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รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 

 

 

 

 



3 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป 

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศกพ. 101  การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101  Basic Design Thinking 

ศกพ. 102  ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ  3 (3 – 0 – 6) 

ADF 102  Art and Design History 

ศกพ. 103  หลักการออกแบบ 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103  Principles of Design I 

ศกพ. 104  หลักการออกแบบ 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 104  Principles of Design II 

ศกพ. 105  วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1                                       3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105  Drawing for Creator I 

ศกพ. 106  วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2  3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106  Drawing for Creator II 

ศกพ. 107  ทักษะทางคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ  3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107  Computational Skills for Art and Design 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (54 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อนศ. 221  การออกแบบภาพเพื่อการสื่อสาร 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 221  Image Communication Design 

อนศ. 222  การออกแบบตัวพิมพและการจดัวาง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 222  Typography Layout and Design  

อนศ. 223  ประวัติศาสตรการออกแบบกราฟก และประเด็นรวมสมัย 3 (3 – 0 – 6) 

CMD 223  Graphic Design History and Contemporary Issues 

อนศ. 224  การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 224  Time-based Media Design 

อนศ. 225  การออกแบบอัตลักษณ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 225  Identity Design 

อนศ. 216  การจัดการการออกแบบ และการประกอบวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป 3 (3 – 0 – 6) 

CMD 216  Design Management & Entrepreneurship in Communication Design 

อนศ. 226  การถายภาพ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 226  Photography 

อนศ. 227  การกำกับศิลป 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 227  Art Direction 
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อนศ. 228  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทลั 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 228  Digital Publication Design 

อนศ. 329  การออกแบบกราฟกเพื่อสรางประสบการณ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 329  Graphic Experience Design 

อนศ. 330  การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 330  Graphic Design on Packaging 

อนศ. 331  การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 331   Motion Graphic Design 

อนศ. 332  การออกแบบกราฟกเพื่อสภาพแวดลอม 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 332  Environmental Graphic Design 

อนศ. 333  การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 333  Interactive Media Design 

อนศ. 334  การออกแบบสื่อสารขอมูล 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 334   Information Design 

ศก. 315  การปฏิบัติงานวชิาชีพ (สำหรับแผนการศึกษาแบบปกต)ิ 0 (0 – 40 – 0) 

FA 315  Job Training 

ศก. 417  การพัฒนาโครงการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

FA 417  Degree Project Development 

ศก. 418**  โครงการศิลปะและการออกแบบ 6 (0 – 0 – 24) 

FA 418  Degree Project in Art and Design  

ศก. 419**  โครงการออกแบบบูรณาการ (สำหรับโครงการแบบบูรณาการการออกแบบ) 6 (0 – 0 – 24) 

FA 419  Capstone Design Project 
 

หมายเหตุ ** วิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 วิชา (ศก. 418 หรือ ศก. 419) ตามคำแนะนำของอาจารย 

  ที่ปรึกษา 
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วิชาเฉพาะดาน-เลือก (18 หนวยกิต)   

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ดังตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา

เฉพาะดาน-บังคับ/กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ที่เปดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร จนครบ 18 หนวยกิต  

                                                                 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

สศ. 301  เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301  Pre-Cooperative Education 

ศก. 377 สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ (สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)       6 (0 – 35 – 0)  

FA 377  Cooperative Education for Art and Design 

อนศ. 341  เทคนิคการพิมพสำหรับการออกแบบนิเทศศิลป 3 (1 – 4 – 4)  

CMD 341 Printing Technique for Communication Design 

อนศ. 342  การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 342   Experimental Typography Design 

อนศ. 343  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเชิงทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 343   Experimental Publishing Design 

อนศ. 344  การออกแบบชุดตัวพิมพ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 344   Type Design 

อนศ. 345  การออกแบบประสบการณแกผูใชงาน 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 345   User Experience Design (UX) 

อนศ. 346  การสรางสรรคงานดวยรหัสคำสัง่ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 346   Creative Coding 

อนศ. 347  หัวขอพิเศษในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 347   Special Topics in Interactive Media Design 

อนศ. 348  การสรางภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 348   Advanced Motion Design 

อนศ. 349  การตกแตงภาพข้ันสูง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 349   Advanced Photo Retouching 
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ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

 นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หรือ เลือก

เรียนในรายวิชาดังตอไปนี ้

   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 
 

อนศ. 471  การออกแบบเพื่อประเด็นทางสงัคม                    3 (1 – 4 – 4) 

CMD 471 Design for Social Issues 

อนศ. 472  การถายภาพขาวดำ         3 (1 – 4 – 4) 

CMD 472  Black and White Photography 

อนศ. 473  การถายภาพแฟชัน่         3 (1 – 4 – 4) 

CMD 473  Fashion Photography 

อนศ. 474  การถายภาพโฆษณา 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 474  Advertising Photography 

อนศ. 475  โครงการความรวมมือทางการออกแบบ         3 (1 – 4 – 4) 

CMD 475  Collaborative Design Project 

 

หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 - 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาหโดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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คำอธิบายรายวิชา 

           ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

 ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดัน

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

 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 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

 ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธ ทางสังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

 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   

 ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

 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. 

 

 

 



8 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป 

 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเคร่ืองมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 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 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 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 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 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. 

 

 



9 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป 

 

 

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 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 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 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 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

 ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 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. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 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 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (21 หนวยกิต) 

ศกพ.101 การคิดเชิงออกแบบข้ันพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 101 Basic Design Thinking 

 ผู เรียนมีความสามารถในการคิดและออกแบบอยางสรางสรรค ฝกปฏิบัติการออกแบบเชิงทดลอง โดย

ประยุกตใชกรอบแนวคิด  “การคิดเชิงออกแบบ” เพื่อหาแนวทางการแกปญหาหรือหาแนวทางในการสรางนวัตกรรมให

เหมาะสมกับผูใชและสถานการณ 

 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. 

 

ศกพ.102 ประวัติศาสตรศิลปะและการออกแบบ 3 (3 – 0 – 6) 

ADF 102 Art and Design History 

 ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะหและประเมินคุณคาของงานศิลปะและงานออกแบบ มีความเขาใจ  

ในบริบทเชิงประวัติศาสตร ปรัชญาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและการออกแบบ ทั้งในประวัติศาสตรและรวม

สมัย 

 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. 
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ศกพ.103 หลักการออกแบบ 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 103 Principles of Design I 

 ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารดวยภาพ ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหาความเปนไป

ไดในการสรางเอกภาพของความงาม โดยใชทศันธาตุและหลักการจัดองคประกอบภาพและตัวอักษร 

 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 

 ผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสื่อสารความคิด ฝกปฏิบัติการออกแบบเพื่อทดลองหาความเปนไป

ไดในการสรางเอกภาพของความงามโดยใชวัสดุและเทคนิคที่หลากหลาย 

 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. 

 

ศกพ.105 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 1 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 105 Drawing for Creator I 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที ่เห็นใหเปนภาพตามที ่ตองการและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตางๆ 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. 

 

ศกพ.106 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 2 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 106 Drawing for Creator II 

 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาพ สามารถถายทอดสิ่งที ่เห็นใหเปนภาพตามที ่ตองการและ

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน ทดลองการใชวัสดุและเทคนิคตางๆ ในการวาดเสน รวมทั้งดิจิทัล 

 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. 
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ศกพ.107 ทักษะทางคอมพิวเตอรสำหรับศิลปะและการออกแบบ 3 (2 – 2 – 5) 

ADF 107 Computational Skills for Art and Design 

 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที ่เกี่ยวของกับศิลปะและการออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และอุปกรณตางๆ รวมทั้งเทคนิคทางดิจิทัลที่จำเปน 

 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. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (54 หนวยกิต) 

ศก.315 การปฏิบัติงานวชิาชีพ 0 (0 – 40 – 0) 

FA 315 Job Training 

(สำหรับแผนการศึกษาแบบปกต)ิ 

 ศึกษาระบบการทำงาน การแกปญหา และการทำงานรวมกับผูอื่น ดวยการฝกปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับ

การอนุมัติจากภาควิชาฯ โดยใชเวลาฝกงานไมต่ำกวา 8 สัปดาห หรือประมาณ 320 ชั่วโมง ทั้งนี้นักศึกษาที่จะฝกงานตอง

ผานการศึกษามาแลวไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานี้จะเปน S และ U ถือเปน

