หลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 567 หน่วยกิต
3.1.1 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรทางปฏิ บตั ิ การ

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
>
30 หน่ วยกิ ต
กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
90 หน่ วยกิ ต
วิชาเฉพาะพืนJ ฐาน
30 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
60 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 42 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 21 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 21 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาโครงงาน
9 หน่วยกิต
วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ 9 หน่วยกิต
/วิชาบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มการทํางาน
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี
15 หน่ วยกิ ต
3.1.2 รายวิ ชา
หลักเกณฑ์การกําหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสือ_ ดิจทิ ลั มีดงั นีJ
1. กําหนดรหัสไว้ 6 ตัว สองตัวแรกเป็ นตัวอักษร สามตัวหลังเป็ นตัวเลขเช่น ดจท. 200
2. อักษร 3 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช่น
ทลย. หมายถึง สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดจท. หมายถึง สาขาวิชาสือ_ ดิจทิ ลั
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกํากับรายวิชา

3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
>
30 หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
หน่ ว ยกิ ต (บรรยาย–ปฏิ บ ัติ – ศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง)
อก. ii5
ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในชีวติ ประจําวัน
3 (0 – 6 – 3)
EN 001
English for Everyday Communication

อก. ii•
EN 002
อก. ii6
EN 003

ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในสังคม
English for Social Communication
ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในระดับสากล
English for Global Communication

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

กลุ่มวิ ชาบังคับ (15 หน่ วยกิ ต)
หน่ ว ยกิ ต (บรรยาย–ปฏิ บ ัติ – ศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพือ_ การเรียนรู้
3 (3 – 0 – 6)
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004
Technology and Innovation in the Future World
ศท. 005
ทักษะการเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
กลุ่มวิ ชาเลือก (6 หน่ วยกิ ต)
หน่ ว ยกิ ต (บรรยาย–ปฏิ บ ัติ – ศึ ก ษาด้ ว ย
ตนเอง)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน • รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนีJ
ศท. 006
เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006
Asia and the Global Community
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศท. 008
สุขภาพเพือ_ ชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ V0 หน่ วยกิ ต
วิ ชาเฉพาะพืนW ฐาน (30 หน่ วยกิ ต)
กลุ$มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร6 (’ หน่วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ทลย. ii5 วิทยาศาสตร์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
TEC 001 Science and Creativity
ทลย. 002* วิทยาศาสตร์ชวี ติ เพือ_ การเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์
3 (0 – 6 – 3)
TEC 002 Life Sciences for Creative Learning
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางคณิตศาสตร์ (’ หน่วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ทลย. 009 คณิตศาสตร์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
TEC 009 Mathematics and Creativity
ทลย. 010 คณิตศาสตร์พนJื ฐานสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
TEC 010 Fundamental Mathematics for Digital Media
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางเทคโนโลยี (5” หน่วยกิต)
หน่วยกิต(บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ทลย. 003* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์สามมิติ
3 (0 – 6 – 3)
TEC 003 3D Computer Graphics Technology
ทลย. 004* เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
TEC 004 Digital Photography Technology
ทลย. 005 เทคโนโลยีทางภาพและดนตรี
3 (3 – 0 – 6)
TEC 005 Visual and Music Technology
ทลย. 006* การสร้างผลพิเศษทางภาพเบือJ งต้น
3 (0 – 6 – 3)
TEC 006 Introduction to Visual Effects
ทลย. 007* ปฏิบตั กิ ารโครงงานสตูดโิ อขันJ พืนJ ฐาน
3 (0 – 6 – 3)
TEC 007 Fundamental Studio Project Workshop
ทลย. 008* เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์สองมิติ
3 (0 – 6 – 3)
TEC 008 2D Computer Graphics Technology
หมายเหตุ: * รายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร
วิชาเฉพาะพืนJ ฐานประกอบด้วยรายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร 18 หน่วยกิต และรายวิชาทีเ_ ป็ นทฤษฎี 12
หน่วยกิต
วิ ชาเฉพาะด้าน (60 หน่ วยกิ ต)
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (42 หน่วยกิต)
- วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (21 หน่วยกิต)
ดจท. •i5 การเล่าเรือ_ งด้วยภาพ
DGM 201 Visual Storytelling
ดจท. 202 การบริหารจัดการและธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 202 Digital Media Business and Management

หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)

ดจท. 205* การถ่ายภาพยนตร์เพือ_ งานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
DGM 205 Cinematography for Animation and Visual Effects
ดจท. 206 การเขียนบทสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั

3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 3)
3 (3 – 0 – 6)

DGM 206
ดจท. 207*
DGM 207
ดจท. 301*
DGM 301
ดจท. 491*
DGM 491
หมายเหตุ:

Script Writing for Digital Media
การผลิตเสียงเบือJ งต้น
Introduction to Sound Production
กระบวนการหลังการผลิต
Video Post-Production
การผลิตภาพเคลือ_ นไหว
Moving Image Production
* รายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

วิชาเฉพาะด้าน-บังคับประกอบด้วยรายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร 12 หน่วยกิต และรายวิชาทีเ_ ป็ นทฤษฎี 9 หน่วยกิต

- วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (•5 หน่วยกิต)
เลือกเรียนตามความสนใจ 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนีJ
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ดจท. 603* ระบบไฟฟ้ าพืนJ ฐาน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 303 Basic Electrical System
ดจท. 604* พืนJ ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมเบือJ งต้น
3 (0 – 6 – 3)
DGM 304 Basic Electronics and Programming
ดจท. 605* ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (0 – 6 – 3)
DGM 305 Computer System and Technology
ดจท. 606* การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 306 Computer Programing and its application
ดจท. 607* เทคโนโลยีการแสดงภาพและการประมวลภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 307 Imaging and Photographic Technology
ดจท. 308* เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 1
3 (0 – 6 – 3)
DGM 308 Entertainment Technology I
ดจท. 309* เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 2
3 (0 – 6 – 3)
DGM 309 Entertainment Technology II
ดจท. 611* การวาดเส้นสําหรับแอนิเมชัน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 311 Essential Drawing for Animation
ดจท. 612* การวาดภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 312 Digital Painting
ดจท. 613* การออกแบบตัวละคร
3 (0 – 6 – 3)
DGM 313 Character Design
ดจท. 614* การจัดแสงและการประมวลผลภาพ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 314 Lighting and Rendering
ดจท. 615* ประติมากรรมดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 315 Digital Sculpture
ดจท. 6•5 ประวัตศิ าสตร์การถ่ายภาพ
3 (3 – 0 – 6)
DGM 321 History of Photography
ดจท. 6••* เทคนิคการถ่ายภาพ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 322 Photography Techniques

ดจท. 6•6* โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือJ งต้นในงานถ่ายภาพ
DGM 323 Basic Image Editing and Management Application
ดจท. 6• * การถ่ายภาพในสตูดโิ อ
DGM 324 Studio Photography
ดจท. 665 ทฤษฎีดนตรีและพืนJ ฐานการเขียนเพลง
DGM 331 Music Theory and Basic Song Writing
ดจท. 66•* เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 5
DGM 332 Recording Technology I
ดจท. 666* การเสริมคุณภาพเสียง
DGM 333 Sound Reinforcement
ดจท. 66 * เทคนิคการผสมเสียง
DGM 334 Mixing Techniques
ดจท. 667 * การสังเคราะห์เสียง
DGM 335 Sound Synthesis
ดจท. 341* แอนิเมชัน
DGM 341 Animation
ดจท. 6 •* การกําหนดลักษณะตัวละคร 6 มิติ
DGM 342 3D Character Set Up
ดจท. 343* การเคลือ_ นไหวตัวละคร
DGM 343 Character Animation
ดจท. 351* การสร้างผลพิเศษทางภาพ 1
DGM 351 Visual Effects I
ดจท. 352* การสร้างผลพิเศษทางภาพ 2
DGM 352 Visual Effects II
ดจท. 676* เทคนิคการประกอบภาพขันJ สูง
DGM 353 Advanced Compositing Techniques
ดจท. 67 * การจําลองพลศาสตร์
DGM 354 Dynamic Simulations
ดจท. 361 ธุรกิจระหว่างประเทศด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
DGM 361 International Business in Animation and Visual Effects
ดจท. 6’7* ภาษาญีป_ ่ นุ สําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 365 Japanese for Digital Media Communication
ดจท. 6’’* ภาษาจีนสําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 366 Chinese for Digital Media Communication
ดจท. 6’¤* ภาษาเกาหลีสาํ หรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 367 Korean for Digital Media Communication
ดจท. 6’”* ภาษาฝรังเศสสํ
_
าหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 368 French for Digital Media Communication
ดจท. 6¤5* การพิมพ์ภาพถ่ายดิจทิ ลั
DGM 371 Photography Digital Printing
ดจท. 6¤•* การจัดแสงในงานถ่ายภาพดิจทิ ลั

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

DGM 372
ดจท. 6¤6*
DGM 373
ดจท. 374*
DGM 374
ดจท. 375*
DGM 375
ดจท. 6”5*
DGM 381
ดจท. 6”•*
DGM 382
ดจท. 383*
DGM 383
ดจท. 6§6
DGM 393
ดจท. 6§ *
DGM 394
ดจท. 6§7*
DGM 395
ดจท. 6§’*
DGM 396
ดจท. 6§¤*
DGM 397
ดจท. 6§”*
DGM 398
ดจท. 399*
DGM 399
ดจท. 5*
DGM 441
ดจท. 461
DGM 461
ดจท. ¤5*
DGM 471
ดจท. 481*
DGM 481
ดจท. 519*
DGM 519
ดจท. 7• *
DGM 524
ดจท. 7•¤*
DGM 527

Lighting for Digital Photography
การถ่ายภาพบุคคล
People Photography
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั J สูงในงานถ่ายภาพ
Digital Imaging in Photography
วิดโี อฟุตเทจสําหรับภาพสต๊อก
Video Footage for Stock
เทคโนโลยีการบันทึกเสียง •
Recording Technology II
เทคนิคการผสมเสียงขันJ สูง
Advanced Mixing Techniques
การออกแบบเสียงสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
Sound Design for Digital Media
การวิเคราะห์วจิ ารณ์สอ_ื ดิจทิ ลั
Digital Media Analysis and Criticism
การลําดับภาพสือ_ ดิจทิ ลั
Digital Media Editing
ภาษาญีป_ ่ นุ สําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั II
Japanese for Digital Media Communication II
ภาษาจีนสําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั II
Chinese for Digital Media Communication II
ภาษาเกาหลีสาํ หรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั II
Korean for Digital Media Communication II
ภาษาฝรังเศสสํ
_
าหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั II
French for Digital Media Communication II
ภาพกราฟิ กส์เคลือ_ นไหว 3 มิติ
3D Motion Graphics
การจําลองพลศาสตร์สาํ หรับตัวละคร
Character Dynamic Simulations
การควบคุมการผลิตงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
Producing for Animation and Visual Effects
การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์
Commercial Photography
การสร้างสรรค์ดนตรีเบือJ งต้นสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
Basic Music Creation for Digital Media
การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้
User Interface and User Experience Design
การออกแบบเชิงแนวคิด
Conceptual Design
ภาพกราฟิ กส์เคลือ_ นไหว
Motion Graphics

