หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Bachelor of Science Program in Multimedia Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อยอ (ไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Multimedia Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Multimedia Technology)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 130 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป (หลักสูตรใหม พ.ศ.2559)
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ.2559
6.2 คณะกรรมการประจํ าคณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ในการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2559
วัน ที่ 8 เดื อน มี น าคม พ.ศ. 2559 ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ าเสนอหลั ก สู ตรต อ คณะอนุ ก รรมการ
กลั่นกรองคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ ในการประชุม
ครั้ งที่ 3/2559 วั น ที่ 21 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2559 ให ค วามเห็ น ชอบในการนํ าเสนอหลั กสู ต รต อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ
6.4 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองหลั ก สูต รของสภาวิช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 11/2559
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.5 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใหความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.6 คณะอนุ กรรมการกลั่ น กรองงานวิช าการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วั น ที่ 22 เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.7 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได
อนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 นักออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
8.2 นักออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
8.3 นักออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน
8.4 นักออกแบบและพัฒนาการตูน
8.5 นักออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
8.6 ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวของกับมัลติมีเดีย

2

รายการ
รวม (ก)
งบครุภัณฑ (บาท)
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา (คน)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560
2,270,000
100,000
100,000
2,370,000
90
26,333

ปงบประมาณ
2561
2562
2,860,000 3,450,000
200,000 400,000
200,000 400,000
3,060,000 3,850,000
180
270
17,000
14,259

2563
4,040,000
200,000
200,000
4,240,000
360
11,777

2564
4,160,000
200,000
200,000
4,360,000
360
12,111

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวย
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง) ข อบั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก จ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ฉ)
3.หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
30
หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาใดอีกไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
94
หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน
30
หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
45
หนวยกิต
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
12
หนวยกิต
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7
หนวยกิต
11

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา
รวมไมนอยกวา

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
รหัสวิชา
1500142
1500143
1500144

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversations in Tagalog
ชื่อวิชา
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversations in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao

6
130

หนวยกิต
หนวยกิต

30
9
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาลาว
Conversations in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา
6
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6

หนวยกิต
หนวยกิต

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

น(ท-ป-ค)
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)

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
13

6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
6
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
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รหัสวิชา
4011105
4021115
4033107
7191101
7191102
7191201
7191302
7192401
7193103
7193901

รหัสวิชา
7191105
7191106
7192107
7192701
7192702

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
94
(1) กลุมวิชาแกน
30
ชื่อวิชา
ฟสิกสเบื้องตน
Introduction to Physics
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Basic Biology
คณิตศาสตรและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
Mathematics and Statistics for Computer
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
English for Multimedia Technology 1
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
Computer System and Architecture
ระบบฐานขอมูล
Database System
การออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human and Computer Interface Design
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
English for Multimedia Technology 2
การวิจัยเบื้องตนสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Introduction to Research in Multimedia Technology

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
ชื่อวิชา
องคประกอบศิลปสําหรับการผลิตงานมัลติมีเดีย
Art Composition for Multimedia Production
แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Concepts and Theories Multimedia Technology
การเขียนบทและนําเสนอเรื่องดวยกรอบภาพ
Scriptwriting and Storyboard
คอมพิวเตอรกราฟก
Computer Graphics
การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
2D Animation Production 1

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

15

45

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

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

รหัสวิชา
7192703
7192704
7193601
7193602
7193705
7193706
7193902
7194903
7194904
7194905

รหัสวิชา
7192108
7192402
7193109
7193302
7193603
7193708

ชื่อวิชา
การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2
2D Animation Production 2
การออกแบบและตัดตอสื่อวีดีทัศน
Video Production and Design
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
Multimedia Design and Development
แนวโนมและประเด็นปจจุบันทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Trends and Current Issues in Multimedia Technology
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
3D Animation Production 1
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
3D Animation Production 2
โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
Project in Multimedia Technology 1
การบริหารโครงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Project Management in Multimedia Technology
สัมมนาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Seminar on Multimedia Technology
โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
Project in Multimedia Technology 2

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
การออกแบบตัวละคร
Character Design
การออกแบบและผลิตเสียงสําหรับสื่อมัลติมีเดีย
Audio Design and Production for Multimedia
การถายภาพดิจิทัล
Digital Photography
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจสําหรับงานมัลติมีเดีย
Web Design and Development for Multimedia
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
Multimedia for Education
ภาพยนตรแอนิเมชันเบื้องตน
Introduction to Animation Movie

หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

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

รหัสวิชา
7194303
7194604

รหัสวิชา
7194801
7194802

รหัสวิชา
7194803
7194804

ชื่อวิชา
ดิจิทัลคอนเทนต
Digital Content
เทคนิคพิเศษสําหรับภาพยนตร
Special Effects for Movies

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือกลุมวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 7 หนวยกิต
(4.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(0-90)
Pre-practicum in Multimedia Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5(0-450)
Professional Internship in Multimedia Technology
(4.2) กลุมวิชาสหกิจศึกษา
ชื่อวิชา
เตรียมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Pre-Cooperative Education in Multimedia Technology
สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Cooperative Education in Multimedia Technology

น(ท-ป-ค)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
2
3
4
5
6

7
ลําดับกอน-หลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป

หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1
2
3
4
5
6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุเลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี
2
หมายถึง กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
3
หมายถึง กลุมวิชาระบบฐานขอมูลและการเขียนโปรแกรม
4
หมายถึง กลุมวิชาการสื่อสารและปฏิสัมพันธ
5
หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต
6
หมายถึง กลุมวิชาการประยุกตใชสื่อมัลติมีเดีย
7
หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน
8
หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9
หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
หมายเหตุ ตัวเลขและความหมายขอแตละกลุมใสใหตรงกับสาขาที่ทําหลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา
1500133
4000124
4000126
7191101
7191105
7191201

รหัสวิชา
2000113
2000114
7191102
7191106
7191302
7192701

รหัสวิชา
1500134
2500114
2500115
4011105
4021115
4033107

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณิตศาสตรและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
องคประกอบศิลปสําหรับการผลิตงานมัลติมีเดีย
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
สังคมไทยในบริบทโลก
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ระบบฐานขอมูล
คอมพิวเตอรกราฟก

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จริยธรรมและทักษะชีวิต
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
ฟสิกสเบื้องตน
เคมีทั่วไป
ชีววิทยาพื้นฐาน
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น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6) เฉพาะดาน (แกน)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (แกน)
รวม 18 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 18

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดาน (แกน)
เฉพาะดาน (บังคับ)
เฉพาะดาน (แกน)
เฉพาะดาน (บังคับ)
หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5) เฉพาะดาน (แกน)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (แกน)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (แกน)
รวม 18 หนวยกิต

รหัสวิชา
1500135
XXXXXX
7192107
7192401
7192702
7192704

รหัสวิชา
7193103
7193601
7193602
7193603
7192703
7193705

รหัสวิชา
7193302
7193706
7193708
7193901
7193902
XXXXXX

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
การเขียนบทและนําเสนอเรื่องดวยกรอบภาพ
การออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษย
และคอมพิวเตอร
การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
การออกแบบและตัดตอสื่อวีดีทัศน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
แนวโนมและประเด็นปจจุบันทางดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
สําหรับงานมัลติมีเดีย
การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
ภาพยนตรแอนิเมชันเบื้องตน
การวิจัยเบื้องตนสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
รายวิชาเลือกเสรี
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น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
ศึกษาทั่วไป
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (แกน)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
รวม 18 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(3-0-6) เฉพาะดาน (แกน)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (เลือก)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
รวม 18 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
3(2-2-5) เฉพาะดาน (เลือก)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
รวม 18

เฉพาะดาน (บังคับ)
เฉพาะดาน (เลือก)
เฉพาะดาน (แกน)
เฉพาะดาน (บังคับ)
เลือกเสรี
หนวยกิต

รหัสวิชา
7194303
7194801
7194803
7194903
7194904
7194905
XXXXXX

รหัสวิชา
7194802
7194804

สรุป

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
ดิจิทัลคอนเทนต
3(2-2-5) เฉพาะดาน (เลือก)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(0-90)
พื้นฐานวิชาชีพ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (กรณีเลือกฝกประสบการณวิชาชีพ)
เตรียมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1(45)
พื้นฐานวิชาชีพ
(กรณีเลือกสหกิจศึกษา)
การบริหารโครงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5) เฉพาะดาน (บังคับ)
สัมมนาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(3-0-6) เฉพาะดาน (บังคับ)
โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
3(0-6-3) เฉพาะดาน (บังคับ)
รายวิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
เลือกเสรี
รวม 16 หรือ 17 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(กรณีเลือกฝกประสบการณวิชาชีพ)
สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(กรณีเลือกสหกิจศึกษา)