เกณฑผานและไมผานตามลำดับ 

 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 

 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลหัวขอโครงงานสวนบุคคลที่นักศึกษาสนใจ และจัดเตรียมขอมูลสำหรับนำเสนอ เพื่อ

ขออนุมัติตอคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อนำโครงการที่ไดรับการ

อนุมัติมาเขียนโครงการศิลปะและการออกแบบ ทั้งนี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00  

(เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน 

 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. 
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ศก.418 โครงการศิลปะและการออกแบบ 6 (0 – 0 – 24) 

FA 418 Degree Project in Art and Design 

 ศก. 417 โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ทั้งนี้ การวัดผลการ

เรียนของรายวิชานี้ถือระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตองมีการนำเสนอผลงาน 

สูสาธารณะ 

 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 

 การดำเนินการโครงการออกแบบแบบบูรณาการองคความรู ดานตางๆ ตลอดจนความรู เฉพาะทางเพื่อ

แกปญหาโจทยปญหาทางการออกแบบที่นำเสนอไวในรายวิชา ศก. 417 และผานการพัฒนาโครงการในรายวิชา ศก. 417 

โดยนักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชานี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ขึ้นไป ทั้งนี้ การวัดผลการเรียนของรายวิชานี้ถือ

ระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ข้ึนไปเปนเกณฑผาน รวมถึงนักศึกษาตองมีการนำเสนอผลงานสูสาธารณะ 

 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. 

 

อนศ.221 การออกแบบภาพเพื่อการสื่อสาร 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 221 Image Communication Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบภาพเพื่อการสื่อสาร ผานภาษาภาพ ในระดับตางๆ ตั้งแตภาพเสมือนจริง ไป

จนถึงสัญลักษณภาพ เพื่อสรางสรรคภาพใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด ผานการคนควา พัฒนาแบบราง และนำเสนองาน

ออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study and practice image design for communication through visual language at different levels 

from virtual images.  To the visual symbol to create images to achieve the specified goals Through 

researching, developing drafts and presenting designs efficiently. 
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อนศ.222 การออกแบบตัวพิมพและการจดัวาง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 222 Typography & Layout Design 

 ศึกษาพัฒนาการและพื้นฐานการใชตัวพิมพ เรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับตระกูลของตัวพิมพ รูปแบบ ลักษณะ และ

บุคลิกภาพของตัวพิมพ รวมถึงการเลือกใชตัวพิมพในงานออกแบบนิเทศศิลปไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อ

ความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Learn about the development and principles of typography, learn the basics with the 

typography family, typography styles, styles and bases of typography, including how to properly use 

typography in communication design works for efficient communication. 

 

อนศ.213 ประวัติศาสตรการออกแบบกราฟก และประเด็นรวมสมัย 3 (3 – 0 – 6) 

CMD 213 Graphic Design History & Contemporary Issues 

 ศึกษาประวัติศาสตรการออกแบบกราฟก เรียนรูวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี

ที่มีผลตองานออกแบบนิเทศศิลปในแตละยุคสมัย รวมถึงศึกษาแนวคิดในการทำงานของนักออกแบบกราฟกที่มีชื่อเสยีง

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 Study of graphic design history Learn evolution Changes in society, culture and technology 

affecting the art supervision design in each era.  As well as studying the work ideas of famous graphic 

designers from past to present. 

 

อนศ.224 การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 224 Time-based Media Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสื่อสารที่เกี่ยวของกับเวลา เชน สื่อวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยมุงเนน

เร่ืองการสื่อสารแนวความคิด การเลาเร่ือง การวางแผนเลือกใชเคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสม  

 Study and practice designing time- based communications such as media, video, animation 

and sound with a focus on conceptual communication.  Storytelling Planning, selection of appropriate 

tools, techniques and methods. 

