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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อนฤมิต

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Creative	Media

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สื่อนฤมิต)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(สื่อนฤมิต)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Creative	Media)

	 	 (ชื่อย่อ)		 :	 B.Sc.	(Creative	Media)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร		 โปรแกรมปกต	ิ	 	 ไม่น้อยกว่า	128	หน่วยกิต

      โปรแกรมสหกิจศึกษา		 ไม่น้อยกว่า	134	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
	 โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาสื่อนฤมิตมีดังนี้

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จำานวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต 30   หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89   หน่วยกิต 89   หน่วยกิต

				2.1	วิชาพื้นฐานเอก 27			หน่วยกิต 27			หน่วยกิต

				2.2	วิชาเอกบังคับ 38			หน่วยกิต 38			หน่วยกิต

				2.3	วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า 24			หน่วยกิต 24			หน่วยกิต

3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 3   หน่วยกิต   9   หน่วยกิต

4. หมวดเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต 6   หน่วยกิต

               รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 128   หน่วยกิต 134   หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยทีน่ิสติทุกคนจะตอ้งเรยีนวิชาในหมวดศกึษาทั่วไป	ไม่น้อยกวา่	

30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต

 1) วิชาพื้นฐานเอก 27 หน่วยกิต

	 1205	001	 การวาดพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Drawing

	 1205	002	 การออกแบบพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Design

	 1205	003	 การคิดสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 Creative	Thinking

	 1205	004	 ทฤษฎีสีสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(3-0-6)

	 	 Color	Theory	for	Creative	Media

	 1205	005	 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Computer	System	and	

	 	 Programming

	 1205	006	 การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด	 3(2-2-5)

	 	 Content	Design	and	Storyboarding	Development

	 1205	007	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(3-0-6)

	 	 Research	Methodology	for	Creative	Media

	 1205	008		กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต	 3(3-0-6)

	 	 Laws	and	Codes	of	Ethics	in	Creative	Media

	 1205	009*	โครงงานนิสิต	1	 1(0-2-1)

	 	 Senior	Project	1

	 1205	010*	โครงงานนิสิต	2	 2(0-4-2)

	 	 Senior	Project	2

 2) วิชาเอกบังคับ 38 หน่วยกิต

	 1205	201		สื่อนฤมิตเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Creative	Media

	 1205	203		เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Basic	tools	for	Creative	Media

	 1205	204		แนวคิดและการออกแบบ		 3(2-2-5)

	 	 Concept	and	Design

	 1205	205	 การสร้างวัตถ	ุ3	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Modeling

	 1205	206	 หลักการออกแบบกราฟิก		 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	Graphic	Design	

	 1205	207	 การสร้างงานแอนิเมชันแบบ	2	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Two	Dimensional	Animation	Creation	

	 1205	301	 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ	์	 3(2-2-5)

	 	 Interactive	Media	Design	and	Development

	 1205	302		การออกแบบสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Information	Design

	 1205	303		การผลิตวิดีโอดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Video	Production

	 1205	304	 ธุรกิจสื่อนฤมิต	และพฤติกรรมผู้บริโภค	 2(2-0-4)

	 	 Creative	Media	Business	and	Consumer	

	 	 Behavior

	 1205	305	 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Audio	and	Sound	Design

	 1205	306	 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)	

	 	 Motion	Capture	Techniques

	 1205	307	 สัมมนาทางสื่อนฤมิต	 2(2-0-4)	

	 	 Seminar	in	Creative	Media

 หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 

 3)  วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  นิสิตจะต้องเลือกวิชาในกลุ่มที่	 1,	 2	หรือ	 3	กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง	

ไม่น้อยกว่า	 18	 หน่วยกิต	 ในกลุ ่มเดียวกัน	 และเลือกเพิ่มเติม

จากกลุ่มเดียวกันหรือกลุ่มอื่นๆ	รวมแล้ว	ไม่น้อยกว่า	24	หน่วยกิต

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านแอนิเมชัน

	 1205	211	 การออกแบบตัวละครสำาหรับงานแอนิเมชัน		 3(2-2-5)

	 	 Character	Design	for	Animation

	 1205	212		การออกแบบภาพรวมสำาหรับงานด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Visual	Development	for	Creative	Media

	 1205	213	 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว		 3(2-2-5)

	 	 Motion	Graphics

	 1205	311	 การสร้างการควบคุมและการเคลื่อนไหว	 3(2-2-5)

	 	 ให้วัตถุในงานแอนิเมชัน	3	มิติ

	 	 Rigging	and	movement	of	objects	in	

	 	 3D	animation

	 1205	312		ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ	 3(2-2-5)	

	 	 Visual	Effects	and	Special	Technique

	 1205	313	 เทคนิคการสร้างพื้นผิว	จัดแสงและเรนเดอร	์	3(2-2-5)	

	 	 Shading	Lighting	and	Rendering	Technique

	 1205	314		การสร้างพื้นผิวสำาหรับงาน	3	มิติ	 3(2-2-5) 

	 	 3	Dimensions	Texturing

	 1205	315		เทคนิคการซ้อนภาพ	3	มิติ	 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Compositing	Techniques	
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  กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

และเกม

	 1205	221	 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Object-Oriented	Programming

	 1205	222	 เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทฤษฎีเกม	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Computer	Game	and	Game	

	 	 Theory

	 1205	223	 ระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	System

	 1205	321	 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสำาหรับงานสื่อประสม	3(2-2-5)

	 	 และเกม

	 	 Computer	Animation	for	Multimedia	and	Game	

	 1205	322	 การพัฒนาเกม	2	มิติ	 3(2-2-5)		

	 	 Two	Dimensional	Game	Development

	 1205	323	 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	 3(2-2-5)

	 	 Website	Design	and	Development

	 1205	324		การพัฒนาเกม	3	มิต	ิ	 3(2-2-5)

	 	 Three	Dimensional	Game	Development

	 1205	325	 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	 3(2-2-5)

	 	 Application	Development	on	Mobile	Device

 

  กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้านโฆษณาและภาพยนตร์

ดิจิทัล

	 1205	231	 การเล่าเรื่องสำาหรับงานภาพยนตร	์	 3(2-2-5)	

	 	 Storytelling	for	Film	

	 1205	232	 การออกแบบโฆษณาเพื่อการรณรงค์		 3(2-2-5)

	 	 Advertising	Design	for	Campaign

	 1205	233		การถ่ายภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Photography

	 1205	331		กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Advertising	Film	Process

	 1205	332	 ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษสำาหรับ	 3(2-2-5)		

	 	 วิดีโอดิจิทัล

	 	 Visual	Effect	and	Special	Technique	for	

	 	 Digital	Video	

	 1205	333		การถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Shooting	Digital	Video

	 1205	334		การถ่ายทำาภาพยนตร์	 3(2-2-5)	

	 	 Cinematography	

	 1205	335		โครงการผลิตภาพยนตร์	 3(2-2-5)	

	 	 Film	Production

 

  กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาเอกเลือกอื่นๆ

	 1205	411	 การพัฒนาแอนิเมชันทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Educational	Animation	Development

	 1205	412	 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์		 3(2-2-5)

	 	 Printing	Designs	

	 1205	413	 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์		 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Designs	on	Product	Packaging

	 1205	414	 การออกแบบภาพลักษณ์องค์การและ		 3(2-2-5)

	 	 นิทรรศการ

	 	 Corporate	Image	and	Exhibition	Designs

	 1205	415	จิตรกรรมดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Painting

	 1205	416		การถ่ายภาพสำาหรับการโฆษณา	 3(2-2-5)

	 	 Photography	for	Advertising	

	 1205	417		การพัฒนาเกม3	มิติขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Three	Dimensional	Game	

	 	 Development

	 1205	418		การพัฒนาเกมมือถือขั้นสูง	 3(2-2-5)

	 	 Advanced	Mobile	Game	Development

	 1205	419	 เกมออนไลน์เบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Online	Game

	 1205	420	 การพัฒนาเกมทางการศึกษา	 3(2-2-5)

	 	 Educational	Game	Development

	 1205	421	 แนวคิดปัญญาประดิษฐ์สำาหรับเกม	 3(3-0-6)

	 	 Artificial	Intelligent	Concept	for	Game

	 1205	423	 การวาดฉากผสม	 3(2-2-5) 

	 	 Matte	Painting

	 1205	424	 ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน	 3(2-2-5) 