น(ท-ป-ค)
5(0-450)

หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ

6(540)

พื้นฐานวิชาชีพ

รวม 5 หรือ 6 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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30
94
30
45
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ย นภาษาไทย การใช ภ าษาไทยเพื่ อ การ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing, Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details, writing sentences and paragraphs
1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ าเสนองาน การอ านเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ ก สื่ อ สารระหวางหน ว ยงาน การสื่ อ สารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, Job
application form writing, Interoffice memo writing, e-mail communicating
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1500136

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อ
สินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and Job application
form and resume writing
1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น การใชภ าษาญี่ ปุ น ในการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing, Japanese in
daily life communication
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1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณ
ตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversations in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งาน
อดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปนส กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Tagalog language
in different situations and contexts; Pilipino cultures and communication strategies
1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณ
ตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
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1500143

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversations in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักท องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลย ใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซีย กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Malay language in
different situations and contexts; Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies
1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes, accessories
1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversations in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาลาวในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมลาว กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Lao language in
different situations and contexts; Lao cultures and communication strategies
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1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes, accessories
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน, การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาพมาในสถานการณ
ตาง ๆ วัฒนธรรมพมา กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Burmese language
in different situations and contexts; Burmese cultures and communication strategies
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผา อุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns; greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time; vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes, accessories
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1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงาน
อดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน, การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง การ
ซื้ อของ การสนทนาของนั กท องเที่ ย ว กีฬ า การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น การใชภ าษาเวีย ดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนาม กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills; small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas; using the Vietnamese
language in different situations and contexts; Vietnamese cultures and communication
strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การทําความเขาใจ การวิเคราะห การ
แสดงทัศนะที่เปนประโยชนตอการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การ
เปลี่ย นแปลงทางการเมื องการปกครองของไทยตั้งแตส มั ยสุโขทัย จนถึงปจ จุบัน โดยเชื่อมโยงกับ มิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing thoughts on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changes of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural dimensionalals and influence of globalization
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2000113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวัน ออกเฉียงใตห รืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคู
เจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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2000116

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ป ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมป จ จุ บั น หลั ก
จริยธรรมเพื่อ การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 2 1 st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
ทองถิ่น กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญ
ประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life
2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบ ค น ฐานขอมู ล ออนไลน การเขีย นรายงานทางวิช าการ การเขี ย น
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use

31

รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปน มาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการ
คิด ความคิ ดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใช เหตุ ผ ล การวิ เคราะห ข อ มู ล ข าวสาร กระบวนการตั ด สิ น ใจ และการประยุ ก ต ใช ในการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process, application of the
knowledge in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการ
เป น ผู เล น และผู ดู กีฬ าที่ ดี การสร า งเสริม สมรรถภาพทางกายและการสรางเสริม สุ ข นิ สั ย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries
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รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ดานการประมวลผลคํา ดานตารางคํานวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบความ
ปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร
รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด านการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั งงาน ภาวะโลกร อ น ด านทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
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รหัสวิชา
4000128

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวน
บุคคล และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกั นโรค การสรางเสริมคุ ณภาพชีวิต ทั กษะส วน
บุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup, health insurance system in Thailand
4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities, recreation activities for
oneself and family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและตางประเทศ การเขาถึง
สิทธิประโยชน การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4011105
ฟสิกสเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Physics
ทฤษฎีและปฏิ บัติ การทางฟ สิกส การวัด กฎการเคลื่อนที่ และแรงโน มถวง งานและ
พลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบกลิ้ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล
ปรากฎการณคลื่น เทอรโมไดนามิกส ไฟฟาเบื้องตน เครื่องมือวัดละเอียด การตกอยางเสรี การเคลื่อนที่
แบบซิมเปลฮารโมนิก และเครื่องมือวัดทางไฟฟาอยางงาย
Theories and laboratories in physics, measurement, laws of motion and
gravitational force, work and energy, momentum and collision, rotation and rolling
motion, properties of matter, fluid mechanics, wave phenomena, thermodynamics,
basic electricity, measuring tools, free fall, simple harmonic motion and simple
electrical measuring instruments
4021115

เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมดุลเคมีและกรดเบส แกส ของแข็ง ของเหลว ไฟฟาเคมีเบื้องตน
Atomic structure and periodic table, chemical bond, stoichiometry,
chemical equilibrium and acid-base, gas, solid, liquid, fundamental electrochemistry.