 

อนศ.225 การออกแบบอัตลักษณ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 225 Identity Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบอัตลักษณ ผานการคนควา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดแนวทาง

ในการสรางตราสัญลักษณและองคประกอบกราฟก โดยการพัฒนาอยางสรางสรรคและเปนระบบ เพื่อสื่อสารแนวคิดและ

ลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจไปสูกลุมเปาหมาย 

 Studying and practicing identity design through research, analysis and syncing of information 

to set guidelines for creating a logo and a graphic element.  Through creative and systematic 

development to communicate business ideas and characteristics to the target audiences. 
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อนศ.216 การจัดการการออกแบบ และการประกอบวิชาชพีการออกแบบนิเทศศิลป 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 216 Design Management & Entrepreneurship in Communication Design 

 ศึกษาการบริหารจัดการการออกแบบและการประกอบวิชาชีพการออกแบบนิเทศศิลป ไดแก การกำหนด

แนวคิดในการออกแบบ กลยุทธการบริหารจัดการ และพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหกระบวนการในการทำงานออกแบบ

สอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงหลักปฏิบัติวิชาชีพ จรรยาบรรณและพันธะกรณีของผูประกอบวิชาชีพ และ

ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

 Studying design management and art communication design practice, including formulating 

design concepts.  Management strategy and consumer behavior so that the design work process is in 

line with the market demand.  Including professional practice ethics and obligations in the case of 

professional practitioners and related laws. 

 

อนศ.226 การถายภาพ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 226 Photography 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานดานการถายภาพ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับภาพขาว-ดำและภาพสี รวมทั้งการ

กำหนดแนวความคิดและเนือ้หาในภาพถาย เพื่อนำไปใชในการออกแบบนเิทศศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Study the theory and fundamentals of photography.  Practice in black and white and color 

images.  Including setting the concept and content in the photograph to be used in communication 

design effectively. 

 

อนศ.227 การกำกับศิลป 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 227 Art Direction 

 ศึกษาและปฏิบัติการกำกับศิลป เพื่อถายทอดแนวความคิดและจินตนาการ ผานสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งแบบ

ดั้งเดิมและดิจิทัล เพื่อสรางสรรคภาพที่โดดเดน แตกตาง สามารถดึงดูดความสนใจ และสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 Study and practice art direction to convey ideas and imagination through a variety of mediums, 

both traditional and digital.  To create images that stand out and contrast can attract attention and 

communicate effectively with the target audience. 
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อนศ.228 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพดิจิทลั 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 228 Digital Publication Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสื ่อสิ ่งพิมพประเภทตางๆ ทั้งแบบดั ้งเดิมและดิจิทัล โดยมุ งเนนการจัด

องคประกอบ ภาพ ตัวอักษร ที่สามารถเรียบเรียงและสื่อสารเนื้อหา ตามบุคลิกของสื่อนั้นๆ ไดอยางสรางสรรคและ

เหมาะสม 

 Study and practice designing various types of publications.  Both traditional and digital it 

focuses on the composition of text images that can compose and communicate content. According to 

the personality of the media creatively and appropriately. 

 

อนศ.329 การออกแบบกราฟกเพื่อสรางประสบการณ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 329 Graphic Experience Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟกอยางเปนระบบเพื่อสรางประสบการณใหกลุมเปาหมาย ผานแตละ

ชองทางที่กลุมเปาหมายใชงาน (Touchpoint) ตลอดลำดับการเดินทางของกลุมเปาหมาย (Customer Journey) โดย

การศึกษาวิเคราะหการรับรู พฤติกรรม ความตองการ และปญหาของกลุมเปาหมาย เพื่อนำไปสูกลยุทธการสราง

ประสบการณผานการออกแบบที่มีประสิทธิภาพ 

 Study and practice graphic design systematically to create experiences for the target group. 

Through each touchpoints throughout customer journeys by analyzing the perceived behavior, needs 

and problems of the target audience. To lead an effective design strategy. 

 

อนศ.330 การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 330 Graphic Design on Packaging 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ และองคประกอบตางๆ ที่สำคัญในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ โดยเนนการสื่อสารและการสรางบุคลิกภาพเฉพาะตัวใหกับผลิตภัณฑประเภทตางๆ 

 Study and practice graphic design on packaging and other elements in packaging design.  By 

focusing on communicating and creating individuality for different types of products. 

 

อนศ.331 การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 331 Motion Graphic Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการสรางภาพกราฟกเคลื่อนไหวสำหรับสื่อตางๆ โดยผสมผสานการใชภาพกราฟก วิดีโอ  

แอนิเมชั่น และเสียงเขาดวยกัน เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพ สรางบรรยากาศ บอกเร่ืองราว เลาขอมูล และอ่ืนๆ  

 Study and practice packaging graphic design. And key elements in packaging design By focusing 

on communicating and creating individuality for different types of products. 
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อนศ.332 การออกแบบกราฟกเพื่อสภาพแวดลอม 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 332 Environmental Graphic Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบกราฟกเพื่อสภาพแวดลอม ผานการศึกษาวิเคราะหขอมูลเพื่อนำมาสรางระบบ 

ในการออกแบบใหมีความสอดคลองและมีลักษณะเฉพาะกับสภาพแวดลอมนั้น  

 Study and practice in graphic design for the environment.  Through the study and analysis of 

data to create a system in a design that is consistent and unique to that environment. 