	 	 Animation	Pipeline

	 1205	425	 สุนทรียศาสตร์ด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Aesthetic	in	Creative	Media

	 1205	426		การออกแบบเชิงทดลองด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Experimental	Design	in	Creative	Media

	 1205	427		ประติมากรรมด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Sculpturing	in	Creative	Media

	 1205	428		การออกแบบเชิงสิ่งแวดล้อมด้านสื่อนฤมิต	 3(2-2-5)

	 	 Environmental	Design	in	Creative	Media	

	 1205	429		การวิเคราะห์เทคโนโลยีกำาเนิดใหม่		 3(3-0-6)

	 	 Analysis	of	Emerging	Technologies

	 1205	430	 ประวัติการ์ตูน	 3(3-0-6)

	 	 History	of	Cartoon

	 1205	431		การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 สื่อดิจิตอล

	 	 Digital	Media	planning	and	production	

	 	 management
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3.  หมวดประสบการณ์วิชาชีพ 3 หรือ 9 หน่วยกิต

	 กำาหนดให้มกีารลงทะเบยีนเรยีนวชิาหมวดฝึกประสบการณ์วชิาชพี	

โดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา	(Cooperative	

Education)	หรือฝึกงานในสถานที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะฯ	 โดยลง

ทะเบียนเรยีนวชิา	1205	499	การฝึกประสบการณ์วิชาชพี	(Professional	

Experience	and	Training)

 โปรแกรมปกติ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

 1205	499*	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 3(320	ชั่วโมง)

	 	 Professional	Experience	and	Training

	 หรือ

 โปรแกรมสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 0199	499*	สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)		

	 	 Cooperative	Education

 หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

(ระบบปกติ)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร	4	ป	ีรวม	8	ภาคการศึกษาปกติ	

 

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8 8

0041	001	 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม	

Preparatory	English	

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง	

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation	

2 2

1205	001 การวาดพื้นฐาน	

Basic	Drawing

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	004	 ทฤษฎีสีสำาหรับสื่อนฤมิต

Color	Theory	for	Creative	Media

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	003	 การคิดสร้างสรรค์

Creative	Thinking

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4 4

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	

Communicative	English	

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking	

2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	008 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต

Laws	and	Codes	of	Ethics	in	Creative	Media

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1205	002 การออกแบบพื้นฐาน	

Basic	Designs

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	005 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น	

Introduction	to	Computer	System	and	Programming

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	006 การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด

Content	Design	and	Storyboarding	Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 22 22
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8 8

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	201	 สื่อนฤมิตเบื้องต้น	

Introduction	to	Creative	Media	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	304	 ธุรกิจสื่อนฤมิต	และพฤติกรรมผู้บริโภค

Creative	Media	Business	and	Consumer	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1205	203 เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับสื่อนฤมิต

Basic	tools	for	Creative	Media

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	1	รายวิชา 3 3

รวมจำานวนหน่วยกิต 21 21

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2 2

xxxx	xxx วิชาเลือกเสรี 2 2

1205	204 แนวคิดและการออกแบบ	

Concept	and	design

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	205 การสร้างวัตถ	ุ3	มิติ

Three	Dimensional	Modeling

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

1205	206 หลักการออกแบบกราฟิก	

Principle	of	Graphic	Design	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	207 การสร้างงานแอนิเมชันแบบ	2	มิติ

Two	Dimensional	Animation	Creation	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	2	รายวิชา 6 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 22 22



109

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	007 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับสื่อนฤมิต	

Research	Methodology	for	Creative	Media

3(3-0-6)	 3(3-0-6)	

1205	301	 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ	์

Interactive	Media	Design	and	Development

3(2-2-5) 3(2-2-5)

1205	302	 การออกแบบสารสนเทศ

Information	Design

3(2-2-5)	 3(2-2-5)

1205	303 การผลิตวิดีโอดิจิทัล

Digital	Video	Production

3(2-2-5)	 3(2-2-5)

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	2	รายวิชา 6 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 18 18

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	009* โครงงานนิสิต	1	

Senior	Project	1

1(0-2-1) 1(0-2-1)

1205	304	 ธุรกิจสื่อนฤมิต	และพฤติกรรมผู้บริโภค

Creative	Media	Business	and	Consumer	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

1205	305 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง	

Digital	Audio	and	Sound	Design

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

1205	306 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว	

Motion	Capture	Technique

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

xxxx	xxx (เลือก)	จากกลุ่มวิชาเอกเลือกจำานวน	3	รายวิชา 9 9

รวมจำานวนหน่วยกิต 18 18
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	010* โครงงานนิสิต	2	

Senior	Project	2

2(0-4-2) 2(0-4-2)

1205	307 สัมมนาทางสื่อนฤมิต	

Seminar	in	Creative	Media

2(2-0-4) 2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 3 3

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1205	499* การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	Experience	and	Training

3(320	ชั่วโมง) -

0199	499* สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 3 9

หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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คำาอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยทีน่ิสติทกุคนจะตอ้งเรยีนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป	ไม่น้อยกวา่	

30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต

 (1) วิชาพื้นฐานเอก

 1205 001 การวาดพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Basic Drawing

	 	 พ้ืนฐานการวาดเส้น	 การให้ค่านำ้าหนักและความเข้ม

ของเส้นแสงและเงา	การจัดองค์ประกอบภาพ	ทัศนียภาพและระยะ	รูป

ทรงเรขาคณิต	หุ่นนิ่ง	กายวิภาคมนุษย์	และทิวทัศน์

	 	 Basic	drawing,	 value	 and	depth	 of	 the	 line,	

light	 and	 shadow	 composition,	 perspective	 and	 phase,	

geometry	form,	still	life,	anatomy	human	and	landscape

1205 002 การออกแบบพื้นฐาน 3(2-2-5)

  Basic Designs

	 มนุษย์กับการออกแบบ	แหล่งความคิดสร้างสรรค์ใน

การออกแบบ	 ความหมาย	 ประเภท	 ประโยชน์และลักษณะของ

การออกแบบ	หลกัการออกแบบ	ได้แก่	เอกภาพ	ดุลยภาพ	ความขดัแย้ง	

ช่วงจังหวะ	และองค์ประกอบของการออกแบบ	ได้แก่	จุด	เส้น	ทิศทาง	

รูปร่างและรูปทรง	ขนาดและสัดส่วน	มวลและบริเวณว่าง	ลักษณะผิว	

สี	และนำ้าหนักสี

	 	 Human	 design,	 The	 creativity	 in	 design,	

Meaning,	Category,	Benefit	and	The	nature	of	 the	design,	

Design	principles	include	Unity,	Balance,	Contrast,	Rhythm	

and	design	elements	 include	dots,	Lines,	Direction,	Shape	

and	form,	Size	and	scale,	Mass	and	space,	Texture	and	value	

of	color

 1205 003  การคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  Creative Thinking

มนษุย์กบัพฒันาการทกัษะความคดิสร้างสรรค์	ทฤษฎี

ความคิดในเชิงสร้างสรรค์	กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา	และระดับของ

ความคิดสร้างสรรค์	 แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

การประยุกต์ใช้ในงานสื่อนฤมิต

	 	 Human	and	development	of	creative	thinking	

skills;	 theory	of	creative	 thinking;	problem-solving	process	

and	 leaves	 of	 creative	 thinking;	 development	 of	 creative	

thinking	in	creative	media approach.

  

 1205 004  ทฤษฎีสีสำาหรับสื่อนฤมิต 3(2-2-5) 

  Color Theory for Creative Media

	 	 ศึกษาทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้านระบบสีพื้นฐาน

และระบบแม่สีแสงในกระบวนการดิจิทัล	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

คณุสมบตัขิองสเีชงิกายภาพและจติวทิยา	ทีม่ผีลต่อการสือ่ความหมาย	

และสุนทรียภาพในงานสื่อนฤมิต

	 	 A	study	of	theory	and	principle	of	color	systems	

foundation	including	the	spectrum	of	primary	colors	in	digital	

processes	 for	making	 comprehension	 in	 physiology	 and	

psychology	of	color	attributions	which	impacts	an	authentic	

and	meaning	of	creative	media	communication	

  

 1205 005 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Computer System and 

  Programming

	 	 หลักการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 ส่วนประกอบของ

คอมพวิเตอร์	หลกัการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	หลกัการแก้ปัญหา

ด้วยคอมพวิเตอร์	หลกัการเบือ้งต้นของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	

การกำาหนดตวัแปร	ชนดิของตวัแปร	ค่าคงที	่การรบัข้อมลูเข้า	การแสดง

ผลข้อมูล	 โครงสร้างควบคุมประกอบด้วย	การเลือกทำา	 และการทำาซำ้า	

การสร้างฟังก์ชนั	ตวัแปรอาร์เรย์	พอยต์เตอร์และการดำาเนนิการเกีย่วกบั

ไฟล์

	 	 Introduction	 to	 principles	 of	 computer,	

component	 hardware,	 hardware	 and	 software	 principles.	