4033107

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-2-5)
Basic Biology
ทฤษฎีและปฏิบัติการ สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การ
เจริญ เติบ โตและพั ฒ นาการ ระบบในสิ่งมีชี วิต การจําแนกสิ่งมีชี วิต กํ าเนิ ดและวิวัฒ นาการของชีวิ ต
พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Theories and laboratories, macromolecules, cell, tissues, reproduction,
growth and development, organ system, biological classification, origin and evolution of
life, inheritance, live and environment and environmental conservation
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รหัสวิชา
7191101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คณิตศาสตรและสถิติสําหรับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Computer
ตรรกศาสตร ทฤษฎีเซต ความสัมพันธและฟงกชั่น เมตริกซและดีเทอรมิแนนท ระบบ
เลขฐานและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
Logic, set theory, relations and functions, matrices and determinant,
number system, and statistics for data analysis
7191102

technology

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
3(3-0-6)
English for Multimedia Technology 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Skills in listening, reading, speaking, and writing for multimedia

7191201

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Computer System and Architecture
วิ วั ฒ นาการของระบบคอมพิ ว เตอร โครงสร า งพื้ น ฐานของระบบคอมพิ ว เตอร
โครงสรางของระบบปฏิ บั ติการ การจัดการกระบวนการ การประสานงานระหวางกระบวนการและ
การจัดการวงจรอับ การจัดตารางการทํางานของหนวยประมวลผลกลาง การจัดการหนวยความจําหลัก
หนวยความจําเสมือนและแฟมขอมูล และโครงสรางของหนวยเก็บขอมูลสํารอง
Evolution and basic structures of computer system, operating system
structures, process management, process and deadlock synchronization, CPU
scheduling, memory management, virtual memory and files, and secondary storage
structures
7191302

ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System
เทคนิ คการกําหนดความตองการฐานขอมูล และการจัดการแหล งขอมู ล ขององค กร
กลยุทธในการออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลและการประยุกต สวนประกอบและสถาปตยกรรม
ของโมเดลฐานข อ มู ล เชิ งสั ม พั น ธ วิ ธีการสรางงานระบบสารสนเทศเชิ งวัต ถุ การโปรแกรมเชิงวัต ถุ
การเชื่อมตอกับผูใช ฐานขอมูลและระบบผูเชี่ยวชาญ และการประมวลผลแบบกระจาย
Techniques for determining database requirements and managing
organizational data resources, strategies for designing database management systems
and applications, components and architecture of relational data model, methods for
creating and implementing object-oriented information system, object-oriented
programming, user interface, databases systems, and distributed computing
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รหัสวิชา
7192401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การออกแบบปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Human and Computer Interface Design
แนวคิ ด ของการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย แ ละคอมพิ ว เตอร การสื่ อ สารผ า น
คอมพิวเตอร แบบจําลองการปฏิสัมพันธของมนุษยกับคอมพิวเตอร ขีดความสามารถของมนุษยและ
ป จ จั ย ที่ เกี่ ย วขอ ง ความสามารถในการใช งานของการปฏิ สัม พั น ธร ะหวางมนุ ษ ย และคอมพิ ว เตอร
การออกแบบและพั ฒ นาการปฏิ สั ม พั น ธ และแนวโน ม ของการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย แ ละ
คอมพิวเตอร
Concepts of human and computer interaction, computer mediated
communication, models of human-computer interaction, human capabilities and
related factors, usability in human-computer interaction, interaction design and
development, and trends of human-computer interaction
7193103

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
3(3-0-6)
English for Computer 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7191102 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
Pre-requisite: 7191102
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน การนําเสนอขอมูล การเขียนรายงาน และการสืบคน
ขอมูลภาษาอังกฤษจากฐานขอมูลตางๆ
Skills in listening, reading, speaking, and writing; data analysis and
presentations, report writing; and retrieving data in English from various databases
7193901