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

ดจท. 535*
DGM 535
ดจท. 540*
DGM 540
หมายเหตุ:

การถ่ายภาพข่าวและสารคดี
Journalism and Documentary Photography
แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation
* รายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก ประกอบด้วยรายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร 156 หน่วยกิต และรายวิชาทีเ_ ป็ นทฤษฎี 15 หน่วย
กิต

กลุม่ วิชาโครงงาน (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ดจท. •52* โครงงานสตูดโิ อ 5
3 (0 – 6 – 3)
DGM 212 Studio Project I
ดจท. 213* โครงงานสตูดโิ อ•
3 (0 – 6 – 3)
DGM 213 Studio Project II
ดจท. 214* โครงงานสตูดโิ อ6
3 (0 – 6 – 3)
DGM 214 Studio Project III
หมายเหตุ: * รายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร
กลุม่ วิชาโครงงาน ประกอบด้วยรายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร 9 หน่วยกิต
วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มการทํางาน (9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ดจท. ii การเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบอาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
DGM 400 Career Preparation
ดจท. 435* การวิจยั และพัฒนาโครงการสารนิพนธ์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 435 Degree Project Research and Development
ดจท. 6’* โครงการสารนิพนธ์สอ_ื ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 436 Degree Project in Digital Media
หมายเหตุ: * รายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทางปฏิบตั กิ าร
วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มการทํางาน ประกอบด้วยรายวิชาทีเ_ ป็ นวิชาทาง
ปฏิบตั กิ าร 6 หน่วยกิต และและรายวิชาทีเ_ ป็ นทฤษฎี 3 หน่วยกิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี 15 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอืน_ ทีเ_ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนีJ
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั –ิ ศึกษาด้วย
ตนเอง)
ดจท. 75i การถ่ายภาพขาว-ดํา
3 (0 – 6 – 3)
DGM 510 Black & White Photography
ดจท. 755 การถ่ายภาพแฟชัน_
3 (0 – 6 – 3)
DGM 511 Fashion Photography
ดจท. 75• ระบบโซน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 512 Zone System

ดจท. 513
DGM 513
ดจท. 75
DGM 514
ดจท. 757
DGM 515
ดจท. 75’
DGM 516
ดจท. 75¤
DGM 517
ดจท. 75”
DGM 518
ดจท. 7•i
DGM 520
ดจท. 7•5
DGM 521
ดจท. 7••
DGM 522
ดจท. 7•6
DGM 523
ดจท. 7•7
DGM 525
ดจท. 7•’
DGM 526
ดจท. 7•”
DGM 528
ดจท. 7•§
DGM 529
ดจท. 76i
DGM 530
ดจท. 765
DGM 531
ดจท. 76•
DGM 532
ดจท. 766
DGM 533
ดจท. 76
DGM 534
ดจท. 536
DGM 536
ดจท. 537

การถ่ายภาพภูมทิ ศั น์
Landscape Photography
ธุรกิจการถ่ายภาพ
The Business of Photography
การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย
Selected Topics in Digital Media
การตลาดสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
Digital Content Marketing
การวาดฉากสําหรับวิชวลเอฟเฟค
Matte Painting for Visual Effects
การแสดงสําหรับแอนิเมชัน
Acting for Animation
การอนุวตั เทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์
Motion Capture Technology Implementation
การเขียนโปรแกรมไพทอนและเมล
Scripting in Python & MEL
การสร้างแบบจําลองขันJ สูง
Advanced Modeling
การสร้างแบบจําลองสิง_ มีชวี ติ
Creature Modeling
สต็อปโมชัน
Stop Motion
เทคนิคการสร้างแบบจําลองและการเคลือ_ นไหวแบบโพรซีดวั รอล
Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects
การสังเคราะห์เสียงขันJ สูง
Advanced Sound Synthesis
การออกแบบเสียงขันJ สูง
Advanced Sound Design
ศิลปะเสียง
Sound Arts
การผลิตเสียงสําหรับเกมคอมพิวเตอร์
Computer Games Sound Production
เทคนิคการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
Film Music Composition
อุโฆษวิทยา
Acoustics
การประพันธ์ดนตรีทดลอง
Experimental Music Composition
การออกแบบและพัฒนาพืนJ ผิวสําหรับแอนิเมชัน
Texturing Design and Development for Animation
การสร้างผลพิเศษทางภาพ 6

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

DGM 537 Visual Effects III
ดจท. 538 การเสริมคุณภาพเสียงขันJ สูง
DGM 538 Advanced Sound Reinforcement
ดจท. 76§ ประวัตศิ าสตร์แห่งภาพเคลือ_ นไหว
DGM 539 History of Moving Images
ดจท. 541 การออกแบบเพือ_ การสือ_ สารข้อมูล
DGM 541 Information Design
ดจท. 542 การดําเนินการแบรนด์บนมัลติแพลตฟอร์ม
DGM 542 Multi-Platform Brand Execution
ดจท. 545 การเคลือ_ นไหวตัวอักษร
DGM 545 Types in Motion
ดจท. 746 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 2
DGM 546 Selected Topics in Digital Media II
ดจท. 747 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 3
DGM 547 Selected Topics in Digital Media III
ดจท. 748 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 4
DGM 548 Selected Topics in Digital Media IV
ดจท. 7 § การทดลองงานออกแบบการเคลือ_ นไหวและสือ_ ผสม
DGM 549 Experimental Design in Motion Design and Mixed media
ดจท. 77i การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
DGM 550 Architecture Photography
ดจท. 775 การถ่ายภาพงานพิธี
DGM 551 Event Photography
ดจท. 77• ทฤษฎีและการวิจารณ์ผลงานภาพถ่าย
DGM 552 Theory and Criticism in Photography

3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)
3 (0 – 6 – 3)

หมายเหตุ ทุกรายวิชาทีเ_ ป็ น 6 (6-i-’) แบ่งเป็ นการบรรยาย 3 ชัวโมงต่
_
อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบตั ริ ว่ มกัน
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชัวโมงต่
_
อสัปดาห์

คําอธิ บายรายวิ ชา
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
> ([\ หน่ วยกิ ต)
กลุ่มวิ ชาภาษาอังกฤษ (9 หน่ วยกิ ต)
อก. ii5
ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในชีวติ ประจําวัน

3 (0 – 6 – 3)

EN 001
English for Everyday Communication
วิชานีJ มุ่งเน้ นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการมีปฏิสมั พันธ์แบบพืJนฐาน รวมทังJ การแนะนํ าตัวเอง การ
บรรยายกิจวัตรประจําวัน การถามและตอบคําถามเกีย_ วกับรายละเอียดส่วนตัวและเรือ_ งง่ายๆ
อก. ii• ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในสังคม
3 (0 – 6 – 3)
EN 002 English for Social Communication
วิชานีJ มุ่งเน้ นเรื_องการใช้ประโยคและสํานวนที_ใช้บ่อยๆ เกี_ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ทางด้านสังคม
การแลกเปลีย_ นข้อมูลทีเ_ กีย_ วข้องกับบุคคลอืน_ และสภาพแวดล้อมของบุคคลอืน_
อก. ii6
ภาษาอังกฤษเพือ_ การสือ_ สารในระดับสากล
3 (0 – 6 – 3)
EN 003
English for Global Communication
วิชานีJเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้บรรยายถึงรายละเอียดประสบการณ์อย่างคล่องแคล่ว และแสดงความ
คิดเห็นเกีย_ วกับชีวติ ความเป็ นอยู่ การทํางาน และหัวข้ออืน_ ๆ ในระดับสากลในสถานการณ์ทซ_ี บั ซ้อนมากขึนJ
กลุ่มวิ ชาบังคับ (]^ หน่ วยกิ ต)
ศท. ii1 ทักษะการคิดเพือ_ การเรียนรู้
3 (3 – 0 – 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาการเชือ_ มโยงความคิด และสามารถเลือกเครือ_ งมือความคิด
ทีเ_ หมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน การเรียน และการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะทีด_ ขี องความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพกฎหมาย การ
เคารพสิทธิผอู้ _นื การเคารพความแตกต่าง และการรักษาอัตลักษณ์ความเป็ นไทย รวมถึงการศึกษาเพือ_ พัฒนา
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรูจ้ ากข้อมูลข่าวสารรอบตัวทีเ_ กีย_ วกับด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทังJ นีJ เพื_อให้นักศึกษารู้เท่าทันการเปลี_ยนแปลงของโลก โดยสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ_ืน และแก้ปัญหาต่างๆ ที_มผี ลกระทบต่อการดําเนินชีวติ ได้ตามศักยภาพ เพื_อให้
นักศึกษาพร้อมปรับตัวให้อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น_ื ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมได้อย่างมีความสุข

ศท. 003 การสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทีส_ าํ คัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็ นผูป้ ระกอบการ โดยเน้นการคิด
แบบเจ้าของ ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็ นนักแสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจ มีความกล้าตัดสินใจ มี
ความเป็ นผูน้ ํา รอบรู้ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถทํางานเป็ นทีม ศึกษาองค์ความรูใ้ นการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็ นผูป้ ระกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ศท. 004
ศท. 004

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่างๆ ที_มุ่งเน้ นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสัง คมสมัยใหม่ รวมทังJ ผลกระทบที_มีต่อการดํา เนิ นชีวิตและสัง คม ตลอดจนศึกษาการใช้
ประโยชน์และการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีเ_ กิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศท. ii7
ทักษะการเป็ นผูน้ ําเชิงสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
GE 005
Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็ นผูน้ ํ าเชิงสร้างสรรค์ ลักษณะการเป็ นผูน้ ํ าทีด_ ี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ภาวะผูน้ ํ าทีส_ ามารถนํ าทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปั ญหาด้วยกระบวนการเชิงสร้างสรรค์
ส่ง ผลให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อ ชีวิต ประจํา วัน รวมถึง การทํา งานในอนาคตซึ_ง จะนํ า ไปสู่ก ารเป็ น ผู้นํ า ที_ป ระสบ
ความสําเร็จในองค์กร
กลุ่มวิ ชาเลือก (_ หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาเลือกเรียน • รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนีJ
ศท. ii6 เอเชียกับสังคมโลก
3 (3 – 0 – 6)
GE 006 Asia and the Global Community
ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ
ในทวีปเอเชีย ทีม_ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย_ นแปลงในสังคมโลก
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรือ_ งสุนทรียภาพ ทีเ_ กีย_ วข้องกับชีวติ และสังคม ทําให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และ
เข้าใจเรื_องความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโน้มจะพัฒนามุมมองเรื_องรสนิยมและความงามให้เปิ ดกว้างขึนJ
ส่งผลให้เพิม_ ความรูค้ วามเข้าใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
ศท. 008
สุขภาพเพือ_ ชีวติ
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสําคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกล้ตวั การออกกําลังกาย
เพือ_ สุขภาพการส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการทางอารมณ์ อาหารและยาทีม_ ผี ลต่อสุขภาพ การแพทย์
ทางเลือก
ภัยสังคม ผลกระทบสิง_ แวดล้อมต่อสุขภาพ และโรคอุบตั ใิ หม่
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ (V0 หน่ วยกิ ต)
วิ ชาเฉพาะพืนW ฐาน (30 หน่ วยกิ ต)
กลุ$มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร6 (’ หน่วยกิต)
ทลย. ii5 วิทยาศาสตร์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
TEC 001 Science and Creativity
ศึกษากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การสังเกต การตังJ สมมุตฐิ าน การทดลอง การสรุปผล การคิด
วิเคราะห์ (Critical Thinking) การนํ ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาโจทย์ของการสื_อสาร และการ
คิดสร้างสรรค์