Problem	 solving	 and	 basic	 principles	 of	 computer	

programming:	 variable	defining,	 data	 type,	 constant,	 data	

input/output	manipulation,	 control	 structure	 including	 of	

selection	and	loop,	function,	array,	pointer	and	file	manipulation

  

 1205 006  การออกแบบเนื้อหาและพัฒนาสตอรี่บอร์ด 3(2-2-5)

  Content Design and Storyboarding 

  Development

	 	 กระบวนการคิดสร้างสรรค์	 การจินตนาการและสร้าง

แรงบนัดาลใจโดยมแีหล่งอ้างองิ	การออกแบบ	วเิคราะห์	และสงัเคราะห์

เนื้อหา	 การถ่ายทอดและเรียงลำาดับความคิด	 รวมถึง	 การวางแผน

การสร้างสรรค์เนือ้หาด้วยสตอร่ีบอร์ด	การเลอืกใช้สือ่นฤมติทีเ่หมาะสม

เพื่อนำาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุคดิจิทัล

	 	 Creative	 thinking	process.	 Imagination	 and	

inspiration	with	referable	sources.	Design,	analyze,	and	create	

content.	Processing	and	expressing	ideas	including	content	

planning	 for	 creation	 using	 storyboard.	 Selection	 of	

appropriate	new	media	for	content	presentation	according	

to	social	context	in	the	digital	era
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 1205 007 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำาหรับสื่อนฤมิต 3(3-0-6)

  Research Methodology for Creative Media

พ้ืนฐานการวิจัย	 ระเบียบวิธีวิจัย	การเลือกหัวข้อวิจัย

ด้านสื่อนฤมิตที่ทันสมัยการเก็บรวบรวมข้อมูล	 สถิติที่ใช้ในการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลความหมายทางสถิติและการอภิปรายผล

	 	 Basic	 research,	 Research	Methodology,	

selected	research	topics	of	Creative	Media,	data	collection,	

statistics	 based	 on	 research	 data	 analysis,	 statistical	

interpretation	and	discussion

 1205 008  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6)

ด้านสื่อนฤมิต

Laws and Codes of Ethics in Creative Media

พระราชบัญญติัว่าด้วยการกระทำาผดิทางคอมพวิเตอร์	

กฎหมายคุ ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 ประกอบด้วย	 ลิขสิทธิ์	

เครื่องหมายการค้า	 สิทธิบัตร	 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีโอ	

รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้องและจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านสื่อนฤมิต

	 	 Computer	-	Related	Crime	Act,	Legal	protection	

of	 intellectual	 property	 includes	 patents,	 trademarks,	

copyright	law,	film	and	video	Act,	As	well	as	other	laws	the	

ethics	of	journalism	and	related	professions	in	Creative	media

 1205 009* โครงงานนิสิต 1 1(0-2-1)

  Senior Project 1

	 ศึ กษาและปฏิบัติ ง านโครงงานนิสิต 	 ที่ สนใจ	

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ	 เขียนและเสนอหัวข้อโครงงาน

ให้คณะกรรมการเห็นชอบเพื่อวางแผนการสร ้างผลงาน	 ด ้าน

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมเอกสาร	พร้อมนำาเสนอผลการศึกษา	

	 	 Studying	and	working	in	Computer	Animation	

and	Game	of	interested	to	student	and	faculty	member	in	the	

department	or	the	export.	Writing	and	presentation	the	project	

proposal	to	the	faculty	member	for	approval	of	project	product,	

planning,	documentation	and	the	result	presentation

 1205 010* โครงงานนิสิต 2 2(0-4-2)

  Senior Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 009 โครงงานนิสิต 1

 Prerequisite : 1205 009 Senior Project 1

พัฒนาโครงงานตามเค้าโครงที่ผ่านการเห็นชอบใน

รายวชิาโครงงานนสิติ	1	 โดยการดำาเนนิการตามแผนงานทีก่ำาหนดจนได้

ผลสัมฤทธิ์	 เขียนรายงานและนำาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการของ

สาขาวิชาและผู้สนใจ

	 	 Developing	 the	 project	 followed	 approved	

proposal	and	planned	process.	Reporting	and	present	to	the	

faculty	members	and	interesting	audiences

  

 (2) วิชาเอกบังคับ

 1205 201 สื่อนฤมิตเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Creative Media

	 	 ความรู ้เบื้องต้นและหลักการผลิตสื่อสร้างสรรค์

ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 งานกราฟิก	ออกแบบตัวละคร	แอนิเมชัน	วิดีโอ	

ภาพยนตร์สัน้	มลัตมิเีดยีปฏสิมัพนัธ์	เวบ็ไซต์	เวบ็แอปพลเิคชนั	และเกม	

	 	 Introduction	and	principles	of	creative	medias	

production	 include	graphics,	 character	design,	 animation,	

video,	 short	 film,	 interactive	multimedia,	website,	web	

Application	and	games

  

 1205 203  เครื่องมือพื้นฐานสำาหรับสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Basic tools for Creative Media

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานเคร่ืองมือพื้นฐาน

สำาหรบัสร้างสือ่นฤมติประเภทต่างๆ	ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตั	ิประกอบ

ด้วย	 ซอฟต์แวร์สำาหรับการสร้างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว	 เสียง	

และวิดีโอ

	 	 Introduction	to	the	use	of	basic	tools	for	creating	

New	Media	 types.	 Both	 theory	 and	 practice	 consists	 of	

software	for	creating	still	and	moving	images,	audio	and	video

  

 1205 204  แนวคิดและการออกแบบ  3(2-2-5)

  Concept and Design

  กระบวนการคิดสร้างสรรค์และสามารถแบ่งแยก

ประเภทของชุดความคิดอย่างเป็นระบบ	 เพื่อนำาไปสู่การสร้างกรอบ

แนวคิดเชิงมโนทัศน์	 ในกระบวนการออกแบบและการสื่อสารบน

สื่อนฤมิต

	 	 A	 study	 of	 creative	 thinking	 process	 and	

categorizing	 a	 type	 of	 thinking	 system	 in	 order	 to	 create	

a	 thinking	 concept	 in	design	process	 and	creative	media	

communication

  

 1205 205 การสร้างวัตถุ 3 มิติ 3(2-2-5)

  Three Dimensional Modeling

  แนวคิดพื้นฐานของการสร้างวัตถุ	 3	มิติ	 สำาหรับเกม

และแอนิเมชัน	 การจัดการจำานวนโพลิกอน	 การขึ้นรูปพื้นฐานด้วย

ซอฟท์แวร์	โดยใช้พื้นที่คาร์เทเชียน	จุด	เส้นโค้ง	พื้นผิว	เนิร์บ	รูปหลาย

เหลี่ยม	เทคนิคการเรียงเส้นภายในวัตถุ	3	มิติ
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	 	 Basic	concepts	of	three	dimensions	modeling	

for	 game	 and	 animation.	 The	 fundamental	 computer	

modeling:	Cartesian	Space,	points,	curves,	surfaces,	nurbs,	

polygons	and	texture

 1205 206  หลักการออกแบบกราฟิก  3(2-2-5)

  Principle of Graphic Design 

	 ประวัติและหลักการจัดการด้านการออกแบบ	 เพื่อนำา

ไปสร้างองค์ประกอบเชงิทศันศลิป์	ในรปูแบบภาพสญัลกัษณ์	ตวัอกัษร	

การจัดวาง	การเลือกใช้สีและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร

	 	 A	 study	 of	 history	 and	principles	 of	 design	

management	 for	 creating	 visual	 compositions	 toward	 the	

formatting	of	 signage,	 typography,	 layout,	 selecting	colors	

and	printing	for	communicative	with audiences

 1205 207 การสร้างการเคลื่อนไหวสำาหรับงาน 2 มิติ 3(2-2-5)

Two Dimensional Animation Creation 

ความรู ้	 และทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตงาน

แอนิเมชัน	2	มิติ	ตั้งแต่การเตรียมการผลิต	การผลิต	และหลังการผลิต	

การใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์สำาหรับสร้างฉาก	 ตัวละคร	 และสร้าง