การวิจัยเบื้องตนสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Introduction to Research in Multimedia Technology
ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ทางด า นเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย ป ญ หาการวิ จั ย
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ สมมติฐาน การวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
Basic knowledge of multimedia technology research, research problems,
related literatures, hypotheses, research variables, research design, population and
sample, research tools, data analysis, and writing research reports
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(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7191105
องคประกอบศิลปสําหรับการผลิตงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Art Composition for Multimedia Production
ทฤษฎี อ งค ป ระกอบทางศิ ล ปะเบื้ อ งต น ทฤษฎี สี การใช สี กั บ ลั ก ษณะของงาน
การออกแบบลายเส นลายจุ ด การจัด วางองค ป ระกอบภาพและข อความสําหรับ งานมั ลติมีเดี ย และ
เทคนิคงานทัศนศิลป
Theories of basic art composition, color theory, color theme, stripe and
dot designs, composition and text layout for multimedia, and techniques for visual arts
7191106

แนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts and Theories of Multimedia Technology
หลักการเบื้ องตนและองคประกอบพื้น ฐานของมัลติมีเดีย การนํ าเสนอมัลติมีเดียใน
รูปแบบดิจิทัล การจัดเก็บและแสดงผลขอมูลมัลติมีเดีย ไฮเปอรเท็กซและไฮเปอรมีเดีย ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับ คอมพิวเตอรกราฟก ภาพนิ่ง เสียง วีดีทัศน แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ การบีบอัดขอมูล
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับงานมัลติมีเดีย และโปรแกรมประยุกต
Basic principles and elements of multimedia, multimedia presentations
in digital format, storage and display of multimedia data, hypertext and hypermedia,
introduction to computer graphics, still images, audio, videos, 2D and 3D animations,
data compression, innovation and technology for multimedia works, and application
software
7192107

การเขียนบทและนําเสนอเรื่องดวยกรอบภาพ
3(2-2-5)
Scriptwriting and Storyboard
หลักการเขียนบท รูปแบบการเขียนบท หลักพื้นฐานในการเลาเรื่อง องคประกอบและ
โครงเรื่อง การวางโครงเรื่อง แกนเรื่อง ความแตกตางของตัวละคร บทสนทนา การเลาเรื่องดวยภาพ
ทักษะในการเขียนบทภาพและโครงสรางการเลาเรื่อง
Principles of scriptwriting, script formats, fundamentals of storytelling,
elements and structure, shaping plot, theme, characters conflict, and dialogues,
creation of visual storytelling, storyboarding skills and narrative structure
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รหัสวิชา
7192701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
คอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphics
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ การออกแบบงานกราฟก การตกแตงภาพนิ่ ง การวาด
การสรางภาพ 2 มิติ การจัดองคประกอบภาพและขอความ การใชแสงและสีดวยโปรแกรมประยุกต
การสรางภาพกราฟกแบบบิตแมปและแบบเวคเตอร และการประยุกตใช
Concepts and theories in graphic design, application software for photo
editing, drawing, creating 2D images, composition and text layout, light and color;
bitmap and vector graphics, and applications
7192702

การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
3(2-2-5)
2D Animation Production 1
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดในการสรางภาพเคลือ่ นไหวแบบ 2 มิติ โปรแกรมประยุกต
สําหรับภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ การวาดภาพและสรางภาพเคลื่อนไหว การประยุกตใชภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว กับสื่อวีดีทัศน
Theories, principles, and concepts of creating 2D animation, application
software, drawing and creating animations; application of still images and animations to
video media
7192703

การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2
3(2-2-5)
2D Animation Production 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7192702 การสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
Pre-requisite: 7192702 2D Animation Production 1
แนวคิ ด กระบวนการออกแบบงาน 2 มิ ติ ขั้ น สู ง สํ า หรั บ งานมั ล ติ มี เ ดี ย เทคนิ ค
การออกแบบและการผลิตการตูน 2 มิติ
Concepts of advanced 2D creation process, techniques for designing and
creating 2D animations
7192704