ทลย. 002 วิทยาศาสตร์ชวี ติ เพือ_ การเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์
3 (0 – 6 – 3)
TEC 002 Life Sciences for Creative Learning
ศึกษาโครงสร้างของสิง_ มีชวี ติ ทังJ คน สัตว์ และพืช สภาพแวดล้อมของที_อยู่อาศัย การปรับตัวเพื_อ
ความอยู่รอดของสิง_ มีชวี ติ เรียนรูโ้ ครงสร้างทีม_ อี ยู่ตามธรรมชาติ ฝึ กปฏิบตั วิ าดภาพและประยุกต์เพือ_ ใช้ในการ
สร้างสรรค์ตวั ละคร หรือฉากขึนJ มาใหม่
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางคณิตศาสตร์ (’ หน่วยกิต)
ทลย. 009 คณิตศาสตร์กบั ความคิดสร้างสรรค์
3 (3 – 0 – 6)
TEC 009 Mathematics and Creativity
ศึกษาความหมายและการพัฒนาความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ความรูพ้ นJื ฐานทางด้านคณิตศาสตร์ทเ_ี กีย_ วข้อง
กับงานออกแบบ ศิลปะ สัญลักษณ์ และธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์ในงานด้านการออกแบบ
และความคิดสร้างสรรค์
ทลย. 010 คณิตศาสตร์พนJื ฐานสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
TEC 010 Fundamental Mathematics for Digital Media
ศึกษาความรูพ้ นJื ฐานทางคณิตศาสตร์ทจ_ี าํ เป็ นต่อวิชาชีพด้านการผลิตสือ_ ดิจทิ ลั โดยเรียนรูผ้ า่ นกรณีศกึ ษา
ด้านสื_อดิจทิ ลั การใช้คณิตศาสตร์ในการคํานวณพืนJ ฐานในการประกอบอาชีพ เช่น การคํานวณ Resolution ของ
จอภาพ สัดส่วน และการใช้แนวคิดคณิตศาสตร์ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ทีจ_ ําเป็ นต่อการทํางานด้านสื_อ
ดิจทิ ลั
กลุม่ วิชาพืนJ ฐานทางเทคโนโลยี (5” หน่วยกิต)
ทลย. 003 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์สามมิติ
3 (0 – 6 – 3)
TEC 003 3D Computer Graphics Technology
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ในงานภาพยนตร์ วิชวลเอฟเฟค แอนิเมชัน และเกม พืนJ ฐานของ
กระบวนการทํางาน 6 มิติ โดยเน้นในด้านการสร้างงานเคลื_อนไหวเบือJ งต้น ความเข้าใจในการใช้เครื_องมือและ
เทคนิคการทํางานแอนิเมชัน 6 มิติ
ทลย. 004 เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
TEC 004 Digital PhotographyTechnology
ศึกษาทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพ ส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องดิจทิ ลั สะท้อนภาพเลนส์เดีย_ ว
เลนส์ อุปกรณ์เสริม การตังJ ค่าแสง ระบบบันทึกภาพ ความละเอียด และการบันทึกไฟล์ การจัดองค์ประกอบ
ภาพให้เกิดความงดงามและตกแต่งภาพในโปรแกรมทีท_ นั สมัย เพื_อนํ าไปประยุกต์ใช้กบั การถ่ายภาพในแต่ละ
ประเภทได้เหมาะสม
ทลย. 005 เทคโนโลยีทางภาพและดนตรี
3 (3 – 0 – 6)
TEC 005 Visual and Music Technology
ศึกษาหลักการเบืJองต้นของเสียงประกอบภาพยนตร์ สื_อทัศนศิลป์ ประเภทอื_นๆ โดยการเรียนรูผ้ ่าน
ตัวอย่างของภาพยนตร์ประเภทต่างๆ เพือ_ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเสียงและดนตรีประกอบมีต่องานด้านสือ_
ดิจทิ ลั
ทลย. 006 การสร้างผลพิเศษทางภาพเบือJ งต้น

3 (0 – 6 – 3)

TEC 006 Introduction to Visual Effects
ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบตั กิ ารสร้างผลพิเศษทางภาพในสือ_ ดิจทิ ลั การทําคอมโพสิต (Compositing)
เครื_องมือและเทคนิค เรียนรูแ้ นวคิด ศิลปะ ขันJ ตอนและกระบวนการตลอดจนเทคนิคทีใ_ ช้ในการสร้างสรรค์ผล
พิเศษทางภาพทังJ แบบสองมิตแิ ละสามมิติ
ทลย. 007 ปฏิบตั กิ ารโครงงานสตูดโิ อขันJ พืนJ ฐาน
3 (0 – 6 – 3)
TEC 007 Fundamental Studio Project Workshop
ศึก ษาและฝึ ก ปฏิบ ัติพ ฒ
ั นาทัก ษะศัก ยภาพในการสร้า งผลงานสื_อ ดิจิท ลั ขันJ พืJน ฐาน การกํ า หนด
โครงงาน เพือ_ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า การพัฒนางานในขันJ ตอนกระบวนการออกแบบ การผลิต ไปจนถึงขันJ ตอน
การสร้างสรรค์แนวคิดและผลงานด้านสือ_ ดิจทิ ลั
ทลย.008 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิ กส์สองมิติ
3 (0 – 6 – 3)
TEC 008 2D Computer Graphics Technology
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการออกแบบสองมิตสิ าํ หรับสือ_ ดิจทิ ลั และภาพยนตร์ โดยเน้นเรื_องทฤษฎีสี
และการจัดองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมทีเ_ ป็ นมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านการตกแต่งภาพ และการเขียน
ภาพประกอบ
วิ ชาเฉพาะด้าน (60 หน่ วยกิ ต)
กลุม่ วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (42 หน่วยกิต)
- วิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (21 หน่วยกิต)
ดจท. •i5 การเล่าเรือ_ งด้วยภาพ
3 (3 – 0 – 6)
DGM 201 Visual Storytelling
ศึกษาพืJนฐานและกระบวนการสร้างสตอรีบ_ อร์ด การสร้างโครงเรื_อง ภาษาภาพยนตร์ ฉาก ในการ
สร้างสรรค์สตอรีบ_ อร์ด รวมไปถึงกระบวนการก่อนการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน
ดจท. •i• การบริหารจัดการธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
DGM 202 Digital Media Business and Management
ศึกษาหลักการการตลาด การสร้างอัตลักษณ์ การวางแผนกลยุทธ์ท_เี กี_ยวข้องกับการผลิตและจัด
จํ า หน่ า ยสื_อ ดิจิท ัล รวมไปถึง ความรู้เ บืJอ งต้น ด้า นลิข สิท ธ์ การบริห ารลิข สิท ธิ ® และทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา
(Intellectual Property)
ดจท. •i7 การถ่ายภาพยนตร์เพือ_ งานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
3 (0 – 6 – 3)
DGM 205 Cinematography for Animation and Visual Effects
ศึกษาหลักการและเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ผ่านการสร้างภาพยนตร์สนั J เรียนรูท้ กั ษะพืนJ ฐานที_
จํา เป็ น ของการสร้า งภาพยนตร์แ ละสื_อ ในระบบดิจิท ลั ตลอดจนความเข้า ใจในเทคนิ ค พืJน ฐานของการใช้
เครือ_ งมือการถ่ายทําในรูปแบบดิจทิ ลั การใช้งานกล้อง องค์ประกอบภาพ และการจัดแสง
ดจท. •i’ การเขียนบทสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
DGM 206 Script Writing for Digital Media