การเคลื่อนไหวต่างๆ	การใช้มุมกล้อง	 เพ่ือให้มีความสัมพันธ์	 อารมณ์

และความรู้สึกในงานแอนิเมชัน	2	มิติ

	 	 Knowledge	and	theories	about	the	process	of	

producing	 two-dimensional	 animation,	 the	 preparation,	

production,	production	and	post-production. Using	software	

tools	for	creating	computer	generated	characters	and	scenes	

in	motion. Using	the	camera	In	order	to	have	a	relationship	

Emotions	and	feelings	in	a	two-dimensional	animation

  

 1205 301 การออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5)

  Interactive Media Design and Development

	 	 รูปแบบ	 เทคโนโลยี	 วิวัฒนาการของสื่อปฏิสัมพันธ์	

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการ	 พัฒนาส่ือปฏิสัมพันธ์	

การศึกษาและออกแบบส่วนการติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู ้ใช้	

การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์

	 	 Types,	technologies	and	evolution	of	interactive	

media.	 Concepts	 and	 theories	 of	 interactive	 media	

development	process.	Research	and	design	user	 interface	

and	user	experience.	Interactive	media	development	using	

applied	software

  

 1205 302  การออกแบบสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Information Design

  หลักการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการจัดการ

สารสนเทศ	 เพื่อออกแบบเป็นกราฟิกสารสนเทศ	 โดยนำาเสนออย่าง

เป ็นระบบ	 ในรูปแบบภาพสัญลักษณ์	 ภาพประกอบ	 ตัวอักษร	

และการจัดวาง	ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

	 	 The	 principles	 of	 data	 collection	 and	

information	management	 for	 designing	 an	 information	

graphics	based	on	systematic	presentation	toward	signage	

illustration	typography	and	 layout	designs	by	approaching	

still	pictures	and	motion	pictures	

  

 1205 303  การผลิตวิดีโอดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Video Production

 	 แนวคิดและหลักการผลิตวิดีโอดิจิทัลอุปกรณ์ในการ

ผลิตวิดีโอดิจิทัล	ขั้นตอนก่อนการผลิต	ขั้นตอนการผลิต	และขั้นตอน

หลังการผลิต	การตัดต่อภาพและเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 Concepts	 and	 principles	 of	 digital	 video	

Production,	 equipment	 for	 digital	 video	 Production,	

Pre-production,	production	and	post-production. Use	software	

package	for	video	and	audio	editing

  

 1205 304 ระบบและการจัดการกลยุทธ์สื่อเพื่อธุรกิจ 2(2-0-4)

  Media System and Strategic Management for

  Business

	 	 การจัดการและการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจสำาหรับ

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่	 ที่สัมพันธ์กับการวาง	 แผนทรัพยากร	

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการดำาเนินธุรกิจ	 เพื่อสร้างการแข่งขัน

ด้านเอกลักษณ์	และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในยุคพาณิชย์ดิจิทัล

	 	 Managing	 and	 administrative	 business	

stratgegies	for	a	new	technologial	entrepreneurship	which	

reletes	a	short-term	and	 long-term	of	 resource	planning	 in	

business	performance	for	competitive	with	product	identity	

and	increasing	product	value	in	the	digital	economy	

  

 1205 305 เสียงดิจิทัลและการออกแบบเสียง  3(2-2-5) 

  Digital Audio and Sound Design

	 	 ทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงดิจิทัล	 องค์ประกอบของเสียง	

การสร ้างสรรค ์และออกแบบเสียงกระบวนการเกี่ยวกับเสียง

ประกอบด้วย	การบันทึกเสียงในสตูดิโอ	การบันทึกเสียงนอกสถานที่	

การตัดต่อเสียง	 การแก้ไขและปรับแต่งเสียง	 การผสมเสียง	 การจัด

ตำาแหน่งเสียง	
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	 	 Theory	 of	 digital	 audio,	 sound	 component.	

Creative	Sound	Design.	 Learning	 the	principles	 of	 digital	

audio	process	consists	of	recording	studio,	recording	outdoor,	

Editing,	mixing,	 sequencing.	 Practice	 in	 advanced	 audio	

techniques

1205 306 เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

  Motion Capture Technique

	 	 การสร้างความเข้าใจในเทคนิคการใช้อุปกรณ์จับภาพ

เคลื่อนไหว	ได้แก่	กล้อง	ระบบสื่อสารข้อมูล	คอมพิวเตอร์	ซอฟต์แวร์	

ชุดสวมใส่และจุดสะท้อนแสง	 การติดต้ังและการจัดวาง	 ฝึกทักษะ

การใช้งานการจับการเคลื่อนไหวท่าทางมนุษย์	 รวมทั้งการประยุกต์ใช้

ในงานแอนิเมชัน	3	มิติ	

	 	 Understanding	 of	 the	 motion	 capture	

equipment	usage	techniques	consisted	of	the	cameras,	data	

communication	system,	computer,	software,	actor	suit	and	

markers.	Setting	up	and	installation	are	required.	Practice	in	

motion	capture	using	for	human	to	apply	to	three	dimensions	

animation	

 1205 307  สัมมนาทางสื่อนฤมิต  2(2-0-4)

  Seminar in Creative Media

	 	 หลกัการ	ความหมาย	และประเภทสมัมนา	กระบวนการ

การบริหารโครงการ	ค้นคว้าประเด็นที่น่าสนใจด้านสื่อนฤมิต	การฝึก

ปฏบิตักิารจดัสมัมนา	การวเิคราะห์	การประเมนิผล	สรปุผล	การอภปิราย	

และนำาเสนอรายงาน	การทำางานเป็นทีมท่ีเป็นกิจกรรมท้ังในหรือนอก

สถานที่

	 	 The	definition	and	types	of	seminars	Project	

Management	Process	Researching	issues	of	interest	to	the	

Creative	Media.	 Practice	 seminars,	 analysis,	 evaluation,	

discussion	and	conclusions	presented.	Teamwork	is	either	

on	or	off-site	activity

 (3) วิชาเอกเลือก

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาเอกเลือก ทางด้านแอนิเมชัน

 1205 211 การออกแบบตัวละครสำาหรับงานแอนิเมชัน 3(2-2-5)

  Character Design for Animation

	 	 แนวคิดในการพัฒนาตัวละครโดยประยุกต์ใช้รูปทรง

พืน้ฐานในการออกแบบตามลกัษณะนสิยัการร่างสดัส่วนพฒันาซลิเูอต	

ออกแบบเครื่องแต่งกายเพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวละคร	

ความเขา้ใจลกัษณะทางกายภาพเพือ่นำาไปสูก่ารออกแบบท่าทาง	สหีน้า

อารมณ์	รวมถึงการสร้างสรรค์ตัวละครด้วยเทคนิคดิจิทัล

	 	 Concepts	for	developing	characters	with	basic	

shape	 to	portray	 characters	based	on	 their	 characteristic.	

Proportion,	silhouette	sketch	and	costume	design	to	create	

strong	personalities	and	visual	 interests.	Understanding	in	

physical	body	to	design	postures,	expressions	and	emotions	

along	 with	 developing	 characters	 by	 digital	 painting	

technique

  

 1205 212  การออกแบบภาพรวมสำาหรับงานด้าน 3(2-2-5)

  สื่อนฤมิต 

  Visual Development for Creative Media

 	 แนวคิดในการพัฒนาภาพต้นแบบโดยประยุกต์ใช้

พื้นฐานทางศิลปะ	 ได้แก่	 องค์ประกอบภาพ	แสง	สี	 ตัวละคร	สถานที่	

อารมณ์	 และอุปกรณ์ประกอบฉาก	การควบคุมอารมณ์ของฉากย่อย

และภาพรวมทัง้หมด	เพือ่ให้ไปในแนวทางเดยีวกนัในการผลติสือ่นฤมติ	

	 	 Concepts	for	developing	blueprint	with	basic	

art	skills	including	visual	elements	lights,	colors,	characters,	

setting,	emotions	and	scene	props.	Control	of	mood	and	tone	

in	sub	scene	and	whole	project	for	consistency	in	New	Media	

creation

  

 1205 213 ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-5)

  Motion Graphic

	 	 ความรู ้	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิก

เคลือ่นไหว	การจดัเรียง	และการกำาหนด	การเคลือ่นไหวของภาพกราฟิก	

รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์สำาหรับการสร้างภาพกราฟิกเคลื่อนไหว

	 	 Knowledge	and	theories	about	creating	motion	

graphics	to	arrange	and	schedule	the	movement	of	graphics.	