การออกแบบและตัดตอสื่อวีดีทัศน
3(2-2-5)
Video Production and Design
หลักการเบื้องตน ความสําคัญและประโยชน ของการผลิตสื่ อวีดีทัศน วิธีการ ภาษา
และการเขียนบทวีดีทัศน การวางแผนและกระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน การผลิตรายการโทรทัศน และ
โปรแกรมประยุกต
Basic principles, importance and benefits of video production; methods,
languages and scriptwriting; video planning and production process; production of
television program, and application software
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รหัสวิชา
7193601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Design and Development
ความหมาย การวางแผนและการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย วิธีการออกแบบสวนติดตอกับ
ผูใชงาน การจั ดองค ป ระกอบอุ ป กรณ ฮารดแวรและซอฟท แวรในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการใช
โปรแกรมประยุกต
Definitions, planning and design of multimedia; user interface design,
composition of hardware and software used in multimedia production, and application
software usage
7193602

แนวโนมและประเด็นปจจุบันทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Trends and Current Issues in Multimedia Technology
การศึ ก ษาค น คว า การเรีย บเรีย งและการนํ าเสนอหั ว ข อพิ เศษทางด านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
Research, compilation and presentation of current special topics and
future trends in multimedia technology
7193705

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
3(2-2-5)
3D Animation Production 1
แนวคิดพื้ นฐานการสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ การขึ้นรูป โมเดล การแปลงรูป วัต ถุ
ทัศนียภาพ ขอบเขตการมอง ระนาบภาพ คุณสมบัติผิววัตถุ การจัดแสงและเงา รูปแบบการเคลื่อนไหว
การออกแบบตัวละคร และการจัดองคประกอบของภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
Basic concepts of 3D animation, modeling, object conversion, visual
image, visual scope, texture, material, light and shadow, movement pattern, character
design, and composition of 3D animation
7193706

การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
3(2-2-5)
3D Animation Production 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7192705 การสรางภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
Pre-requisite: 7192705 3D Animation Production 1
หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การออกแบบและการสรางภาพยนตรการตูน
3 มิติ และการประมวลผลเพื่อนําไปใชในงานมัลติมีเดีย
Principles of 3D animation production, designing and creating 3D
animations, and rendering process for multimedia works
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รหัสวิชา
7193902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
3(0-6-3)
Project in Multimedia Technology 1
การพั ฒ นาโครงร า งโครงงานด า นเทคโนโลยี มั ล ติ มี เดี ย การกํ า หนดป ญ หาและ
แนวทางการแกไข การทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน และการนําเสนอ
Development of proposal in multimedia technology, problem
determination and solutions, literature reviews, implementation process, and
presentation
7194903

การบริหารโครงการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Project Management in Multimedia Technology
หลั กการพื้ นฐานในการจัดโครงการดานเทคโนโลยีมัล ติมีเดี ย เทคนิคในการบริห าร
จัดการโครงการ และการนําเสนอโครงการเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ประสบความสําเร็จ
Basic principles of multimedia technology project management,
techniques for project management and presentations of successful projects
7194904

สัมมนาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(3-0-6)
Seminar on Multimedia Technology
การศึกษา สรุปและอภิปรายปญหาในดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียตอที่ประชุม
Study, summarization and discussion of interesting issues in multimedia
technology to seminar group
7194905

โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2
3(0-6-3)
Project in Multimedia Technology 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7193902 โครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1
Pre-requisite: 7193902
การดําเนินการทดลองโครงงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ การเก็บรวบรวมขอมูล การสรุปผล การเขียนรายงาน และการนําเสนอโครงงาน
Implementation of multimedia technology project, efficient
performance system testing, data collection, conclusion, report writing, and project
presentation
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(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7192108
การออกแบบตัวละคร
3(2-2-5)
Character Design
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสรางตัวละคร การแสดงอิริยาบถ การแสดงอารมณ
การใชสีและเสน และการใชเทคนิคพิเศษ
Principles and concepts in character creation, manner and emotion of
character, color and line style, and special techniques
7192402

การออกแบบและผลิตเสียงสําหรับสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Audio Design and Production for Multimedia
ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค ของเสี ย ง การผสมเสี ย ง การตั ด ต อ เสี ย ง การบั น ทึ ก เสี ย ง และ
การใสเสียงเอฟเฟคดวยโปรแกรมประยุกต และอุปกรณบันทึกเสียง
Theories and techniques of sound, sound mixing, editing, recording and
adding sound effects using application software, and audio recording devices
7193109

การถายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photography
ทฤษฎีและแนวคิดการถายภาพแสงธรรมชาติและภายในสตูดิโอ เทคนิคการถายภาพ
และการจัดองคประกอบภาพ หลักการทํางานของกลองดิจิทัล การบันทึกภาพดวยกลองดิจิทัลในสตูดิโอ
และภายนอกสถานที่ การควบคุมคุณภาพ การถายโอนขอมูลภาพและการตกแตงแกไข
Theories and concepts of natural and indoor photography; photography
techniques and layout, principles of digital camera, using digital camera in studio and
outdoor, quality control, data transferring, and retouching
7193302

การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Web Design and Development for Multimedia
ความรู เบื้ องต น และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เว็ บ ไซต การออกแบบเว็ บ เพจและโครงสร าง
เว็บไซต การออกแบบสวนติดตอผูใช การแทรกสื่อมัลติมีเดีย และการสรางจุดเชื่อมโยงในเว็บเพจดวย
โปรแกรมประยุกต
Introduction and concepts of websites, webpage design and website
structure, user interface design, multimedia insert, and creating webpage link using
application software
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รหัสวิชา
7193603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia for Education
หลั ก การ ทฤษฎี และลั ก ษณะของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา ประเภทของ
สื่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร แบบมั ล ติ มี เดี ย การออกแบบและพั ฒ นาสื่ อมั ล ติ มี เดี ย เพื่ อการศึ กษาดว ย
โปรแกรมประยุกต
Principles, theories and characteristics of multimedia for education,
types of multimedia, multimedia computer-assisted instruction, design and
development of multimedia for education using application software
7193708

ภาพยนตรแอนิเมชันเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Animation Movie
หลักการ แนวคิดและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาพยนตรแอนิเมชัน ประวัติ ประเภท
องคประกอบทางดานภาพและเสียง การตัดตอ และภาษาของภาพยนตรแอนิเมชัน
Principles, concepts and basic knowledge of animation movies, history,
genres, visual and audio components, editing, and animation language
7194303

ดิจิทัลคอนเทนต
3(2-2-5)
Digital Content
ความหมาย หลั กการ แนวคิด ประเภท องค ป ระกอบ การออกแบบและการสราง
ดิจิทัลคอนเทนต ดิจิทัลคอนเทนตสําหรับ ธุรกิจและการศึกษา และแนวโนมของดิ จิทัล คอนเทนตใน
อนาคต
Definitions, principles, concepts, types, elements, design and creation of
digital content; digital content for business and education, and future trends
7194604

เทคนิคพิเศษสําหรับภาพยนตร
3(2-2-5)
Special Effects for Movies
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค พิ เศษสํ า หรั บ ภาพยนตร การออกแบบและ
การสราง เครื่องมือ เทคนิคพิเศษ และปลั๊กอินเสริมสําหรับการสรางภาพยนตรดวยโปรแกรมประยุกต
Principles and concepts in special effects for Movies; designing and
creating, tools, special effects and plug-in for movie making using application software
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(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
1. แผนการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7194801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(0-90)
Pre-practicum in Multimedia Technology
การเตรียมความพรอมดานพฤติกรรม บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานคอมพิวเตอร เจคติที่ดีในการทํางานรวมกันเปน ทีม วิธีการในการนําเสนอผลงาน และการเขียน
รายงาน
Preparation of behavior, personality, oratory, computer professional
ethics and positive attitude for teamwork; presentation techniques and report writing
7194802
มัลติมีเดีย

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5(0-450)
Professional Internship in Multimedia Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7194801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี

Pre-requisite: 7194801
การฝกประสบการณวิชาชีพแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
และการนําความรูไปประยุกตใช
Internship in government or private sectors, and application of
knowledge
2. แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7194803
เตรียมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1(45)
Pre-cooperative Education in Multimedia Technology
อบรมเตรี ย มความพร อ มก อ นสหกิ จ ศึ ก ษา การหาสถานประกอบการ และการ
เตรียมการจัดทําโครงงานดานวิทยาการขอมูล
Preparation training for co-operative education, corporation searching
and data science project preparation
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รหัสวิชา
7194804

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6(540)
Cooperative Education in Multimedia Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 7194803 เตรียมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Pre-requisite: 7194803
ปฏิบัติงานดานวิทยาการขอมูลในสถานประกอบการ การจัดทําโครงงาน รายงาน และ
การนําเสนอผลงาน โดยมีสถานประกอบการและอาจารยนิเทศกเปนผูควบคุมดูแล
Working in data science areas in corporation, preparation of project and
report, work presentation under supervision of corporation and advisor
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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