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาหลักการเขียนบทสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั ทังJ ด้านรูปแบบและองค์ประกอบของบท การสร้างลักษณะนิสยั
ตัวละคร การสื_อสารความคิดและความรูส้ กึ ผ่านภาพและองค์ประกอบอื_นๆ ฝึ กปฏิบตั กิ ารเขียนบทสําหรับสื_อ
ดิจทิ ลั โดยเริม_ จากการเขียนโครงร่าง และการพัฒนาเรือ_ งราวไปสูบ่ ทสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั ทีส_ มบูรณ์
ดจท. •i¤ การผลิตเสียงเบือJ งต้น
3 (0 – 6 – 3)
DGM 207 Introduction to Sound Production
ศึกษาการทํางานด้านเสียงสําหรับสื_อดิจทิ ลั ความรู้พJนื ฐานของระบบเครื_องเสียง หลักและวิธกี าร
ทํางานของอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง การทํางานของดิจทิ ลั ออดิโอเวิรค์ สเตชัน (Digital Audio Workstation)
การตัดต่อเสียง เครือ_ งมือทีใ_ ช้ในการประมวลผลเสียงและวิธกี ารใช้มดี ี (MIDI) ในการผลิตเสียง
ดจท. 6i5 กระบวนการหลังการผลิต
3 (0 – 6 – 3)
DGM 301 Video Post Production
ศึกษากระบวนการ เทคนิค เทคโนโลยีทส_ี นับสนุ นให้การปฏิบตั งิ านวิชวลเอฟเฟคในกระบวนการหลัง
การถ่ายทํามีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการตัดต่อ การปรับแก้สี และการผลิตผลงานในรูปแบบทีเ_ หมาะสม
ดจท. §5 การผลิตภาพเคลือ_ นไหว
3 (0 – 6 – 3)
DGM 491 Moving Image Production
ฝึ กปฏิบตั กิ ารการสร้างภาพเคลื_อนไหวด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การเล่าเรือ_ งและสือ_ ความหมายด้วยภาพ
ขันJ ตอนการผลิตภาพเคลื_อนไหวดิจทิ ลั โดยเริม_ ตังJ แต่การเขียนบท การวางแผน การถ่ายทํา การตัดต่อ และ
กระบวนการหลังการถ่ายทําอืน_ ๆ เพือ_ ให้สาํ เร็จเป็ นภาพเคลือ_ นไหวดิจทิ ลั ทีส_ มบูรณ์
- วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (21 หน่วยกิต)
เลือกเรียนตามความสนใจ 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนีJ
ดจท. 6i6 ระบบไฟฟ้ าพืนJ ฐาน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 303 Basic Electrical System
ศึกษาวงจรไฟฟ้ าพืนJ ฐาน ฝึ กปฏิบตั อิ ่านค่ากําลังไฟฟ้ าจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า อุปกรณ์ต่อพ่วงทางไฟฟ้ า
และการประเมินขนาดของอุปกรณ์ต่อพ่วงทางไฟฟ้ า ความปลอดภัยของการติดตังJ อุปกรณ์ไฟฟ้ า การประเมิน
ต้นทุนของงานไฟฟ้ า ลักษณะโครงสร้างพืนJ ฐานและการรับนํJาหนักของอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ดจท. 6i พืนJ ฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมเบือJ งต้น
3 (0 – 6 – 3)
DGM 304 Basic Electronics and Programming
ฝึ กปฏิบตั อิ อกแบบวงจรเบืJองต้น เครื_องมือวัดทางไฟฟ้ า หลักการทํางานของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ชนิดต่างๆ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ทรานซิสเตอร์ ไดโอด สวิตช์ ลําโพง แอลอีดี เฟต และไอซี ฝึกปฏิบตั กิ าร
เขียนโปรแกรมพืนJ ฐานอย่างน้อย 5 ภาษา สําหรับการติดต่อกับอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เบือJ งต้น
ดจท. 6i7 ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (0 – 6 – 3)
DGM 305 Computer System and Technology
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิกบั ระบบคอมพิวเตอร์เบืJองต้นทังJ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์
สําหรับงานด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ระบบการสื_อสารของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการดูแลรักษา
อุปกรณ์เกีย_ วกับคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในงานเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ดจท. 6i’ การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 306 Computer Programing and its application
ศึกษาค้นคว้าการเขียนโปรแกรมเพื_อประยุกต์ใช้งานการควบคุมอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ต่างๆ สําหรับ
การสร้างผลงานสร้างสรรค์ทส_ี ามารถใช้ในงานเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างเหมาะสม
ดจท. 6i¤ เทคโนโลยีการแสดงภาพและการประมวลภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 307 Imaging and Photographic Technology
ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีในการแสดงภาพดิจทิ ลั ผ่านอุปกรณ์ แสดงผลแบบต่างๆ เทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจทิ ลั รวมถึงการใช้โปรแกรมหรือไลบรารีส_ าํ เร็จรูปเพือ_ นําภาพดิจทิ ลั ไปประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆ เช่น สื_อโต้ตอบ ภาพยนตร์ หรือ เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น การประมวลผลภาพดิจทิ ลั ขันJ สูง เช่น การ
ติดตามวัตถุในภาพเพือ_ ควบคุมกลไกอัตโนมัติ การรูจ้ าํ วัตถุ
ดจท. 6i” เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 5
3 (0 – 6 – 3)
DGM 308 Entertainment Technology I
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อทีน_ ่ าสนใจเกีย_ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น การ
ออกแบบเพือ_ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
ดจท. 6i§ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 309 Selected Topics in Entertainment Technology II
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อทีน_ ่ าสนใจเกีย_ วกับพัฒนาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เช่น Real
Time 3D Interaction
ดจท. 655 การวาดเส้นสําหรับแอนิเมชัน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 311 Essential Drawing for Animation
ฝึ กทักษะการถ่ายทอดโดยการวาดภาพของสิง_ ทีเ_ ห็น เข้าใจถึงโครงสร้าง สัดส่วน เรียนรูก้ ารใช้เส้นใน
การสร้างรูปทรง แสงเงา ลักษณะการเคลือ_ นไหว และท่วงท่าในรูปแบบต่างๆ
ดจท. 65• การวาดภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 312 Digital Painting
ศึกษาการนํ าเทคนิคการสร้างภาพ • มิติ ด้วยการวาดภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื_อใช้ใน
การออกแบบส่วนต่างๆ ในภาพยนตร์ ทังJ การออกแบบตัวละคร ฉากหลัง รวมไปถึงการกําหนดอารมณ์และ
ความรูส้ กึ (Mood and Tone) ของภาพยนตร์ทงั J เรือ_ ง
ดจท. 656 การออกแบบตัวละคร
3 (0 – 6 – 3)
DGM 313 Character Design
ฝึ กปฎิบตั กิ ารออกแบบตัวละครสําหรับแอนิเมชัน และเกม การสร้างภูมหิ ลังและทัศนคติ การสร้าง
ลักษณะนิสยั การสร้างรายละเอียดแวดล้อมทังJ ทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมของตัวละคร การสร้าง
พัฒนาการของตัวละคร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ความสําคัญของความต้องการและความปรารถนาของ
ตัวละคร
ดจท. 65 การจัดแสงและการประมวลผลภาพ

3 (0 – 6 – 3)

DGM 314 Lighting and Rendering
ศึกษาหลักการและเทคนิคของงานจัดแสง ทังJ การจัดแสงด้วยไฟประเภทต่างๆ การจัดแสงเลียนแบบ
แสงธรรมชาติ การจัดแสงและการจําลองแสงในธรรมชาติดว้ ย HDRI การเรนเดอร์ดว้ ยเทคนิคต่างๆ เพือ_ ให้ได้
ภาพทีม_ คี วามสมจริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดจท. 657 ประติมากรรมดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 315 Digital Sculpture
ฝึกปฏิบตั กิ ารขึนJ โมเดล 6 มิติ ด้วยเทคนิคการการปั นJ ศึกษาสรีระของมนุษย์เพือ_ เป็ นพืนJ ฐานในการปั นJ
รูปตัวละคร การขึนJ รูปจากโมเดลพืนJ ฐาน การขึนJ รูปและเพิม_ รายละเอียดจากโมเดลทีม_ โี พลีกอนตํ_า เทคนิคการ
Retopology เพือ_ สร้างโมเดลทีม_ โี ครงสร้างโพลีกอนทีส_ ามารถนําไปใช้งานได้สะดวกในการใช้งาน กระบวนการ
การใช้งานโปรแกรมประติมากรรมดิจทิ ลั 6 มิติ ร่วมกับโปรแกรม 6 มิตพิ นJื ฐานอืน_ ๆ
ดจท. 6•5 ประวัตศิ าสตร์การถ่ายภาพ
3 (3 – 0 – 6)
DGM 321 History of Photography
ศึกษาประวัตศิ าสตร์และวิวฒ
ั นาการของการถ่ายภาพจากยุคเริม_ ต้นจนถึงปั จจุบนั แนวโน้มทางศิลปะ
และวิทยาการ ผลกระทบทางสังคมทีม_ ตี ่องานด้านการถ่ายภาพ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างใน
แนวคิดค่านิยมของแต่ละชาติในงานภาพถ่ายแบบต่างๆ ศึกษาแนวคิดของช่างภาพและผลงานทีส_ าํ คัญในแต่ละ
ยุคสมัย
ดจท. 6•• เทคนิคการถ่ายภาพ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 322 Photography Techniques
ศึกษาหลักการและพืนJ ฐานเบือJ งต้นเกีย_ วกับเครื_องมือทีใ_ ช้ในการถ่ายภาพ ขันJ ตอนการทํางาน หน้าที_
ความรับผิดชอบในสายงานถ่ายภาพ ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเบือJ งต้น
ดจท. 6•6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือJ งต้นในงานถ่ายภาพ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 323 Basic Image Editing and Management Application
ศึก ษาบทบาทและความสํ า คัญ ของคอมพิว เตอร์ใ นงานถ่ า ยภาพ กระบวนการทํ า งาน เทคนิ ค
คุณลักษณะและการใช้เครือ_ งมือขันJ พืนJ ฐานในการปรับแต่งและสร้างสรรค์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
เช่น Lightroom และ Photoshop เพือ_ ให้ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานเพือ_ การเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ
ดจท. 6• การถ่ายภาพในสตูดโิ อ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 324 Studio Photography
เรียนรูห้ ลักการและฝึ กปฏิบตั ถิ ่ายภาพในสตูดโิ อ การใช้กล้องถ่ายภาพขนาดต่างๆ เช่น การใช้กล้อง
ถ่ายภาพขนาดกลาง กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ ไฟถ่ายภาพ เครื_องมือและอุปกรณ์ ประกอบชนิดต่างๆ ใน
สตูดโิ อ
ดจท. 665 ทฤษฎีดนตรีและพืนJ ฐานการเขียนเพลง
3 (3 – 0 – 6)
DGM 331 Music Theory and Basic Songwriting
ศึกษาทฤษฎีดนตรี วิธกี ารประพันธ์บทเพลงเบืJองต้น ฝึ กวิเคราะห์ผลงานเพลงในอดีตทีม_ อี ทิ ธิพลต่อ
การประพันธ์เพลงในยุคปั จจุบนั

ดจท. 66• เทคโนโลยีการบันทึกเสียง 5
3 (0 – 6 – 3)
DGM 332 Recording Technology I
ศึกษากระบวนการบันทึกเสียงเบืJองต้น ตังJ แต่การบันทึกเสียงนอกสถานที_ การใช้เครื_องมืออุปกรณ์
สําหรับการบันทึกเสียงทัวไป
_ การใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการบันทึกเสียง ทังJ การจัดเตรียม
ขันJ ตอนในการบันทึกเสียง การประเมินคุณภาพของเสียงทีบ_ นั ทึก การแก้ไขปั ญหาสําหรับการบันทึกเสียงนอก
สถานที_ วิธกี ารทํารายการการบันทึกเสียง ทังJ การจัดทําดัชนี การจัดชนิดประเภทของเสียง และอุปกรณ์ในการ
จัด เก็บ เสีย งต้น ฉบับ การนํ า เข้า เสีย งที_บ นซอฟต์ แ วร์ป ระเภทดิจิท ัล ออดิโ อ เวิร์ค สเตชัน (Digital Audio
Workstation)
ดจท. 666 การเสริมคุณภาพเสียง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 333 Sound Reinforcement
ศึก ษาและฝึ ก ปฏิบ ัติก ารใช้ เ ครื_อ งประมวลผลเสีย งด้ า นต่ า งๆ เครื_อ งประมวลผลด้ า นความถี_
(Frequency Manipulation Processor) ด้านระดับความดัง (Loudness Manipulation Processor) ด้า นพืJนที_
และเวลา (Space and Time Manipulation Processor) และด้านการกลํJาสัญญาณ (Modulation Manipulation
Processor) ปลัก-อิ
° นประมวลผล (Processor Plug-In) สําหรับซอฟต์แวร์ดจิ ทิ ลั ออดิโอเวิร์คสเตชัน (Digital
Audio Workstation) ชนิดต่างๆ ในระดับพืนJ ฐาน
ดจท. 66 เทคนิคการผสมเสียง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 334 Mixing Techniques
ศึกษาและฝึกปฏิบตั กิ ารผสมเสียงตังJ แต่ขนั J เริม_ ต้น เพือ_ ทีจ_ ะสามารถผสมเสียงสําหรับ • ช่องเสียงให้กบั
ภาพยนตร์และสื_อดิจทิ ลั ชนิดอื_นๆ การประเมินเสียงดิบ (RAW Sound) ก่อนทีจ_ ะเริม_ ทําการผสมเสียง การจัด
ระเบียบหมวดหมูแ่ ละวางแผนการผสมเสียง การจัดระดับความดัง การจัดตําแหน่ ง การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของ
เสียงทีไ_ ด้มา การสร้างคุณลักษณะพิเศษให้กบั เสียง การประยุกต์ใช้เครื_องประมวลผลชนิดต่างๆ ทังJ ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ในการผสมเสียง
ดจท. 667 การสังเคราะห์เสียง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 335 Sound Synthesis
ศึกษาการใช้เครือ_ งสังเคราะห์เสียงหรือซินธิไซเซอร์ทงั J ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการสังเคราะห์เสียง
ขันJ ต้น การสังเคราะห์เสียงแบบเพิม_ (Additive Synthesis) แบบลดทอน (Subtractive Synthesis) และแบบเก็บ
ตัวอย่าง (Sampling Synthesis)
ดจท. 6 5 แอนิเมชัน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 341 Animation
ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้างภาพ 6 มิติ การควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร การสร้างแอนิเมชันให้ได้การ
เคลื_อนไหวพืนJ ฐานต่างๆ เช่น การเคลื_อนที_ การเดินและวิง_ ของตัวละคร การสร้างแอนิเมชันสันJ เพื_อนํ าเสนอ
เรือ_ งราว
ดจท. 6 • การกําหนดลักษณะตัวละคร 6 มิติ
DGM 342 3D Character Set Up

3 (0 – 6 – 3)

ฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาความสามารถในการสร้างภาพเคลื_อนไหวผ่านโปรแกรมทีใ_ ช้ในการทําการเคลื_อนไหว
โดยเริม_ ต้นตังJ แต่การใส่โครงสร้างให้กบั โมเดลทีส_ ร้างขึนJ เพื_อทีจ_ ะให้โมเดลทีส_ ร้างขึนJ สามารถเคลื_อนไหวได้ราว
กับมีชวี ติ รวมถึงการคํานวนความยืดหยุน่ ต่างๆ ของวัตถุทต_ี ดิ กับโมเดล เช่น เสือJ ผ้า เส้นผม ให้มคี วามสมจริง
ตลอดจนการเตรียมตัวละครสําหรับให้ผอู้ น_ื นําไปใช้งานได้โดยสะดวก
ดจท. 6 6 การเคลือ_ นไหวตัวละคร
3 (0 – 6 – 3)
DGM 343 Character Animation
ศึกษาทักษะการสร้างการเคลื_อนไหวตัวละคร โดยนํ าความรูแ้ ละทฤษฎีของการเคลื_อนไหวต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้นการสร้างการเคลือ_ นไหวให้กบั ตัวละคร
ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ เข้าใจถึงการเคลื_อนไหว จังหวะ สีหน้า การขยับปาก และการแสดงออกด้วยท่าทางของ
ตัวละครทีถ_ กู สร้างขึนJ
ดจท. 675 การสร้างผลพิเศษทางภาพ 5
3 (0 – 6 – 3)
DGM 351 Visual Effects I
ศึกษาองค์ประกอบพืJนฐานด้านวิชวลเอฟเฟค เรียนรู้การประกอบภาพงานวิชวลเอฟเฟค การรวม
องค์ประกอบทีเ_ ป็ นงาน 6 มิติ เข้ากับภาพยนตร์ รวมถึงการซ้อนภาพ การแมสกิJง (Masking) และแทรกสิง_ ที_
เคลือ_ นไหว การทําโรโตสโคป (Rotoscope) และการทําเอฟเฟคต่างๆ
ดจท. 67• การสร้างผลพิเศษทางภาพ •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 352 Visual Effects II
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะระดับกลางของการประกอบภาพ การทํางานกับฉากบลูสกรีน แม็ทช์มูฟ
การผสมรวมระหว่างภาพกับงาน 6 มิติ และการแก้ไขภาพ ตลอดจนการเรียนรู้กระบวนการทํางานสําหรับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ในระดับมืออาชีพ
ดจท. 676 เทคนิคการประกอบภาพขันJ สูง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 353 Advanced Compositing Techniques
ศึก ษาเทคนิ ค และแนวความคิด ของการประกอบภาพ โดยใช้ซ อฟต์แ วร์ร ะดับ สูง ที_เ ป็ น ที_นิ ย มใน
อุตสาหกรรม การประกอบภาพและงานทีม_ คี วามซับซ้อนสูง การใช้การเขียนสคริปต์ร่วมกับการประกอบภาพ
การเก็บรายละเอียดต่างๆ ทีเ_ ป็ นมาตรฐานของมืออาชีพ
ดจท. 67 การจําลองพลศาสตร์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 354 Dynamic Simulations
ฝึ กปฏิบตั แิ ละเรียนรูเ้ ทคนิคการสร้างวิชวลเอฟเฟคต่างๆ เช่น หิมะ ลมพายุ ไฟ หมอกควัน สําหรับ
ภาพยนตร์
ดจท. 6’5 ธุรกิจระหว่างประเทศด้านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
3 (3 – 0 – 6)
DGM 361 International Business in Animation and Visual Effects
ศึกษาถึงแนวคิดและวิธกี ารจัดการธุรกิจแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคระหว่างประเทศในอุตสาหกรรม
สื_อดิจทิ ลั การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ การทําการตลาด การจัดจําหน่ าย การแสดงงานใน
นานาประเทศ
ดจท. 6’7 ภาษาญีป_ ่ นุ สําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั

3 (0 – 6 – 3)

DGM 365 Japanese for Digital Media Communication
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาญี_ป่ ุน โดยเน้นการฟั ง พูด อ่าน เขียน และตอบคําถาม การพูด
แบบเป็ นทางการ การเตรียมการนําเสนอ การนําเสนองานด้านอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6’’ ภาษาจีนสําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 366 Chinese for Digital Media Communication
ศึกษาและฝึ กทักษะการสือ_ สารภาษาจีน โดยเน้นการฟั ง พูด อ่าน เขียน และตอบคําถาม การพูดแบบ
เป็ นทางการ การเตรียมการนําเสนอ การนําเสนองานด้านอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6’¤ ภาษาเกาหลีสาํ หรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 367 Korean for Digital Media Communication
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาเกาหลี โดยเน้นการฟั ง พูด อ่าน เขียน และตอบคําถาม การพูด
แบบเป็ นทางการ การเตรียมการนําเสนอ การนําเสนองานด้านอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6’” ภาษาฝรังเศสสํ
_
าหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM. 368 French for Digital Media Communication
ศึกษาและฝึ กทักษะการสือ_ สารภาษาฝรังเศส
_ โดยเน้นการฟั ง พูด อ่าน เขียน และตอบคําถาม การพูด
แบบเป็ นทางการ การเตรียมการนําเสนอ การนําเสนองานด้านอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6¤5 การพิมพ์ภาพถ่ายดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 371 Photography Digital Printing
ศึกษาหลักการและการทํางานในกระบวนการพิมพ์ภาพถ่ายดิจทิ ลั การจัดการสี การควบคุมคุณภาพ
คุณลักษณะและการทํางานของเครือ_ งพิมพ์ภาพถ่ายดิจทิ ลั แบบต่างๆ
ดจท. 6¤• การจัดแสงในงานถ่ายภาพดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 372 Lighting for Digital Photography
ศึกษาหลักการทางศิลปะการจัดแสงทังJ ในสตูดโิ อ และสถานทีจ_ ริง ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้งานไฟถ่ายภาพและ
อุปกรณ์ประกอบชนิดต่างๆ เพือ_ นําไปใช้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลลัพธ์ตามที_
ต้องการ
ดจท. 6¤6 การถ่ายภาพบุคคล
3 (0 – 6 – 3)
DGM 373 People Photography
ศึกษาประวัตศิ าสตร์ ทฤษฎี หลักการและรูปแบบการถ่ายภาพบุคคล การจัดแสงแสงไฟในสตูดโิ อและ
แสงธรรมชาติสาํ หรับถ่ายภาพบุคคล การสร้างแนวความคิดและเรื_องราวในการถ่ายภาพบุคคล การวิเคราะห์
และวิจารณ์ภาพถ่ายบุคคลในเชิงศิลปะ
ดจท. 6¤ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั J สูงในงานถ่ายภาพ
DGM 374 Advanced Digital Imaging in Photography

3 (0 – 6 – 3)

ศึกษากระบวนการทํางานการใช้เครื_องมือ และเทคนิคขันJ สูงเพื_อปรับแต่งและสร้างสรรค์ภาพด้วย
โปรแกรม Lightroom และ Photoshop ฝึ กปฏิบตั ปิ ระยุกต์ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพขันJ สูงเพือ_ สร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่าย
ดจท. 6¤7 การถ่ายคลิปวิดโี อเชิงพาณิชย์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 375 Video Footage for Commercial
ศึกษาหลักการและเทคนิคในการถ่ายคลิปวิดโี อสันJ เพือ_ นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ข้อกําหนดของตัวแทน
จําหน่ายทางด้านเทคนิคและทางด้านกฏหมาย แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดทีพ_ บบ่อย การคิดวางแผนเตรียมงาน
เพื_อทําให้คลิปวิดโี อให้ตรงตามความต้องการของตลาด เทคนิคการถ่ายทําและการปรับแต่งขันJ สุดท้ายเพื_อส่ง
งาน ศึกษาลักษณะของตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ เงือ_ นไขราคา การสมัครเริม_ ต้นส่งขาย การอัพโหลดงาน
การใส่รายละเอียดทีถ_ กู กําหนดไว้ การใส่คาํ ค้น การส่งใบอนุญาตทีจ_ าํ เป็ น
ดจท. 6”5 เทคโนโลยีการบันทึกเสียง •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 381 Recording Technology II
วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ดจท.66•
ศึกษาเทคนิคการบันทึกเสียงแบบต่างๆ ในห้องบันทึกเสียง การใช้อุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียง ความ
แตกต่างระหว่างการบันทึกเสียงนอกและในสถานที_ ชนิดไมโครโฟนในห้องบันทึกเสียง การใช้ไมโครโฟนปรี
แอมป์ (Microphone Preamp) กับเสียงลักษณะต่างๆ ในภาพยนตร์ การบันทึกเสียงพากษ์และเสียงมนุษย์ การ
บันทึกเสียงโฟลีย์ (Foley) การบันทึกเสียงสําหรับใช้เป็ นเสียงเอฟเฟค (Sound Effect) การบันทึกเสียงเครื_อง
ดนตรี
ดจท. 6”• เทคนิคการผสมเสียงขันJ สูง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 382 Advanced Mixing Techniques
วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ดจท.66
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ผิ สมเสียงเพือ_ สือ_ ดิจทิ ลั ทีม_ มี ากกว่า • ช่องสัญญาณเสียง โดยเฉพาะในระบบเสียง
รอบทิศทาง ระบบเสียง 7.5, ¤.5 และแบบ Dolby Atmos หรือ DTS:X การออกแบบและวางแผนการผสมเสียง
ตํ า แหน่ ง ของแหล่ ง ถ่ า ยทอดเสีย งในโรงภาพยนตร์ ห รือ ระบบเสีย งรอบทิศ ทางอื_น ๆ การทํ า อัต โนมัติ
(Automation) และกลํJาพารามิเตอร์ (Parameter Modulation) กับเสียงแทร็ก (Track) และปลัก-อิ
° นต่างๆ การ
จัดความสมดุล ตําแหน่ง พืนJ ทีแ_ ละเวลาของเสียงในระบบเสียงรอบทิศทาง
ดจท. 6”6 การออกแบบเสียงสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 383 Sound Design for Digital Media
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั อิ อกแบบเสียงสําหรับภาพยนตร์และสือ_ ดิจทิ ลั สร้างสรรค์เสียง ทังJ เสียงทีเ_ กิดขึนJ จริง
และเสียงสังเคราะห์ขJนึ ใหม่ ผสมผสานเพื_อเป็ นเสียงในสื_อดิจิทลั ชนิ ดต่างๆ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ สําหรับ
สังเคราะห์เสียงในภาพยนตร์ ทังJ ไมโครโฟน อุปกรณ์ทวไป
ั _ เครือ_ งดนตรีชนิดต่างๆ ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer)
แซมเพลอร์ (Sampler) เครือ_ งประมวลผล (Effect Processor) ผสมผสานกันเป็ นเสียงทีเ_ หมาะสม
ดจท. 6§6 การวิเคราะห์วจิ ารณ์สอ_ื ดิจทิ ลั
3 (3 – 0 – 6)
DGM 393 Digital Media Analysis and Criticism
ศึกษาทฤษฎีสอ_ื ดิจทิ ลั และทฤษฎีการวิจารณ์สอ_ื ดิจทิ ลั รูปแบบต่างๆ การเขียนบทวิจารณ์ จรรยาบรรณ
ของนักวิจารณ์ ฝึกวิเคราะห์วจิ ารณ์สอ_ื ดิจทิ ลั ในรูปแบบทีห_ ลากหลาย