Including	the	use	of	software	for	creating	motion	graphics

  

 1205 311 การสร้างการควบคุมและการเคลื่อนไหว 3(2-2-5)

  ให้วัตถุในงานแอนิเมชัน 3 มิติ 

  Rigging and movement of objects in 

  3D animation 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three 

Dimensional Modeling

  หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างตัว

ควบคมุพืน้ผวิวตัถ	ุ3	มติ	ิโดยการสร้างโครงกระดกู	การสร้างไคเนมาตกิ	

การสร้างตัวควบคุม	 และการกำาหนดให้พื้นผิวถูกควบคุมด้วย

โครงกระดกู	การสร้างการเคลือ่นไหวสามมติ	ิโดยใช้คย์ีเฟรม	การจดัการ

กราฟ	การแก้ไขกราฟ	การสร้างเลเยอร์แอนิเมชัน	 และการเคลื่อนที่

ของมุมกล้อง



115

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

	 	 Principles	 and	 theory	 of	 the	 rigging	 three	

dimensions	object	by	using	joint,	kinematic,	controller	and	

skinning.	The	creation	of	three	dimensions	of	animation	by	

using	 keying	 frame,	 graph	management,	 graph	 editing,	

layer	animation	and	camera	movement

 1205 312  ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ  3(2-2-5) 

  Visual Effect and Special Technique

	 การใช้ซอฟต์แวร์สำาหรบัการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ	

โดยการนำาภาพที่สร้าง	 และตกแต่งไปผสมผสานกับการถ่ายทำาจริง	

การใช้โครม่าคีย์	 การสร้างฉากย่อส่วน	การวาดต่อเติมฉาก	การแยก

องค์ประกอบ	การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง	การเพ่ิมเอฟเฟคเสมือนจรงิ	

รวมถงึเรยีนรูร้ะบบงานทีใ่ช้ในกระบวนการผลติภาพยนตร์และโทรทศัน์

	 	 Use	software	for	creating	special	effects	to	the	

picture.	By	the	created	image	and	decorated	to	blend	in	with	

the	 actual	 filming.	Using	Chroma	key	Creating	miniature	

scenes	drawing	upon	the	scene	the	separate	elements	using	

a	special	camera	adding	Effects	Virtual.	The	learning	system	

used	in	the	production	of	film	and	television.

 1205 313 เทคนิคการสร้างพื้นผิว จัดแสงและเรนเดอร์ 3(2-2-5) 

  Shading Lighting and Rendering Technique

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional 

Modeling

ความเป็นมาของการใช้แสงภายในงานศลิปะ	ชนดิและ

ประเภทของแหล่งกำาเนิดแสง	หลักการและเทคนิคของการจัดแสงเพื่อ

ถ่ายทอดเรื่องราว	 อารมณ์และภาพรวมภายในงาน	การต้ังค่า	 เพื่อให้

โปรแกรมเรนเดอร์แอนิเมชัน	3	มิติ

	 	 The	 history	 of	 lighting	 on	 art.	 Type	 and	

Category	of	light	source.	Principles	and	techniques	of	lighting	

for	storytelling.	Feeling	and	overview	of	image.	The	setting	

of	software	to	rendering	3D	Animation

 1205 314  การสร้างพื้นผิวสำาหรับงาน 3 มิติ  3(2-2-5) 

  Dimensions Texturing

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างวตัถ ุ3 มติิ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional 

Modeling

การสร้างพื้นผิวสำาหรับโมเดล	 3	 มิติ	 โดยวิธีการลงสี

แบบ	2	มิติ	 ทับลงบนโมเดล3มิติ	 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างพื้นผิวสีห

ลักการสร้างพื้นผิวรอยขรุขระการสร้างการสะท้อนของพ้ืนผิวโดยนำา

ทั้งพื้นผิว3ส่วนนี้มาประกอบรวมเป็นพ้ืนผิวให้เกิดความสวยงามบน

โมเดล	3	มิติ

	 	 Creating	textures	for	3D	models	by	means	of	a	

color	2D	onto	3D	models,	which	contain.	Texturing	primary	

colors,	diffuse,	bumps,	specula	and	reflection	by	the	surface	

3	of	this	into	a	total,	Materials	to	the	beautiful	on	3D	models

  

 1205 315  เทคนิคการซ้อนภาพ 3 มิติ 3(2-2-5) 

  Three Dimensional Compositing Techniques 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 205 การสร้างตัวแบบ 

3 มิติ

 Prerequisite : 1205 205 Three Dimensional

Modeling

  เทคนิคในการเรนเดอร์ภาพจากวัตถุ	 3	มิติ	 เพื่อแยก

องค์ประกอบ	การซ้อนภาพ	ปรับโทนสีของภาพ	การตรวจจับตำาแหน่ง

ของวัตถุภายในภาพ	การซ้อนกับวิดีโอ	 เทคนิคการปรับภาพเพื่อให้ได้

ผลลัพธ์ที่หลากหลาย

	 	 The	techniques	of	3d	object	rendering	by	using	

render	passes,	composite,	tone	editing,	image	tracking,	and	

compositing	with	footage.	Technique	of	image	editing	for	the	

various	results

 กลุม่ที ่2 กลุม่วชิาเอกเลอืก ทางด้านเทคโนโลยมีลัตมิเีดยีและเกม

 1205 221 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Object-Oriented Programming

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 005 ระบบคอมพิวเตอร์

และการโปรแกรมเบื้องต้น

 Prerequisite  : 1205 005 Introduction to 

Computer System and 

Programming

  หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมเชิงวัตถุ	 ความหมายของวัตถุและคลาส	 คุณลักษณะและ

พฤติกรรมของวัตถุ	 การสืบทอด	 ภาวะพหุสัณฐาน	 โครงสร้างการ

โปรแกรมเชงิวตัถ	ุการนำาเอาส่วนประกอบของโปรแกรมกลบัมาใช้ใหม่

	 	 Principles	and	theory	of	design	and	development	

of	object-oriented	programming:	object	and	class	definition;	

object	attributes	and	behaviors,	inheritance,	polymorphism,	

programming	 structures	 in	 object	 oriented	 language,	

reusability	of	software	components

  

 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและทฤษฎีเกม 	 3(3-0-6) 

  Introduction to Computer Game and Game 

  Theory

	 	 ประวตัแิละพฒันาการของเกมคอมพวิเตอร์	ทฤษฎเีกม	

ประเภทเกม	รูปแบบการเล่น	ระดับของเกม	เทพปกรณัม	แนวคิดและ

กระบวนการออกแบบเกม	และกรณีศึกษาเกมในปัจจุบัน
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	 	 History	and	development	of	computer	games,	

game	theory,	type	of	game,	platform,	Rating,	Mythology	and	

the	game	design	process.	And	a	case	study	of	the	current	

game

 1205 223 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database System

	 	 หลักการและทฤษฎี เกี่ ยวกับระบบฐานข ้อมูล	

แบบจำาลองข้อมูล	เอนทิตี-ความสัมพันธ์	แบบจำาลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์	

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ	การขึ้นต่อกันของ

ข้อมูลและการทำาให้เป็นบรรทัดฐาน	ภาษาโปรแกรม	และการประยุกต์

ใช้งานระบบฐานข้อมูล

	 	 Principles	and	theory	of	Database	System,	Data	

model:	 entity-relationship,	 relational.	 Logical	 and	Physical	

database	designs,	Data	Dependencies	 and	Normalization,	

programming	Languages	and	Applications	database

 1205 321 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันสำาหรับ 3(2-2-5)

  งานสื่อประสมและเกม

 Computer Animation for Multimedia and Game 

การสร้างสรรค์แอนิเมชันสำาหรับการพัฒนาเกม	2	มิติ	

และ	 3	 มิติ	 ประกอบด้วย	 การออกแบบตัวละครและฉากเพื่อสร้าง

การเคล่ือนไหวแบบวนซำ้า	 การสร้างโครงกระดูกกฎการทำาแอนิเมชัน	

การกำาหนดการเคลื่อนไหวภายในเกมด้วยโปรแกรมประยุกต์

	 	 Creating	 of	 animation	 for	 2D	and	 3D	game.	