 

อนศ.333 การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 333 Interactive Media Design 

 ศึกษาและปฏิบัติพื้นฐานการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ โดยมุงเนนเรื่องการรับรูและการปฏิสัมพันธระหวาง 

มนุษยและคอมพิวเตอร การวางแผน การออกแบบโครงสราง และการทำตนแบบสื่อเชิงปฏิสัมพันธบนหนาจอ เชน 

เว็บไซต แอปพลิเคชัน ผานเคร่ืองมือและเทคนิคที่เหมาะสม  

 Study and practice the fundamentals of interaction design.  With a focus on perceptions of 

human interactions and computer structural design planning and interactive screen prototyping such 

as websites and applications through appropriate tools and techniques. 

 

อนศ.334 การออกแบบสื่อสารขอมูล 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 334 Information Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการจัดระบบและเรียบเรียงขอมูลประเภทตางๆ ผานกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อให

สามารถ สื่อสารขอมูลดวยภาพ ตัวอักษร แผนภาพ กราฟก ใหเขาใจไดงาย โดยครอบคลุมตั้งแตสื่อสิ่งพิมพจนถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 Study and practice organizing and compiling various types of information.  Through the 

analytical process to be able to communicate information with images, letters, diagrams and graphics 

for easy understanding. Covering from print media to electronic media. 
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วิชาเฉพาะดาน-เลือก (18 หนวยกิต) 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ดังตอไปนี้ หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชา

เฉพาะดาน-บังคับ/กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก ที่เปดสอนในคณะศิลปกรรมศาสตร จนครบ 18 หนวยกิต 

 

สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา 3 (3 – 0 – 6) 

CO 301 Pre-Cooperative Education 

(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) 

 ศึกษาแนวคิดและความเขาใจระบบสหกิจศึกษา และการเตรียมความพรอมในการทำงาน เสริมสรางทักษะ

ดานตางๆ อาทิ การเตรียมเอกสารสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเขารับการสัมภาษณ การพัฒนา

ทักษะในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการสื่อสารระหวาง Generation และการใชภาษาสากลเพื่อการสื่อสาร รวมถึง 

การสื่อสารขามวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุงเนนทักษะการทำงานเปนทีมอยางสรางสรรคในวัฒนธรรมองคกรที่แตกตาง  

มีจิตวิทยาในการทำงานรวมกับผู อ ื ่น มีเทคนิคในการพัฒนาอารมณและปรับตัวได มีทักษะเฉพาะดานวิชาชีพ  

มีจิตวิญญาณผูประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และขอควรปฏิบัติในระหวางปฏิบัติงาน และความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 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 in both 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. 

 

ศก.377 สหกิจศึกษาสำหรับศิลปะและการออกแบบ 6 (0 – 35 –0) 

FA 377 Cooperative Education for Art and Design  

(สำหรับแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)   

วิชาบังคับกอน : สอบได  สศ.301 และนักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานในกลุ มวิชาเฉพาะดาน-บังคับแลว  

           ไมนอยกวา 30 หนวยกิต    

 ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการเพื่อเสริมสรางใหมี

ความพรอมดานงานอาชีพจากการปฏิบัติงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาอยางเปนระบบ นักศึกษาจะตองมี 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือ 16 สัปดาห โดยมีการประเมินผล 

การทำงานจากคณาจารยรวมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะตองจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ  

ศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน โดยการรายงานผลการเรียนของรายวิชานี้จะเปน S และ U ถือเปนเกณฑผานและ 

ไมผานตามลำดับ   
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 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 considered a passing  and not passing criterion in order. 

 

อนศ.341 เทคนิคการพิมพสำหรับการออกแบบนิเทศศิลป 3 (1 – 4 – 4) 

CMD341 Printing Technique for Communication Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการเรียนรูเครื่องมือและเทคนิคกระบวนการการพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ 

นิเทศศิลป เพื่อนำไปสรางผลงานออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study and practice learning various printing process tools and techniques.  Related to 

communication design art in order to create effective designs. 

 

อนศ.342 การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD342 Experimental Typography Design 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคที ่เนนรูปแบบการออกแบบตัวอักษร 

เชิงทดลอง โดยมีการศึกษาคนควาทฤษฎีหรือขอมูลตางๆ มาสังเคราะห ตั้งสมมติฐาน และทดลองกระบวนการสรางสรรค

ผลงานตัวอักษรที่มีบริบทเฉพาะตัว 

 Study and practice about the creative development process that focuses on experimental 

typeface design styles.  By studying and researching various theories or information to synthesize 

hypotheses and experimenting with the process of creating character works that have a unique context. 

 

อนศ.343 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพเชิงทดลอง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD343 Experimental Publishing Design 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับกระบวนการพัฒนาความคิดสรางสรรคที ่เน นรูปแบบการออกแบบสิ ่งพ ิมพ 

เชิงทดลอง โดยมีการศึกษาคนควาทฤษฎีหรือขอมูลตางๆ มาสังเคราะห พัฒนากระบวนการออกแบบสิง่พิมพที่มีรปูแบบ

สอดคลอง กับเนื้อหา 

 Study and practice about the creative development process focusing on the experimental 

print design model. By studying and researching various theories or information to synthesize, develop 

a process for designing a publication that is consistent with the content. 
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อนศ.344 การออกแบบชุดตัวพิมพ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD344 Type Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบชุดตัวพิมพ โดยมุงเนนการสรางสรรครูปแบบ ลักษณะ และบุคลิกภาพของ

ตัวอักษร รวมทั้งพัฒนาไปสูชุดตัวอักษรที่สามารถนำไปใชงานไดในระบบดิจิทัล 

  Studying and practicing typography design with a focus on creativity, style, character and 

personality of the characters Including developing a digitally usable character set. 

 

อนศ.345 การออกแบบประสบการณแกผูใชงาน 3 (1 – 4 – 4) 

CMD345 User Experience Design (UX) 

 ศึกษากระบวนการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธประเภทตางๆ ที่กำหนดใหผูใช (User) เปนหัวใจสำคัญ รวมถึงการ

วัดผลความพึงพอใจของผูใชดวยเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อทำการพัฒนาการออกแบบพิมพเขียว (Wire frame 

Design) และสวนตอประสาน (Interface Design) ที่สามารถสื่อสารกับผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study the process of designing various types of interactive media which assigns the user (User) 

as the key.  This includes measuring user satisfaction with appropriate techniques and methods to 

develop wire frame design and interface design that can communicate with users effectively. 

 

อนศ.346 การสรางสรรคงานดวยรหัสคำสัง่ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD346 Creative Coding 

 ศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติการสรางสรรคสื่อปฏิสัมพันธดวยการเขียนโปรแกรมเบื้องตนสำหรับนักออกแบบ

โดยผสมผสานแนวคิดที ่นักศึกษาสนใจเขากับภาพนิ ่ง แอนิเมชัน และเสียง เพื ่อสรางสรรคสื ่อรูปแบบใหม และ

ประสบการณใหมๆ แกผูใชงาน 

 Study theories and practice creating interactive media with introductory programming for the 

designers combine student- interested ideas with still images, animation and sound to create new 

media. And new experiences to users. 

 

อนศ.347 หัวขอพิเศษในการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD347 Special Topics in Interactive Media Design 

 ศึกษาทฤษฎีและฝกการปฏิบัติเก่ียวกับการสรางสรรคสื่อปฏิสัมพันธที่เขากับยุคสมัยปจจุบันโดยใชเทคนิคและ

วิธีการที่เหมาะสมในการออกแบบ เชน เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality) ความเปนจริงเสมือน 

(Virtual Reality) และอ่ืนๆ ตามยุคสมัย 

 Study theories and practice of creating interactive media that are relevant to modern times 

using appropriate design techniques and methods such as augmented reality, virtual reality, and more. 

By the times. 
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อนศ.348 การสรางภาพเคลื่อนไหวข้ันสูง  3 (1 – 4 – 4) 

CMD348 Advanced Motion Design 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสรางงานเคลื่อนไหว ผานการใชความคิดสรางสรรครวมกับเทคโนโลยีของ 

ยุคสมัยปจจุบัน ทั้งในเชิงการสื่อสาร การใชงานศิลปะ รวมถึงการทดลองทางการออกแบบ 

 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 การตกแตงภาพข้ันสูง 3 (1 – 4 – 4) 

CMD349 Advanced Photo Retouching 

 ศึกษาและฝกทักษะในการคิดและการถายทอดจินตนาการสูการสรางสรรคภาพ ดวยการสราง ตัดตอ และ 

ปรับแตงภาพเพื่อสื ่อสารแนวความคิดผานภาพ โดยใชเครื ่องมือและเทคนิคของโปรแกรมตางๆ ที่ใชงานออกแบบ 

นิเทศศิลป 

 Study and practice the thinking skills and the transmission of imagination to visualization by 

creating, editing and editing images to communicate ideas through images. Using tools and techniques 

of various programs Who use art communication design. 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หนวยกิต) 

 

อนศ. 471 การออกแบบเพื่อประเด็นทางสงัคม 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 471 Design for Social Issues 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ ผานการนำแนวคิดการทำงานเพื่อสังคมมารวมกับกระบวนการสรางสรรค 

ทำใหเกิดการสำรวจปญหา การตั้งคำถาม และการนำเสนอทางเลือกของคำตอบ ผานกระบวนการออกแบบ อันจะไปสู

การสรางสรรคงานออกแบบที่สอดคลองกับประเด็นทางสังคมในปจจุบัน 

 Study and practice design through applying the concept of social work together with the 

creative process It produces questionnaires, questioning questions, and presents alternative answers. 

Through the design process this will lead to the creation of designs that are in line with today's social 

issues. 

 

อนศ. 472 การถายภาพขาวดำ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 472 Black and White Photography 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานดานการถายภาพ ฝกปฏิบัติเกี ่ยวกับภาพขาว-ดำ รวมทั้งการกำหนด

แนวความคิดและเนื้อหาในภาพถาย เพื่อนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 Study the theory and fundamentals of photography.  Practice in black and white including 

setting the concept and content in the photograph to be used effectively. 
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อนศ. 473 การถายภาพแฟชัน่ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 473 Fashion Photography 

 ศึกษาและเรียนรู หลักการถายภาพคน กับเสื ้อผาและเครื ่องประดับ การจัดแสงและคุณภาพของแสง 

ที่เหมาะสมกับวัตถุพื้นผิวตางๆ การจัดองคประกอบภาพ การจัดสิ่งของประกอบฉาก รวมถึงการวางแนวคิดและกำหนด

เนื้อหาในการถายภาพ ทั้งในและนอกสตูดิโอ เพื่อนำไปใชกับงานออกแบบที่เก่ียวของกับแฟชั่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study and learn the principles of photographing people.  With clothes and accessories 

optimized lighting and quality of light for various surfaces. Composition arrangement of props including 

conceptualizing and setting content in photography inside and outside the studio to be effectively 

applied to fashion related design work. 

 

อนศ. 474 การถายภาพโฆษณา 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 474 Advertising Photography 

 ศึกษาและเรียนรูหลักการถายภาพวัตถุตางๆ การจัดแสงและคุณภาพของแสงที่เหมาะสมกับวัตถุพื้นผิวตางๆ  

การจัดองคประกอบภาพ การจัดสิ่งของประกอบฉาก รวมถึงการวางแนวคิดและกำหนดเนื้อหา ในการถายภาพ เพื่อ

นำไปใชในงานโฆษณาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 Study and learn principles of photographing various objects. Optimized lighting and quality of 

light for various surfaces.  Composition Arrangement of props Including conceptualization and content 

setting in photography for effective use in advertising work.     

 

อนศ. 475 โครงการรวมมือทางการออกแบบ 3 (1 – 4 – 4) 

CMD 475 Collaborative Design Project 

 ฝกปฏิบัติการทำงานแบบเปนกลุม และ/หรือ การรวมงานกับองคกรหรือหนวยงานอ่ืน เพื่อออกแบบ และผลิต

ผลงานสรางสรรค โดยเนนการฝกปฏิบัติจากโจทยทางการออกแบบจริง 

 Practice working in groups and / or working with other organizations or agencies to design and 

produce creative products. With an emphasis on practical training from real design problems. 

 