ดจท. 6§ การลําดับภาพสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 394 Digital Media Editing
ศึกษาหลักการและกระบวนการลําดับภาพขันJ พืนJ ฐาน ขันJ ตอนการทํางานและเทคนิควิธกี ารใช้อุปกรณ์
เพื_อการตัดต่อ ฝึ กปฏิบตั กิ ารตัดต่อสื_อดิจทิ ลั ประเภทต่างๆ ตลอดจนเรียนรูเ้ ทคนิคทางการตัดต่อที_สามารถ
นํามาสร้างประสิทธิภาพในการทํางานเพือ_ เพิม_ ประสิทธิผลของงานลําดับภาพ
ดจท. 6§7 ภาษาญีป_ ่ นุ สําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 395 Japanese for Digital Media Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาญี_ป่ ุนโดยการใช้โครงสร้างภาษาที_ซบั ซ้อนขึนJ เน้ นการฟั ง พูด
อ่ าน เขียน และตอบคําถาม การพูดแบบเป็ นทางการ การเตรียมการนํ าเสนอ เพื_อการนํ าเสนองานด้าน
อุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6§’ ภาษาจีนสําหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 396 Chinese for Digital Media Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาจีนโดยการใช้โครงสร้างภาษาทีซ_ บั ซ้อนขึนJ โดยเน้นการฟั ง พูด
อ่ า น เขีย น และตอบคํา ถาม การพูด แบบเป็ น ทางการ การเตรีย มการนํ า เสนอเพื_อ การนํ า เสนองานด้า น
อุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6§¤ ภาษาเกาหลีสาํ หรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 397 Korean for Digital Media Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาเกาหลีโดยการใช้โครงสร้างภาษาทีซ_ บั ซ้อนขึนJ เน้นการฟั ง พูด
อ่ า น เขีย น และตอบคํา ถาม การพูด แบบเป็ น ทางการ การเตรีย มการนํ า เสนอเพื_อ การนํ า เสนองานด้า น
อุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6§” ภาษาฝรังเศสสํ
_
าหรับการสือ_ สารธุรกิจสือ_ ดิจทิ ลั •
3 (0 – 6 – 3)
DGM. 398 French for Digital Media Communication II
ศึกษาและฝึ กทักษะการสื_อสารภาษาฝรังเศสโดยการใช้
_
โครงสร้างภาษาทีซ_ บั ซ้อนขึนJ เน้นการฟั ง พูด
อ่ า น เขีย น และตอบคํา ถาม การพูด แบบเป็ น ทางการ การเตรีย มการนํ า เสนอเพื_อ การนํ า เสนองานด้า น
อุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 6§§ ภาพกราฟิ กส์เคลือ_ นไหว 6 มิติ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 399 3D Motion Graphics
ศึกษาเรียนรูก้ ารนํางานประเภทกราฟิ กมาสร้างเป็ นภาพทีม_ กี ารเคลื_อนไหว รูจ้ กั การเปลีย_ นภาพ การ
ออกแบบช่วงเวลา และระยะเวลาในการนําเสนอภาพทีเ_ หมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบอื_นๆ อันได้แก่
ความต่อเนื_องของภาพ สี หรือจังหวะของดนตรีทใ_ี ช้ในงานการเคลือ_ นไหวด้วยภาพกราฟิ ก
ดจท. 5 การจําลองพลศาสตร์สาํ หรับตัวละคร
DGM 441 Character Dynamic Simulations

3 (0 – 6 – 3)

ฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้างแบบจําลองตัวละครขันJ สูง การสร้างตัวละครทีม_ ากกว่า • ขา การควบคุมตัวละครที_
เหนือธรรมชาติ การใช้เทคนิคของไดนามิคเข้ากับตัวละคร การทํา Simulation เช่น เสือJ ผ้า ผม ขน และการ
เคลือ_ นไหวต่างๆ รวมถึงการนําข้อมูล Motion Capture มาใช้กบั ตัวละคร
ดจท. ’5 การควบคุมการผลิตงานแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค
3 (3 – 0 – 6)
DGM 461 Producing for Animation and Visual Effects
ศึกษาบทบาท หน้าทีข_ องผูบ้ ริหารโครงการสื_อดิจทิ ลั การวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา การ
จัดสรรทรัพยากรและทีมงาน ทังJ แอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟค เพื_อเข้าใจถึงกระบวนการทํางานทังJ หมด และการ
ประเมินโครงการ การบริหารการเปลีย_ นแปลง การปิ ดโครงการ และการส่งงาน (Project Management)
ดจท. ¤5 การถ่ายภาพเชิงพาณิชย์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 471 Commercial Photography
ศึกษาหลักการและรูปแบบการถ่ ายภาพเชิงพาณิชย์เพื_อใช้ในงานธุ รกิจประเภทต่ างๆ อาทิ การ
ถ่ายภาพสินค้า การถ่ายภาพอาหาร การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม เป็ นต้น
ดจท. ”5 การสร้างสรรค์ดนตรีเบือJ งต้นสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 481 Basic Music Creation for Digital Media
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั กิ ารสร้างดนตรีในดิจทิ ลั ออดิโอเวิรค์ สเตชัน ระบบมีดี (MIDI) โมดูลเสียง (Sound
Module) เครื_องดนตรีเสมือน (Virtual Instrument) และปลัก-อิ
° นเครื_องดนตรีเสมือน (Virtual Instrument PlugIn) การโปรแกรมมีดี พืนJ ฐานการแต่งเพลงจากจังหวะ การสร้างทํานองอย่างง่าย การใช้เสียงวน (Loop) มา
ประกอบกันเป็ นดนตรี การวางโครงสร้างของเพลง และการวางเพลงในสือ_ ภาพยนตร์และสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. 75§ การออกแบบอินเตอร์เฟสและการออกแบบประสบการณ์ผใู้ ช้
3 (0 – 6 – 3)
DGM 519 User Interface and User Experience Design
ศึก ษาการติด ต่ อ ประสานระหว่า งซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ก บั พฤติก รรมของผู้ใ ช้ เพื_อ ที_จ ะช่ว ยให้ก าร
ออกแบบดิจทิ ลั มีเดียมีประสิทธิภาพ และผูใ้ ช้มกี ารตอบสนองทีร_ วดเร็วขึนJ เข้าใจการตอบสนองของผูใ้ ช้ เพื_อ
ผูเ้ รียนจะได้เรียนการวางแผน และสร้างแบบจําลองเพือ_ การทดสอบ เน้นการออกแบบโดยใช้ผใู้ ช้เป็ นศูนย์กลาง
ดจท. 7• การออกแบบเชิงแนวคิด
3 (0 – 6 – 3)
DGM 524 Conceptual Design
ศึกษาความสําคัญ ประเภทของการสื_อการ หลักการ ทฤษฎีทางการออกแบบเพื_อการสื_อสาร การหา
แนวคิด การเล่าเรื_องด้วยภาพ การใช้เทคนิคเพื_อการสื_อสาร โดยเน้ นกระบวนการคิด การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพือ_ ตอบโจทย์ทางการสือ_ สารแต่ละประเภท ตลอดจนฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารออกแบบเพือ_ การสือ_ สาร
ดจท. 7•¤ ภาพกราฟิ กส์เคลือ_ นไหว
3 (0 – 6 – 3)
DGM 527 Motion Graphics
ศึกษาเรียนรูก้ ารนํางานประเภทกราฟิ กส์มาสร้างเป็ นภาพทีม_ กี ารเคลือ_ นไหว รูจ้ กั การเปลีย_ นภาพ การ
ออกแบบช่วงเวลา และระยะเวลาในการนําเสนอภาพทีเ_ หมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบอื_นๆ อันได้แก่
ความต่อเนื_องของภาพ สี หรือจังหวะของดนตรีทใ_ี ช้ในงานการเคลือ_ นไหวด้วยภาพกราฟิ กส์
ดจท. 767 การถ่ายภาพข่าวและสารคดี

3 (0 – 6 – 3)

DGM 535 Journalism and Documentary Photography
ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบตั กิ ารถ่ายภาพประเภทข่าว และสารคดี การคิด วิเคราะห์ การหาข้อมูลเพือ_
การเตรียมงาน รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ทเ_ี หมาะสมตามประเภทและลักษณะของงาน
ดจท. 7 i แอนิเมชัน • มิติ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 540 2D Animation
ศึกษาการสร้างภาพเคลื_อนไหวแบบ • มิติ ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การเขียนภาพทีละเฟรม การสร้าง
ภาพเคลื_อนไหว • มิตแิ บบคัทเอาท์ การวาดตัวละคร และการเตรียมตัวละคร เพื_อการสร้างภาพเคลื_อนไหว
เทคนิคการสร้างฉากและการเคลือ_ นกล้อง
กลุม่ วิชาโครงงาน (9 หน่วยกิต)
ดจท. •5• โครงงานสตูดโิ อ 5
3 (0 – 6 – 3)
DGM 212 Studio Project I
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาทักษะศักยภาพในการสร้างผลงานสือ_ ดิจทิ ลั ด้วยการกําหนดโครงงาน เพือ_
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และพัฒนางานตังJ แต่กระบวนการออกแบบการผลิต ไปจนถึงขันJ ตอนสุดท้ายในการ
สร้างสรรค์ผลงานสือ_ ดิจทิ ลั
ดจท. •56 โครงงานสตูดโิ อ •
3 (0 – 6 – 3)
DGM 213 Studio Project II
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาทักษะศักยภาพในการสร้างผลงานสือ_ ดิจทิ ลั ด้วยการกําหนดโครงงาน เพือ_
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และค้นหาลักษณะเฉพาะของตนเอง ศึกษาในเชิงลึกของแต่ละหน้าทีใ_ นการสร้างสรรค์
สือ_ ดิจทิ ลั ทีม_ คี วามหลากหลายและมีลกั ษณะเฉพาะ เรียนรูก้ ระบวนการคิดและการพัฒนางาน
ดจท. •5 โครงงานสตูดโิ อ 6
3 (0 – 6 – 3)
DGM 214 Studio Project III
ศึกษาและฝึกปฏิบตั พิ ฒ
ั นาทักษะศักยภาพในการสร้างผลงานสือ_ ดิจทิ ลั เรียนรูก้ ารทํางานเป็ นกลุม่ ด้วย
การกําหนดโครงงาน ศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกของแต่ละหน้าทีเ_ ฉพาะทาง และร่วมสร้างสรรค์ผลงานสือ_ ดิจทิ ลั
วิชาการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/วิชาบูรณาการการเรียนรูร้ ว่ มการทํางาน (9 หน่วยกิต)
ดจท. 00 การเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบอาชีพ
3 (3 – 0 – 6)
DGM 400 Career Preparation
ศึก ษาและปฏิบ ัติก ารจัด เตรีย มแฟ้ มผลงาน (Portfolio) เพื_อ เตรีย มความพร้อ มสู่ ก ารทํ า งานใน
อุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั ศึกษาเรียนรูแ้ ลกเปลีย_ นประสบการณ์กบั มืออาชีพในอุตสาหกรรมทีเ_ กีย_ วข้อง
ดจท. 435 การวิจยั และพัฒนาโครงการสารนิพนธ์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 435 Degree Project Research and Development
นํ าเสนอหัวข้อโครงการสารนิ พนธ์ท_ีสนใจ เพื_อศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา วางแผน และหา
งบประมาณ เตรียมการสําหรับการผลิตโครงการสารนิพนธ์ ตามระเบียบปฏิบตั ทิ ภ_ี าควิชาสือ_ ดิจทิ ลั กําหนด โดย
ผ่านความเห็นชอบและการควบคุมคุณภาพจากคณะกรรมการภาควิชาสือ_ ดิจทิ ลั

ดจท. 436 โครงการสารนิพนธ์สอ_ื ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 436 Degree Project in Digital Media
ดําเนินการผลิตโครงการสารนิพนธ์ทผ_ี า่ นเกณฑ์ โดยปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในการทําโครงการผลิตสาร
นิพนธ์สอ_ื ดิจทิ ลั ตามเกณฑ์ของภาควิชาสือ_ ดิจทิ ลั
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี (15หน่ วยกิ ต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอืน_ ทีเ_ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนีJ
ดจท. 75i การถ่ายภาพขาว-ดํา
3 (0 – 6 – 3)
DGM 510 Black & White Photography
ศึกษาประวัติ หลักการและทฤษฎีทเ_ี กีย_ วข้องในการถ่ายภาพขาวดํา การใช้กล้องและอุปกรณ์ การวัด
แสงและจัดองค์ประกอบภาพ กระบวนการและเทคนิ คการล้างฟิ ล์ม อัดขยายภาพขาวดําในห้องมืด การ
วิเคราะห์และวิจารณ์ภาพถ่ายขาวดําในเชิงศิลปะ
ดจท. 755 การถ่ายภาพแฟชัน_
3 (0 – 6 – 3)
DGM 511 Fashion Photography
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวคิดและรูปแบบของการถ่ ายภาพแฟชัน_ การสร้างแนวคิดและถ่ ายทอด
เรื_องราวในการถ่ ายภาพแฟชัน_ การจัดแสงแสงไฟสตูดิโอและแสงธรรมชาติเพื_อการถ่ ายภาพแฟชัน_ การ
วิเคราะห์และวิจารณ์ภาพถ่ายแฟชันในเชิ
_
งศิลปะ
ดจท. 75• ระบบโซน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 512 Zone System
ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทเ_ี กีย_ วข้องกับระบบโซน (Zone System) เพื_อนํ ามาประยุกต์ใช้ใน
การถ่ายภาพ ฝึกปฏิบตั คิ วบคุมคุณภาพของการบันทึกภาพจนถึงกระบวนการพิมพ์หรืออัดขยายภาพ
ดจท. 516 การถ่ายภาพภูมทิ ศั น์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 513 Landscape Photography
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการและวิธปี ฏิบตั ใิ นการถ่ายภาพภูมทิ ศั น์ ฝึ กปฏิบตั กิ ารควบคุมการ
บันทึกภาพ การใช้งานอุปกรณ์ สําหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การถ่ายภาพพระ
อาทิตย์ขนJึ หรือตก การถ่ายภาพนํJาตก สายนํJา การถ่ายภาพหมอก เป็ นต้น กระบวนการปรับแต่งภาพถ่ายด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดจท. 75 ธุรกิจการถ่ายภาพ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 514 The Business of Photography
ศึกษาเรียนรู้ธุรกิจการถ่ ายภาพประเภทต่ างๆ โครงสร้าง การจัดระบบ บัญชี กฏหมายและภาษี
เบือJ งต้น การเงินและ การตลาด การวางแผนจัดการตลอดจนกฎหมายและความรูล้ ขิ สิทธิเกี
® ย_ วข้อง
ดจท. 757 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย
3 (0 – 6 – 3)
DGM 515 Selected Topics in Digital Media
ศึกษาประเด็นใหม่ๆ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั ตังJ แต่แอนิเมชัน วิชวลเอฟเฟค การผลิต
การผลิตดนตรี สือ_ ทีเ_ ล่าเรือ_ งด้วยภาพประเภทต่างๆ ทังJ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ

ดจท. 75’ การตลาดสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั
3 (0 – 6 – 3)
DGM 516 Digital Content Marketing
ศึกษากลยุทธ์และเครื_องมือทางการตลาด การสร้างตราสินค้า การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตในงาน
ด้านการตลาด เครือ_ งมือและการปฏิบตั กิ ารในสภาพแวดล้อมแบบดิจทิ ลั สําหรับนักการตลาด
ดจท. 75¤ การวาดฉากสําหรับวิชวลเอฟเฟค
3 (0 – 6 – 3)
DGM 517 Matte Painting for Visual Effects
ศึกษาการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานฉาก โดยเทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างงาน 3 มิติ การ
ขยายฉาก จิตกรรมอิเลคโทรนิค เพื_อใช้ในงานฉากด้านวิชวลเอฟเฟกต์ โดยเนืJอหาจะเน้นถึงเทคนิคการใช้สี
แสง พืนJ ที_ ความลึกและทัศนียภาพในการสร้างสรรค์งานฉากทังJ แบบเหมือนจริงและเหนือจริง
ดจท. 75” การแสดงสําหรับแอนิเมชัน
3 (0 – 6 – 3)
DGM 518 Acting for Animation
ศึกษากระบวนความคิดของตัวละคร การวิเคราะห์ ศึกษาปั จจัยต่างๆ ทีเ_ ป็ นตัวกําหนดการเคลื_อนไหว
ของตัวละคร ความรู้พJืนฐานด้านการแสดงที_จําเป็ นต้องใช้ใ นการสร้างสรรค์การแสดงสําหรับตัวละครใน
แอนิเมชัน องค์ประกอบของเรือ_ ง
ดจท. 7•i การอนุวตั เทคโนโลยีโมชันแคปเจอร์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 520 Motion Capture Technology Implementation
ศึกษาแนวคิดการสร้างภาพเคลื_อนไหว ด้วยเทคนิคการจับการเคลื_อนไหวที_ใช้คนจริงเป็ นผู้แสดง
ท่วงท่าในการเคลื_อนไหว ทดลองนํ าการเคลื_อนไหวทีจ_ บั ได้มาใส่ลงในโมเดล 6 มิตทิ ส_ี ร้างขึนJ เพื_อให้เกิดการ
เคลือ_ นไหวขึนJ
ดจท. 7•5 การเขียนโปรแกรมไพทอนและเมล
3 (0 – 6 – 3))
DGM 521 Scripting in Python & MEL
ศึกษาความรูภ้ าษา Python และ MEL (Maya Embedded Language) เบือJ งต้น
ดจท. 7•• การสร้างแบบจําลองขันJ สูง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 522 AdvancedModeling
ฝึ กปฏิบตั กิ ารการขึนJ โมเดล 3 มิตดิ ว้ ยเทคนิคขันJ สูง ศึกษาสรีระของมนุ ษย์เพื_อเป็ นพืนJ ฐานในการปั Jน
รูปตัวละคร การขึนJ รูปจากโมเดลพืนJ ฐาน และการขึนJ รูปและเพืม_ รายละเอียดจากโมเดลทีม_ โี พลีกอนตํ_า
ดจท. 7•6 การสร้างแบบจําลองสิง_ มีชวี ติ
3 (0 – 6 – 3)
DGM 523 Creature Modeling
ศึกษากระบวนการการแปลงภาพสัตว์ประหลาดจากภาพ • มิติ เป็ น 6 มิติ มุง่ เน้นไปทีท_ กั ษะขันJ สูงใน
การขึนJ โครง 6 มิติ การใส่รายละเอียดตัวละคร และการสร้างพืนJ ผิว
ดจท. 7•7 สต็อปโมชัน
DGM 525 Stop Motion

3 (0 – 6 – 3)

ศึกษาและพัฒนาทักษะการสร้างภาพเคลื_อนไหว โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื_อนไหวจากภาพนิ_งที
ละเฟรม โดยมุ่งเน้ นงาน 3 มิติ เรียนรูก้ ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการทํางานเคลื_อนไหวแบบหยุดใน
รูปแบบดังJ เดิม
ดจท. 7•’ เทคนิคการสร้างแบบจําลองและการเคลือ_ นไหวแบบโพรซีดวั รอล
3 (0 – 6 – 3)
DGM 526 Procedural Modeling and Animation Techniques for Visual Effects
ศึกษาแนวความคิดการสร้างแบบจําลอง การเคลื_อนไหว ระบบอนุ ภาคและวิชวลเอฟเฟค ด้วยวิธกี าร
แบบโพรซีดวั รอล เน้นถึงระบบโครงสร้างการทํางาน ซึง_ มีประสิทธิภาพและความอ่อนตัวสูง
ดจท. 7•” การสังเคราะห์เสียงขันJ สูง
3 (0
– 6 – 3)
DGM 528 Advanced Sound Synthesis
ศึกษาการสังเคราะห์เสียงขันJ สูง มุ่งเน้นการผสมผสานด้วยเทคนิควิธกี ารทีห_ ลากหลายมากยิง_ ขึนJ การ
สังเคราะห์เสียงแบบกลํJาสัญญาณ (Modulation) ชนิดต่างๆ ทังJ แบบกลํJาสัญญาณด้วยค่าความดัง (Amplitude
Modulation) กลํJ า สัญ ญาณด้ ว ยค่ า ความถี_ (Frequency Modulation) การสัง เคราะห์ เ สีย งแบบกรานู ล าร์
(Granular Synthesis) และแบบเสียJ วส่วน (Fractal) ชนิดอืน_ ๆ
ดจท. 7•§ การออกแบบเสียงขันJ สูง
DGM 529 Advanced Sound Design
ศึกษาการออกแบบเสียงสําหรับสือ_ ดิจทิ ลั ในระดับสูง ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่