Including	of	character	and	stage	design	for	creating	or	looping	

animation,	 joint	 creation,	 principles	 of	 animation.	 The	

assigning	of	in	game	animation	by	using	applications

 1205 322 การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(2-2-5) 

  Two Dimensional Game Development

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมสำาหรบัการพฒันา

มัลติมีเดียและเกม	 2	 มิติ	 การจัดการภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์หรือ

ภาพบติแมพ	ลำาดบัชัน้ของแอนเิมชนั	และการตดิต่อกบัผูใ้ช้ด้วยกราฟิก	

ศึกษาภาษาที่ใช้สำาหรับการสร้างมัลติมีเดียเกมที่เล่นคนเดียวหรือ

บนเว็บ

	 	 Introduction	 to	 two	dimensions	multimedia	

and	 game	 development	 environment	manipulate	 vector	

graphics,	bitmap,	layered	animation	sequences	and	graphics	

user	 interface	 (GUI).	 Study	 of	 programming	 language	 for	

standalone	or	web-based	multimedia	game

 1205 323 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5)

  Website Designs and Development

	 	 หลักการ	 และทฤษฎีเกี่ยวกับการการออกแบบ	และ

พัฒนาเว็บไซต์	 การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์	

กระบวนการพฒันาเวบ็ไซต์	และพืน้ฐานการตดิต่อฐานข้อมลูบนเวบ็ไซต์

	 	 Principles	and	theories	about	the	design.	And	

Website	 Development	 The	 choice	 of	 language	 and	

development	 tools	 site.	Website	development	process	and	

basic	contact	information	on	the	site

  

 1205 324  การพัฒนาเกม 3 มิติ  3(2-2-5)

  Three Dimensional Game Development

	 	 หลักการและทฤษฎี	 เกี่ยวกับการพัฒนาเกม	 3	 มิติ	

โดยใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์	เพือ่พฒันา

เกม	 3	 มิติ	 ที่สามารถรับข้อมูลนำาเข้า	 การสร้างฉาก	 การจัดแสง	

การจัดการระบบฟิสิกส์	การเคลื่อนไหวของวัตถุ	3	มิติ	และการใช้ภาษา

การโปรแกรมที่เหมาะสม

	 	 Principles	and	theory	of	3D	game	development	

by	 using	 computer	 technologies	 such	 as	 hardware	 and	

software	 for	development. 3D	game	developing	with	user	

input,	stage	design,	lighting,	physic,	animation	and	the	using	

of	suitable	programming	languages	

  

 1205 325 การพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)

  Application Development on Mobile Device

 	 ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	 ระบบปฏิบัติการ	

การออกแบบส่วนตดิต่อผูใ้ช้	การพฒันาโปรแกรมประยกุต์บนอปุกรณ์

เคลื่อนที่โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์

เคลื่อนที่รวมถึงการเผยแพร่

	 	 About	Mobile	operating	system	the	design	of	

the	user	 interface	 the	development	 of	mobile	 applications	

using	the	programming	language	that	is	appropriate	to	the	

type	of	mobile	device,	including	publishing

  

 กลุม่ที ่3 กลุม่วชิาเอกเลอืก ทางด้าน โฆษณาและภาพยนตร์ดจิทิลั

 1205 231 การเล่าเรื่องสำาหรับงานภาพยนตร์  3(2-2-5) 

  Storytelling for Film

  ความหมาย	และความสำาคัญของภาพยนตร์ประเภท

ภาพยนตร์	แก่นแนวคดิในการถ่ายทอดเรือ่งราวโครงสร้างการเล่าเรือ่ง

ของบทภาพยนตร์	ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์

	 	 The	meaning	and	importance	of	the	film.	Kind	

of	film,	Theme	of	the	story,	The	structure	of	screenplay and	

process	of	writing	the	screenplay
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 1205 232  การออกแบบโฆษณาเพื่อการรณรงค์  3(2-2-5)

  Advertising Design for Campaign

หลกัการ	ทฤษฎี	และแนวคิดการออกแบบงานโฆษณา	

กลยทุธ์ทางการรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์	และการวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย	

การถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของภาพและชุดคำาโฆษณา

	 	 A	study	of	principle,	theory	and	concept	design	

in	advertising	includes	strategic	campaign	in	public	relation	

and	target	analysis	for	transferring	creative	thinking	toward	

visualizing	and	wording	in	advertising	

 1205 233  การถ่ายภาพ 3(2-2-5)

  Photography

แนวคิดและวิธีการปฏิบัติในการถ่ายภาพแบบสตูดิโอ	

ทฤษฎกีารจดัแสง	ฝึกการจดัองค์ประกอบ	รวมในรปูแบบ	ของการถ่าย

แฟชั่น	และสินค้าเพื่อการโฆษณา	

	 	 Concept	and	practical	method	in	photographic	

studio	includes	lighting	theory	and	managing	composition	

in	fashion	and	product	shooting	for	advertisement	

 1205 331  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา 3(2-2-5)

  Creative Advertising Film Process

ทฤษฎีและหลักการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา	

การวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมาย	 การประเมินทางการตลาด	 ขั้นตอน

ก่อนการผลิต	 ขั้นตอนการผลิต	 และขั้นตอนหลังการผลิต	 รวมถึง

การประเมินผล

	 	 Theory	and	principal	 in	creative	advertising	

including;	 targeting	 analysis,	 evaluative	 marketing,	

pre-production,	production,	post-production	and	evaluation

  

 1205 332 ผลพิเศษทางภาพและเทคนิคพิเศษ 3(2-2-5)

  สำาหรับวิดีโอดิจิทัล

  Visual Effect and Special Technique for 

  Digital Video

  การใช้ซอฟต์แวร์สำาหรบัการสร้างเทคนิคพิเศษทางภาพ	

โดยการนำาภาพที่สร้าง	 และตกแต่งไปผสมผสานกับการถ่ายทำาจริง	

การใช้โครม่าคีย์	 การสร้างฉากย่อส่วน	การวาดต่อเติมฉาก	การแยก

องค์ประกอบ	การใช้เทคนิคพิเศษของกล้อง	การเพิ่มเอฟเฟคต์เสมือน

จริง	 รวมถึงเรียนรู ้ระบบงานท่ีใช้ในกระบวนการผลิตโฆษณาและ

ภาพยนตร์ดิจิทัล

	 	 Use	software	for	creating	special	effects	to	the	

picture.	By	the	created	image	and	decorated	to	blend	in	with	

the	 actual	 filming.	Using	Chroma	key	Creating	miniature	

scenes	drawing	upon	the	scene	the	separate	elements	using	

a	special	camera	adding	Effects	Virtual.	The	learning	system	

used	in	the	production	of	Advertising	and	film	

  

 1205 333  การถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล 3(2-2-5)

  Shooting Digital Video 

  แนวคิดและหลักการถ่ายทำาวิดีโอดิจิทัลอุปกรณ์ใน

การถ่ายทำาวดิโีอ	การถ่ายทำา	ขนาดภาพ	การจดัแสง	มมุกล้อง	การเคลือ่น

กล้อง	

	 	 Concepts	 and	principles	 of	 Shooting	digital	

video,	equipment	for	Shooting	digital	video,	shooting	digital	

video,	image	size,	lighting,	camera	angle,	camera	movement

  

 1205 334  การถ่ายทำาภาพยนตร์ 3(2-2-5) 

  Cinematography

	 	 กล้องอุปกรณ์ในการถ่ายทำาภาพยนตร์บทบาท	หน้าที่	

และวธิกีารทำางานของทมีผูผ้ลติและการฝึกปฏบิตักิารถ่ายทำาภาพยนตร์

	 	 Camera	and	equipment	to	film	production. Role

and	film	production	process	of	staff.