3 (0 – 6 – 3)

ดจท. 76i ศิลปะเสียง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 530 Sound Arts
ศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะทีม_ เี สียงเป็ นสื_อด้วยเทคนิควิธกี ารต่างๆ สร้างสรรค์งานศิลปะเสียงทีม_ ี
อิทธิพลของสํานักต่างๆ จนถึงสร้างสรรค์ศลิ ปะเสียงทีม_ คี วามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ดจท. 765 การผลิตเสียงสําหรับเกมคอมพิวเตอร์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 531 Computer Games Sound Production
ศึกษากระบวนการผลิตเสียงสําหรับเกมคอมพิวเตอร์ การประพันธ์ดนตรี การออกแบบเสียง การผสม
เสียง และการจัดวางเสียงชนิดต่างๆ
ดจท. 76• เทคนิคการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์
3 (0 – 6 – 3)
DGM 532 Film Music Composition
ศึกษาแนวคิดและเทคนิควิธกี ารประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ การสร้างดนตรีสําหรับฉาก ตัว
ละครและอารมณ์ชนิดต่างๆ
ดจท. 766 อุโฆษวิทยา
3 (0 – 6 – 3)
DGM 533 Acoustics
ศึก ษาลัก ษณะทางกายภาพของเสีย ง แหล่ ง กํ า เนิ ด เสีย งและพืJน ที_ใ นการกํ า ธรเสีย ง ห้อ งดนตรี
สิง_ ก่อสร้างทางการแสดงดนตรี ความก้องกังวาล และการดูดซับของเสียง การตบแต่งเพือ_ ผลทางเสียงดนตรี

ดจท. 76 การประพันธ์ดนตรีทดลอง
3 (0 – 6 – 3)
DGM 534 Experimental Music Composition
ศึกษาแนวคิดและการปฏิบตั เิ พือ_ สร้างสรรค์ดนตรีทดลองในรูปแบบต่างๆโดยเน้นการแสดงสดไม่วา่ จะ
โดยแหล่งเสียงอคูสติกหรืออิเล็คทรอนิกส์
ดจท. 536 การออกแบบและพัฒนาพืนJ ผิวสําหรับแอนิเมชัน
3 (0 – 6 –
3)
DGM 536 Texturing Design and Development for Animation
ศึกษาทักษะการสร้างเนืJอผิว รวมไปถึงการจัดแสง การสร้างแสงและเงา การทําพืนJ ผิวรูปแบบต่างๆ
การเรนเดอร์ภาพทังJ สําหรับตัวละคร และฉากให้ออกมาเสมือนจริง
ดจท. 537 การสร้างผลพิเศษทางภาพ 6
3 (0 – 6 –
3)
DGM 537 Visual Effects III
วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ดจท. 352
ฝึกปฏิบตั แิ ละทักษะด้านวิชวลเอฟเฟคขันJ สูง การจําลองทังJ กระบวนการทํางานจริง มุง่ เน้นในการ
วางแผนงาน ขันJ ตอนการผลิต เพือ_ ผลิตงานทีส_ มบูรณ์ทส_ี ดุ
ดจท. 538 การเสริมคุณภาพเสียงขันJ สูง
3 (0 – 6 –
3)
DGM 538 Advanced Sound Reinforcement
วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ดจท. 333
ศึกษาเทคนิคการเสริมคุณภาพเสียงขันJ สูง การแก้ไขเสียงทีบ_ นั ทึกจากสถานทีจ_ ริง การปรับปรุงโดยใช้
เครื_องมือขันJ สูง การเปลีย_ นแปลงเสียงทีไ_ ด้มาให้กลายเป็ นเสียงชนิดอื_น การลดเสียงรบกวน (Noise) เสียงที_
เกิดขึนJ โดยไม่ตงั J ใจและแก้ไขปั ญหาของเสียงในระดับทีซ_ บั ซ้อนขึนJ การทํามาสเตอร์สาํ หรับอุปกรณ์ในการฟั ง
ชนิดต่างๆ ทังJ โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ ยูทบู (Youtube) ไอทูน (iTunes) และสือ_ ดิจทิ ลั อืน_ ๆ
ดจท. 76§ ประวัตศิ าสตร์แห่งภาพเคลือ_ นไหว
3 (3
– 0 – 6)
DGM 539 History of Moving Images
ศึกษาประวัตศิ าสตร์และวิวฒ
ั นาการของภาพเคลือ_ นไหวจากจุดกําเนิดจนถึงปั จจุบนั ทีเ_ ชือ_ มโยงกับบริบท
ทางประวัตศิ าสตร์ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด ค่านิยมของแต่ละชาติทส_ี ะท้อนในงาน
ภาพเคลื_อนไหวประเภทต่างๆ ศึกษาแนวความคิดผูส้ ร้างสรรค์ผลงานคนสําคัญ รวมถึงผลงานทีส_ าํ คัญในแต่ละ
ยุคสมัย
ดจท. 541 การออกแบบเพือ_ การสือ_ สารข้อมูล
3(0 – 6 – 3)
DGM 541 Information Design
ศึกษาการสือ_ สารข้อมูลด้วยภาพและสัญลักษณ์เพือ_ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจของผูร้ บั สาร ตลอดจนการจับ
ประเด็นในการสือ_ สารข้อมูลลําดับและความต่อเนื_องของการนําเสนอข้อมูล และการสร้างภาพเคลื_อนไหวในการ
นําเสนอข้อมูล

ดจท. 542 การดําเนินการแบรนด์บนมัลติแพลตฟอร์ม
3 (0 – 6 – 3)
DGM 542 Multi-Platform Brand Execution
ศึกษาการสื_อสารอัตลักษณ์และเนืJอหาของแบรนด์ผ่านสื_อประเภทต่างๆ ทีม_ คี วามหลากหลายทังJ ใน
รูปแบบการใช้งานและการการเข้าถึง โดยนักศึกษาจะฝึกฝนการสร้างรูปแบบการสือ_ สารแบรนด์และผลิตผลงาน
บนสือ_ ทีห_ ลากหลายโดยยังคงสามารถคงข้อความหลักและอัตลักษณ์ของแบรนด์ทต_ี อ้ งการจะสือ_ สารอยูไ่ ด้
ดจท. 545 การเคลือ_ นไหวตัวอักษร
3 (0 – 6 – 3)
DGM 545 Types in Motion
ศึกษาการออกแบบและการวางองค์ประกอบการใช้งานตัวอักษรเคลื_อนไหวบนจอภาพ การสร้างความ
เคลื_อนไหวของตัวอักษร การตีความหมายขององค์ประกอบของตัวอักษร และการเคลื_อนไหวของตัวอักษร
เรียนรูข้ อ้ จํากัดของการทํางาน และการใช้ตวั อักษรร่วมกับภาพและฉากหลังชนิดต่างๆ
ดจท. 746 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 2
3 (0 – 6 – 3)
DGM 546 Selected Topics in Digital Media II
ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์หวั ข้อปั จจุบนั ทางอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั การดําเนินโครงการพิเศษ
ดจท. 747 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 3
DGM 547 Selected Topics in Digital Media III
ดําเนินโครงการพิเศษต่อเนื_อง ในหัวข้อปั จจุบนั ทางอุตสาหกรรมสือ_ ดิจทิ ลั

3 (0 – 6 – 3)

ดจท. 748 การศึกษาเฉพาะเรือ_ งด้านดิจทิ ลั มีเดีย 4
DGM 548 Selected Topics in Digital Media IV
นําเสนอผลงานและนวัตกรรมทางสือ_ ดิจทิ ลั ต่ออุตสาหกรรม เพือ_ นําไปใช้ประโยชน์

3 (0 – 6 – 3)

ดจท. 549 การทดลองงานออกแบบการเคลือ_ นไหวและสือ_ ผสม
3 (0 – 6 – 3)
DGM 549 Experimental Design in Motion Design and Mixed media
การทดลองรู ป แบบการออกแบบ และเทคนิ ค ในการสร้ า งงานโมชัน_ กราฟิ กส์ แ ละสื_อ ผสม ที_
นอกเหนือจากรูปแบบการใช้งานทัวๆ
_ ไป โดยการศึกษาเทคนิคต่างๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิคหรือวิธกี าร
เหล่านันJ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดจท. 550 การถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม
3 (0 – 6 – 3)
DGM 550 Architecture Photography
ศึกษาหลักการ เทคนิค ฝึ กปฏิบตั ถิ ่ายภาพสถาปั ตยกรรมภายในและภายนอก ทังJ เชิงพาณิชย์และ
วิชาการ แนวทางการแก้ไขปั ญหาที_พบในการถ่ายภาพสถาปั ตยกรรม การจัดการ Work Flow การทํางาน
ตังJ แต่เริม_ จนถึงส่งมอบงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ทถ_ี ูกต้องเหมาะสมกับงาน การปรับแต่งภาพขันJ สุดท้ายเพือ_ ส่ง
มอบงาน
ดจท. 551 การถ่ายภาพงานพิธี
DGM 551 Event Photography

3 (0 – 6 – 3)

ศึกษาหลักการ ฝึ กปฏิบตั เิ พื_อเรียนรูข้ นั J ตอน วิธกี าร เทคนิคทีเ_ หมาะสมกับสถานการณ์จริงประเภท
ต่างๆ เรียนรู้ Work Flow ในการทํางานตังJ แต่ขนั J ตอนการเตรียมการไปจนถึงส่งมอบงาน การคิดราคา กลยุทธ์
การตลาด ศึกษาโอกาสในการขยายธุรกิจสูต่ ่างประเทศ
ดจท. 552 ทฤษฎีและการวิจารณ์ผลงานภาพถ่าย
3 (0 – 6 – 3)
DGM 552 Theory and Criticism in Photography
ศึกษาทฤษฎีต่างๆ ของงานภาพถ่ายในแต่ละประเภท ศึกษางานของช่างภาพทีม_ ชี _อื เสียงได้รบั การ
ยอมรับในระดับสากลเพือ_ นํามาใช้ในการวิจารณ์งานภาพถ่าย ศึกษาตัวอย่างบทวิจารณทีม_ คี ุณค่า ฝึกการเขียน
บทวิจารณ์ การประชุมสัมมนาเพือ_ การนําเสนอผลงานและฝึกการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์