  

 1205 335  โครงการผลิตภาพยนตร์ 3(2-2-5)

  Film Production

  การบูรณาการ	การเล่าเรื่อง	การถ่ายทำา	การลำาดับภาพ	

การใช้เทคนคิพเิศษ	การตดัต่อภาพและเสยีง	ให้มคีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ่ง

เป็นโครงงานภาพยนตร์

	 	 Integration	of	 storytelling,	 shooting,	 editing,	

special	 effects.	Use	 software	package	 for	 video	and	audio	

editing	and	relationship	with	a	film	project

  

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาเอกเลือก อื่น ๆ

 1205 411 การพัฒนาแอนิเมชันทางการศึกษา 3(2-2-5)

  Educational Animation Development

  ความหมายและความสำาคัญของแอนิ เมชันต ่อ

การศึกษา	 รูปแบบของแอนนิเมชันและมัลติมีเดียเพื่อสร้างสรรค์การ

เรียนรู้ในด้านต่างๆ	 กระบวนการพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย	

โดยการประยกุต์หลกัการและทฤษฎกีารพฒันาซอฟต์แวร์ภายใต้ทฤษฎี

การเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 Meaning	 and	 importance	 of	 animation	

education,	form	of	animation	and	multimedia	to	create	various	

learning,	 process	 of	 animation	 development	 through	

application	of	principles	and	theory	of	learners
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 1205 412 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  3(2-2-5)

  Printing Designs

ประวัติและวิวัฒนาการของส่ือส่ิงพิมพ์	 การออกแบบ

สิง่พมิพ์ประเภทต่างๆ	ความเข้าใจระบบส	ีประเภทของวสัดุในงานพมิพ์	

รวมถึงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล

	 	 History	and	evolution	of	printed	media.	Design	

of	 various	 types	 of	 publications.	 Understanding	 of	 color	

system,	type	of	material	in	print	including	the	production	of	

print	media	in	digital	age

 1205 413 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  3(2-2-5)

  Graphic Designs on Product Packaging

ความเป็นมาและวิวัฒนาการในการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน	 เรียนรู้เกี่ยวกับ	การออกแบบ

เรขศิลป์	ตราสินค้า	วัสดุ	เทคโนโลยี	เทคนิคการออกแบบ	และประเภท

ของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 โดยสังเขป	และมุ่งประเด็นในการฝึกออกแบบ

และสร้างออกมาเป็นรูปแบบผลงานบรรจุภัณฑ์สามมิติ

	 	 An	introduction	to	the	history	and	evolution	of	

packaging	 designs	which	 covering	 branding,	 graphics,	

materials,	 technology,	 and	designs	 technique,	 focuses	 on	

designs	phases	 from	concept	 to	 create	 three	dimensions	

package	designs	model	comprehensives

1205 414 ออกแบบภาพลักษณ์องค์การและ  3(2-2-5)

  นิทรรศการ

  Corporate Image and Exhibition Designs

วิเคราะห์องค์ประกอบที่สำาคัญในการสร้างและ

ออกแบบกราฟิกที่ใช้ในการสร้างลักษณะเฉพาะตัวให้กับองค์กร	 และ

การจดันทิรรศการ	ในเชงิทฤษฎแีละการปฏบิตั	ิตวัอย่างเช่น	การออกแบบ

สัญลักษณ์องค์การ	คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์	การออกแบบกราฟิกใน

งานเอกสารสำานักงาน	และงานนิทรรศการ	อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 An	 analysis	 and	 study	designs	 principle	 to	

create	graphic	designs	on	organization	image	and	exhibition,	

inform	of	theories	and	practical	project.	For	example,	Logo	

Designs,	 designs	manual	 book,	 graphic	designs	 for	 office	

documents,	event	and	exhibition

 1205 415  จิตรกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Painting

	 	 นำาเสนอความคิด	สร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น	ระบายสี	

2	มิติ	และ	3	มิติ	ด้วยค่านำ้าหนัก	เส้น	สี	แสง	และ	เงา	ตามต้องการ	เช่น	

ภาพบคุคล	ภาพทวิทศัน์	ภาพสตัว์	ภาพสิง่ก่อสร้าง	และภาพวตัถสุิง่ของ	

โดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สร้างภาพ	เพือ่เกดิการรบัรูค้ณุค่าทาง

ความงามจากการประสานกลมกลนื	ขององค์ประกอบศลิป์และหลกัการ

การออกแบบ	ให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่แสดงออกในผลงาน

	 	 Present	 Creation	 of	work	 pieces	with	 the	

techniques	of	drawing	and	painting	to	be	the	form	and	shape	

of	two	dimensions	and	three	dimensions	by	using	the	values	

of	composting	efficacious	value,	line,	color,	light	and	shadow	

for	example	portrait,	view,	animal,	building,	and	the	objects.	

Using	 software	package	 to	 image	making,	 aesthetic	 from	

harmony	with	elements	of	art	and	principles	of	designs	to	

subjects	to	expression	in	artwork

  

 1205 416  การถ่ายภาพสำาหรับการโฆษณา 3(2-2-5)

  Photography for Advertising

  ทฤษฎแีละเทคนคิของการถ่ายภาพสำาหรับงานโฆษณา	

กระบวนการถ่ายภาพ	ความหมายของภาพและการถ่ายทอดความหมาย

โดยภาพ

	 	 Theories	 and	 techniques	of	 photography	 for	

advertising,	 focusing	 on	 the	 production	 process	 and	 the	

meaning	conveyed	by	images

  

 1205 417 การพัฒนาเกม 3 มิติขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Three Dimensional Game 

  Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 324 การพัฒนาเกม 

3 มิติ

 Prerequisite : 1205 324 Advanced 

Three Dimensional 

Game Development

  วธิกีารและเทคนคิขัน้สงูสำาหรับออกแบบและสร้างเกม	

3	มิติ	การประยุกต์ใช้ทั้งด้านเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์	 ได้แก่	กราฟิก	

เครือข่าย	 ซอฟต์แวร์สำาหรับการออกแบบ	 ปัญญาประดิษฐ์	 และ

การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัคอมพวิเตอร์	และด้านการวรรณกรรม	

แนวความคิดและศิลปะในการสร้างเกม

	 	 Advanced	methodologies	and	techniques	for	

designing	and	creating	the	Thee	dimensions	computer	game.	

Application	of	both	software	technology	graphics,	network,	

designs	 software,	 artificial	 intelligence,	 human	 computer	

interaction	and	literary,	artistic,	conceptual	for	game	creation
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 1205 418 การพัฒนาเกมมือถือขั้นสูง 3(2-2-5)

  Advanced Mobile Game Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 325 การพฒันาแอพลเิคชนั

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 Prerequisite  : 1205 325 Application 

Development on Mobile 

Device

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมบนมือถือ
ทั้งแบบระบบขนานและกระจาย	การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในเกมบนมือ
ถือทั้งชนิด	2	มิติและ	3	มิติ
	 	 Mobile	application	and	game	development	both	
on	concurrent	and	distributed	system.	The	usage	of	artificial	
intelligence	in	two	dimensions	and	three	dimensions	mobile	
game

 1205 419 เกมออนไลน์เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Online Game

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและทฤษฎีเกม

 Prerequisite  : 1205 222 Introduction to 

Computer Games and 

Game Theory

	 	 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีของเกม
ออนไลน์และการพัฒนาเกมออนไลน์	 ตลาดและสังคมเกมออนไลน์	
กระบวนการและเครือ่งมอืสำาหรบัการพฒันาเกมออนไลน์ในด้านต่างๆ	
ได้แก่	ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์	สถาปัตยกรรมเครอืข่าย	ซอฟต์แวร์
สนับสนุน	กราฟิกและแอนิเมชัน	และกลไกสร้างเกม
	 	 Introduction	to	principles	and	theory	of	online	
game	and	online	game	development,	including	of	online	game	
market	and	community.	Processes	and	tools	for	developing	
online	 game:	 computer	 programming	 language,	 network	
architecture,	supporting	software,	graphics	and	animation	
and	game	engine

 1205 420 การพัฒนาเกมทางการศึกษา 3(2-2-5)

  Educational Game Development

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1205 222 เกมคอมพิวเตอร์

เบื้องต้นและทฤษฎีเกม

 Prerequisite  : 1205 222 Introduction to 

Computer Games and 

Game Theory

	 	 ความหมายและความสำาคัญของเกมต่อการศึกษา	
รปูแบบของเกมเพือ่ให้ความรูใ้นแขนงวชิาต่างๆ	กระบวนการพฒันาเกม
โดยการประยกุต์หลกัการและทฤษฎกีารพฒันาซอฟต์แวร์ภายใต้ทฤษฎี

การเรียนรู้ของผู้เรียน

	 	 Meaning	and	importance	of	educational	game,	

formatting	 of	 game	 to	 educate	 in	 different	 fields.	Game	

development	processes	 applying	principles	 and	 theory	 of	

software	development	under	leaner	learning	theory

  

 1205 421 แนวคิดปัญญาประดิษฐ์สำาหรับเกม 3(3-0-6)

  Artificial Intelligent Concept for Game

  แนวคิด	 ทฤษฎีและหลักการของปัญญาประดิษฐ์

สำาหรับการสร้างเกม	 ได้แก่	 การค้นหาเส้นทางอัตโนมัติ	 การเคลื่อนที่

แบบต่างๆ	 ฝูงชน	 การกำาหนดตัวแทน	 การเขียนโปรแกรมสคริปต์	

การสร้างกลยุทธ์	รวมทั้งวิธีการอื่นที่เพิ่มความสามารถของเกม

	 	 Concepts,	theories,	and	principles	of	artificial	

intelligence	 (AI)	 for	 creation	 of	 game:	 automatically	 path	

finding,	 styles	 of	movement,	 flocking,	 agents,	 scripting,	

strategy	 making	 and	 including	 of	 other	 methods	 for	

improvement	the	game	performance	

  

 1205 423  การวาดฉากผสม 3(2-2-5)

  Matte Painting

  เทคนิคการสร้างฉากผสมสำาหรับงานแอนิเมชัน

และเกม	วธิกีารวาดฉากระยะไกล	การลดขัน้ตอนการสร้างโมเดลทีเ่ป็น	

3	มิติการนำารูปภาพมาตัดต่อและลงสีให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม

วิธีการ	ลงสีเป็นลำาดับชั้น	และการจัดองค์ประกอบให้สวยงาม

	 	 	 Techniques	to	Matte	Painting	for	animation	

and	games.	How	to	draw	the	concept	 idea	 to	create	a	3D	

model	 for	the	photo	montage	and	came	down	close	to	the	

environment	 (mod	 and	 ton)	way	down	 the	hierarchy	 and	

Composition

  

 1205 424  ขั้นตอนการสร้างแอนิเมชัน 3(2-2-5)

  Animation Pipeline

  แนวคิดและกระบวนการทำางานทั้งหมดสำาหรับ

งานแอนิเมชัน	 วิธีการสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการ

ทำางานให้เร็วขึ้นและเป็นระบบ	การใช้เมลสคริปต์	 และไพธอนสคริปต์	

การสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาการทำางาน

แอนิเมชัน

	 	 Concepts	and	all	processes	for	animation.	How	

to	create	a	tool	to	help	reduce	the	process	to	work	faster	and	

more	systematically.	Using	Mel	scripts	and	Python	scripting	

to	 create	 a	 tool	 to	help	 reduce	 the	 steps	 and	 time-saving	

functionality	Animation.
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1205 425 สุนทรียศาสตร์ด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Aesthetic in Creative Media

	 	 ทฤษฎีความงามและการวิจารณ์ศิลปะ	 สุนทรียะ

ที่สัมพันธ์กับบริบทสังคม	 วัฒนธรรม	 ความเชื่อ	 ประสบการณ์เชิง

สุนทรียะที่มองเห็น	 ได้ยิน	 และสัมผัส	 ทัศนคติเชิงสุนทรียะ	 คุณค่า	

การตัดสินความงามของผลงานด้านสื่อนฤมิต

	 	 The	 theory	 of	 aesthetics	 principles	 and	 art	

criticism,	the	aesthetics	related	with	social	context;	culture,	

belief,	aesthetic	experiences:	visual,	audiovisual,	and	haptic,	

aesthetics	 attitude:	 value,	 Creative	 Media	 aesthetic	

determination

 1205 426  การออกแบบเชิงทดลองด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Experimental Design in Creative Media

  การทดลองทางความคิดอย่างเป็นระบบ	 โดยผ่าน

กระบวนการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์กับเทคโนโลยี	 เพื่อค้นหา	

วิ เคราะห ์ 	 และออกแบบรูปแบบทางการสื่อสารผ ่านสื่อนฤมิต

แบบร่วมสมัย

	 	 A	systematic	of	experimental	thinking	toward	

the	 integrative	 process	 between	 creative	 thinking	 and	

technology	 for	 inquiring,	 analyzing	 and	 designing	 a	

communication	 design	model	 via	 a	 creative	media	 in	

contemporary	issue	

  

 1205 427 ประติมากรรมด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Sculpturing in Creative Media

  ศึกษาและวิเคราะห์หลักทฤษฎี	 แนวคิด	 วัสดุ	 และ

กรรมวธิใีนการสร้างประตมิากรรมแบบเหมอืนจรงิ	และแบบสร้างสรรค์	

ฝึกปฏิบัติการปั้นรูปนูนตำ่านูนสูง	และลอยตัวจากงานต้นแบบ	

	 	 Study	and	analyze	theories,	concept,	materials	

and	process	of	realistic	and	creative	sculptures. Practicing	

in	bas-relief,	high-relief	and	floating	sculptures	from	master	

prototypes

  

 1205 428  การออกแบบเชิงสิ่งแวดล้อมด้านสื่อนฤมิต 3(2-2-5)

  Environmental Design in Creative Media 

 	 การวิเคราะห์	 วางแผน	และออกแบบสภาพแวดล้อม

ในงานสือ่นฤมติ	ทีค่รอบคลมุการศกึษาเชงิ	พืน้ที	่ทศิทางแสง	เสยีง	วสัดุ	

และการออกแบบรูปแบบงาน	

	 	 An	 analysis, 	 planning	 and	 designing	

environmental	in	creative	media	field,	which	includes	a	study	

of	 spacing,	 lighting	direction,	 sound,	material	 and	 theme	

design

  

 1205 429  การวิเคราะห์เทคโนโลยีกำาเนิดใหม่ 3(3-0-6)

  Analysis of Emerging Technologies

  การวิเคราะห์เทคโนโลยีเกิดใหม่ด ้านสื่อนฤมิต	

การติดตามเทคโนโลยี	 การพยากรณ์และการประเมินผลกระทบ	

กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกิดใหม่สำาหรับธุรกิจด้านสื่อนฤมิต

	 	 Analyze	 emerging	 technologies	 for	 creative	

media,	technology	monitoring,	technology	forecasting,	and	

impact	assessment	 to	generate	an	 informative	 technology	

foresight	information	and	case	study	emerging	technologies	

for	creative	media	business

  

 1205 430  ประวัติการ์ตูน 3(3-0-6)

  History of Cartoon

  ประวตัคิวามเป็นมา	การให้ความหมายของภาพล้อและ

การ์ตูน	ประเภทและความสำาคัญของการ์ตูนการ์ตูนยุโรปและอเมริกา	

การ์ตนูเอเชยี	และการ์ตนูไทย	รวมทัง้แนวคดิและการสร้างสรรค์ผลงาน

ของนกัวาดการ์ตนู	พฒันาการของการ์ตนูไทย	ทศิทางและแนวโน้มของ

การ์ตูนไทย

	 	 The	history	 and	meaning	of	Caricature	 and	

Cartoon.	 The	Category	 and	 importance	 of	 European	 and	

American	 cartoons.	Asian	 cartoon	 and	Thai	 cartoons	 the	

ideas	and	creative	works	of	the	cartoonist.	Development	of	

Thai	cartoons	Direction	and	trend	of	Thai	cartoons

  

 1205 431 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  พัฒนาสื่อดิจิตอล

  Digital Media planning and production 

  management

  กรณีศึกษา	ปัญหาในการรับงานผลิตสื่อ	กระบวนการ

พัฒนาและสื่อดิจิตอล	 แนวทางการแก้ป ัญหาอย่างเป ็นระบบ	

การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิตอล	เพื่อช่วยบริหารและควบคุมโครงการ

พัฒนาสื่อ

	 	 Case	studies,	problems	in	media	development	

and	production	projects,	digital	media	production	pipeline,	

systematic	approaches	and	solutions,	uses	of	digital	tools	to	

aid	management	and	control	in	digital	media	development	

project
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3.  หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  3 หรือ 9 หน่วยกิต

 1205 499*  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(320 ชั่วโมง)

  Professional Experience and Training

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสื่อนฤมิตร่วมกับ

องค์กรธุรกิจภาครัฐหรือเอกชน	 การประสานการปฏิบัติงาน	 และ

การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผู้จัดการองค์กร

	 	 Enrichment	 internship	 in	 public,	 private,	

industry,	corporate,	or	similar	experience	in	Creative	Media	

oriented	employment.	 Projects	 arrangement,	 coordination,	

and	evaluation	by	project	supervisor	and	the	manager	of	the	

organization

0199 499*  สหกิจศึกษา 9(0-40-0) 

  Cooperative Education

	 การปฏบัิติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติ

ให้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการทำางานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	 the	 work	 place	 for	 students	 with	 the	 cooperation	

between	 the	university	 and	 the	work	places	 to	 allow	 the	

students	to	develop	both	academic	and	work-related	skills	in	

the	work	 place.	 This	 procedure	will	 help	 the	 students	 in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	

decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	

work	place	and	the	labor	market

หมายเหตุ*	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา




