
รายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ  98 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

• กลุ่มวชิาพื8นฐาน  30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101 หลกัการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

(Principles of Advertising and  Public Relations) 

3(2-2-5) 

MC2001102 หลกัการวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

(Principles of Television and Radio Broadcasting) 

3(2-2-5) 

MC2001103 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย (Multimedia Technology) 3(2-2-5) 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดิจิทลั (Principles of Digital Journalism) 3(2-2-5) 

กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105 หลกัการและทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

(Principles and Theories of Mass Communication) 

3(3-0-6) 

MC2001106 เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพืNอการสืNอสาร  

(Photography Technology for Communication) 

3(1-4-4) 

MC2001107 เทคนิคการนาํเสนอในงานสืNอสารมวลชน  

(Presentation Techniques for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001108 เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานสืNอสารมวลชน 

(Information Technology and Computer for Mass Communication) 

3(2-2-5) 

MC2001309 การวจิยัสืNอสารมวลชน (Mass Communication Research) 3(3-0-6) 

MC2001310 กฎหมายและจริยธรรมสืNอสารมวลชน 

(Law and Ethics in Mass Communication) 

3(3-0-6) 

 

• กลุ่มวชิาชีพเฉพาะดา้น 61 หน่วยกิต  

 วชิาเอกเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

กลุ่มวชิาชีพบงัคบั  45  หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดยี 



MC2032201 การวาดภาพและองคป์ระกอบศิลป์ (Drawing and Art Composition) 3(2-2-5) 

MC2032202 การออกแบบเชิงสร้างสรรค ์(Creative Design) 3(2-2-5) 

MC2032203 การเขียนบทเพืNองานมลัติมีเดีย (Script Writing for Multimedia) 3(2-2-5) 

MC2032204 การสร้างภาพเคลืNอนไหว 2 มิติ 1 (2D Animation 1) 3(2-2-5) 

MC2032205 การสร้างภาพเคลืNอนไหว 3 มิติ 1 (3D Animation 1) 3(2-2-5) 

MC2032206 การออกแบบเวบ็ไซต ์1 (Website Design 1) 3(2-2-5) 

MC2032207 การออกแบบและผลิตเกม 1 (Game Design and Production 1) 3(2-2-5) 

MC2032208 การออกแบบทางคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic Design) 3(2-2-5) 

MC2032309 อลักอริทึมและวธีิการเขียนโปรแกรม  

(Algorithm and Programming) 

3(2-2-5) 

MC2032410 สมัมนาวชิาชีพดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

(Multimedia Technology Seminar) 

3(2-2-5) 

กลุ่มความรู้ด้านการผลติงานมัลติมีเดยี 

MC2032211 การสร้างภาพเคลืNอนไหว 2 มิติ 2 (2D Animation 2) 3(0-6-3) 

MC2032312 การออกแบบและผลิตเกม 2 (Game Design and Production 2) 3(0-6-3) 

MC2032313 การออกแบบเวบ็ไซต ์2 (Website Design 2) 3(0-6-3) 

MC2032314  การสร้างภาพเคลืNอนไหว 3 มิติ 2 (3D Animation 2) 3(0-6-3) 

MC2032315 การตดัต่อภาพและเสียง (Audio and Visual Editing) 3(0-6-3) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก  12  หน่วยกิต ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2032216 การออกแบบเสียง 1 (Sound Design 1) 2(1-2-3) 

MC2032317 เทคนิคพิเศษสาํหรับภาพยนตร์  

(Computer - Generated Imagery for Film) 

3(0-6-3) 

MC2032318 สืNอสิNงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ (Electronic Publications) 2(0-4-2) 

MC2032319 การออกแบบเทคนิคภาพพิเศษ (Computer Generated Imagery) 2(0-4-2) 

MC2032320 การถ่ายภาพเพืNอสืNอดิจิทลั  (Photography for Digital Media) 3(0-6-3) 

MC2032321 เทคโนโลยมีลัติมีเดียและการประยกุตใ์ช ้

(Multimedia Technology and Applications) 

3(3-0-6) 



MC2032322 ภาษาองักฤษเพืNองานสืNอสารมวลชน (English in Mass Communication) 3(3-0-6) 

MC2032323 การแปลสําหรับการสืNอสารมวลชน (Translation for Mass Communication) 3(3-0-6) 

MC2032324 การบริหารจดัการการผลิตงานมลัติมีเดีย 

(Multimedia Production Management) 

3(2-2-5) 

MC2032325 เทคโนโลยสืีNอสมยัใหม่ (New Media Technology) 3(3-0-6) 

MC2032326 การออกแบบเสียง 2 (Sound Design 2) 3(0-6-3) 

MC2032327  การจดัแสงเพืNอการถ่ายภาพ (Lighting for Photography) 3(0-6-3) 

 

กลุ่มวชิาโครงงาน   4 หน่วยกิต  ประกอบดว้ย 

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2032328 การเตรียมโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

(Preparation for Multimedia Technology Special Project) 

1(0-2-1) 

MC2032429 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

(Special Project of Multimedia Technology) 

3(0-9-0) 

กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 7 หน่วยกิต กาํหนดใหศึ้กษาตามกลุ่มวชิาเอกทีN ลงทะเบียนดงันี8  

รหัสวชิา ชื1อวชิา หน่วยกติ 

MC2033301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

(Preparation for Cooperative Education) 

1(0-2-1) 

MC2033402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  

(Cooperative Education for Multimedia Technology) 

6(0-40-0) 

 ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนรายวชิา MC2033402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

ซึN งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

วา่ดว้ยการจดัสหกิจศึกษาและการฝึกงานวชิาชีพ พ.ศ. 2553 

หรือมติของคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ใหเ้ลือกลงทะเบียนรายวชิา MC2033403  

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีมลัติมีเดียตามวชิาเอกทีNไดล้งทะเบียนไว ้

MC2033403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  

(Practice for Multimedia Technology) 

3(0-40-0) 

 สาํหรับผูที้Nลงทะเบียนวชิา MC2033403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

จะตอ้งเลือกรายวชิาในกลุ่มวชิาบงัคบัเลือกในรายวชิาทางปฏิบติัการของหลกัสูตรใหค้รบ 3 หน่วยกิต  



โดยไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรายวชิาปฏิบติัของกลุ่มวชิาเอก เพืNอใหห้น่วยกิตในรายวชิาปฏิบติัครบ 36 

หน่วยกิตตามเกณฑ ์มคอ.1 สาขาเทคโนโลย ี

 

• หมวดวชิาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

 ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาทีNเปิดสอนระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

และในมหาวิทยาลยัทีNให้ความร่วมมือทั8งในและต่างประเทศ 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ 

1. กลุ่มวชิาพื9นฐาน 

 1.1  กลุ่มพื9นฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

MC2001101  หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3(2-2-5) 

  Principles of Advertising and Public Relations 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

  หลกัการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

ประวติัและพฒันาการของการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

องคป์ระกอบและกระบวนการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เทคโนโลยดีา้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

อุตสาหกรรมการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ สืNอทีNใชใ้นการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต และคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ 

  Principle of advertising and public relations; advertising and public relations history 

and development; advertising and public relations elements; advertising and public relations process; 

advertising and public relation technology; advertising and public relations industry; advertising and public 

relations media; production cost calculating; production evaluation; and advertising and public relations ethics 

and code of conduct 

 

MC2001102   หลกัการวทิยุโทรทศัน์และวทิยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 

   Principles of Television and Radio Broadcasting 



   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการวทิยกุระจายเสียง หลกัการวทิยโุทรทศัน์ 

กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ 

เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยกุระจายเสียง  

เทคโนโลยกีารออกอากาศทางวทิยโุทรทศัน์ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบังานวทิยโุทรทศัน์และวทิยกุระจายเสียง 

   Principle of radio broadcasting; principle  of television broadcasting; radio broadcasting 

production process; television production process; radio broadcasting technologies; television broadcasting 

technologies; production cost calculating; production evaluation; and television and radio broadcasting ethics and 

code of conduct 

 

MC2001103   เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  3(2-2-5) 

   Multimedia Technology 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

    หลกัการเทคโนโลยมีลัติมีเดีย พฒันาการของเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

สืNอมลัติมีเดียทีNใชใ้นงานสืNอสารมวลชนสืNอสมยัใหม่ กระบวนการการผลิตและการใชง้านมลัติมีเดีย 

การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การประเมินผลการผลิต การออกแบบเชิงอารยสถาปัตย ์  และคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทีNเกีNยวกบัเทคโนโลยสืีNอสารและสารสนเทศ 

   Multimedia technology principles; multimidia technology development; multimedia 

used in mass communication; new media; multimedia process and usage; production cost calculating; 

production evaluation; universal design; and information and communication technology ethics and production 

code of conduct 

 

MC2001104 หลกัการวารสารสนเทศดจิิทลั 3(2-2-5) 

    Principles of Digital Journalism 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   แนวคิดและทฤษฎีวารสารสนเทศ พฒันาการดา้นวารสารสนเทศ  

กระบวนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตงานวารสารสนเทศ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต 

การประเมินผลการผลิต 

การเผยแพร่ผา่นสืNอหลกัและสืNอดิจิทลั และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทีNเกีNยวขอ้งกบัวชิาชีพวารสารสนเทศ 

 Journalism concepts and theories; journalism development; journalism process; 

journalism production process; production cost calculating; production evaluation; disseminating through 

mainstream media and digital media; and journalism ethics and code of conduct 

 

1.2 กลุ่มพื9นฐานทางเทคโนโลย ี

MC2001105   หลกัการและทฤษฎสืี1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Principles and Theories of Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   หลกัการสืNอสาร องค์ประกอบการสืNอสาร กระบวนการการสืNอสารและการสืNอสารมวลชน 

สืNอในการสืNอสาร การสืNอสารมวลชน และแนวคิดทฤษฎีสืNอสารมวลชน 

   Communication principles; communication elements; communication and mass 

communication processes; communication media; mass communication; and mass communication concepts 

and theories 

 

MC2001106   เทคโนโลยกีารถ่ายภาพเพื1อการสื1อสาร 3(1-4-4) 

 Photography Technology for Communication 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 แนวคิดเกีNยวกบัการถ่ายภาพ การสืNอความหมายดว้ยภาพ ส่วนประกอบและ 

การทาํงานของกลอ้งถ่ายภาพทีNใชฟิ้ล์มและกลอ้งดิจิทลั แสงและหลกัการจดัองคป์ระกอบภาพ  

การแปลงภาพจากระบบอนาลอ็กมาเป็นระบบดิจิทลั และการสร้างสรรคภ์าพถ่ายใหเ้ป็นสืNอทีNน่าสนใจ 

 Concepts of photography; message communicated via photos; parts and functions of film 

camera and digital camera; lights and principles of picture composition; photo transformation from analog to digital; 

and creating photographs into interesting media 



 

MC2001107   เทคนิคการนําเสนอในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

   Presentation Techniques for Mass Communication    

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   การเตรียมการนาํเสนอ กระบวนการนาํเสนอ เทคนิคการนาํเสนอ การพูดเพืNอ 

การสืNอสารโนม้นา้วใจ กลวิธีการเจรจาต่อรองและการแกไ้ขสถานการณ์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 Preparations of media presentations; process of media presentations; presentation 

techniques; persuasive speech; negotiation techniques and crisis management; and analysis of related case 

studies   

 

 

MC2001108   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์ในงานสื1อสารมวลชน 3(2-2-5) 

  Information Technology and Computer for Mass Communication 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   พฒันาการของเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สารสนเทศในงานสืNอสารมวลชน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลยใีนงานสืNอสารมวลชน 

ผลกระทบและแนวโนม้เทคโนโลย ีและจริยธรรมการใชค้อมพิวเตอร์ 

   Development of computers technology and information technology; Information in 

journalism; computer application software; innovation and technology in mass communication; impact and 

trend of technology; and ethics of computer usage 

 

MC2001309   การวจัิยสื1อสารมวลชน  3(3-0-6) 

   Mass Communication Research  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   ความรู้เกีNยวกบัการวิจยัในงานสืNอสารมวลชน กระบวนการในการวิจยั 

เครืNองมือทีNใชใ้นการวิจยั ความเทีNยงและความตรงในการวิจยั ขอ้มูล วิธีการเก็บขอ้มูลและลงภาคสนาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเลือกใชส้ถิติ และการเขียนรายงาน 

   Knowledge of mass communication research; research process; research tools; 

research validity and reliability data; data collection and field work; data analysis and statistics selection; and 

report writing 

 

MC2001310   กฎหมายและจริยธรรมสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Law and Ethics in Mass Communication  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   แนวคิดเกีNยวกบักฎหมายและจริยธรรม สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

กฎหมายเกีNยวกบังานสืNอสารมวลชน หลกัธรรมาภิบาลในงานสืNอสาร 

แนวคิดการรับผิดชอบต่อสังคมของสืNอมวลชนและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

   Law and ethics concepts; rights and freedom under the constitution; mass 

communication law; good governance in mass communication; concepts of mass communication social 

responsibilities; and ethics and code of conduct 

 

 

 

 

 

 

 2. กลุ่มวชิาชีพเฉพาะด้าน 

   วชิาเอกเทคโนโลยมัีลติมีเดยี 

 2.1 กลุ่มความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานมัลติมีเดยี 

MC2032201 การวาดภาพและองค์ประกอบศิลป์  3(2-2-5) 

 Drawing and Art Composition 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 



 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ประวติัศาสตร์ศิลปะ หลกัการและเทคนิคการวาดภาพ กายวภิาค องคป์ระกอบศิลป์ 

จิตวทิยาการมองเห็นและสืNอความหมายดว้ยภาพ และการใชค้อมพิวเตอร์ในการวาดภาพ 

 Art history; drawing principles and techniques; anatomy; art composition; vision 

psychology and visual communication; and computer drawing 

 

MC2032202 การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 

 Creative Design  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการออกแบบ แนวคิดเชิงสร้างสรรค ์ การพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค ์

จิตวทิยาการมองเห็นและสืNอความหมายดว้ยภาพ กระบวนการสร้างสรรคง์าน เทคนิคการออกแบบ 

เชิงสร้างสรรค ์และวธีิการนาํเสนอการออกแบบเชิงสร้างสรรค ์ 

 Design principles; creative concepts; creative thinking developments; vision 

psychology and visual communication; creative process; creative design techniques; and creative design 

presentation methods 

 

MC2032203 การเขยีนบทเพื1องานมัลติมีเดยี  3(2-2-5) Script 

Writing for Multimedia 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการเขียนบท รูปแบบการเขียนบท กระบวนการเขียนบท การพฒันาสตอรีNบอร์ด 

การพฒันาบท และการนาํเสนอผลงานมลัติมีเดีย 

 Fundamentals of script writing; script writing formats; script writing process; 

storyboard development; script development; and multimedia presentation 

 

 

 

 



 

 

 

MC2032204 การสร้างภาพเคลื1อนไหว 2 มิติ 1 3(2-2-5) 

 2D Animation 1 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 ประวติัความเป็นมาของแอนิเมชนั กระบวนการเตรียมการสร้างภาพเคลืNอนไหว 

2 มิติ กายวภิาค การออกแบบตวัละคร การออกแบบฉาก 

และการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลืNอนไหว 

 Animation history; two-dimensional animation preparation process; anatomy; 

character design; set design; and computer software for animation 

 

MC2032208 การออกแบบทางคอมพวิเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 

 Computer Graphic Design 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 ความรู้เกีNยวกบัการออกแบบกราฟิก หลกัการออกแบบกราฟิก 

องค์ประกอบเกีNยวกบัการออกแบบกราฟิก กระบวนการออกแบบ การใชก้ราฟิกในสืNอต่างๆ 

และจริยธรรมกบังานดา้นความคิดสร้างสรรค์ 

 Knowledge of graphic design; graphic design principles; graphic design elements; design 

process; graphic usage of graphic  in various media; and ethics for creative work 

 

MC2032205 การสร้างภาพเคลื1อนไหว 3 มิติ 1 3(2-2-5) 

 3D Animation 1 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 กระบวนการพื8นฐานการผลิตงาน 3 มิติ การสร้างโมเดล พื8นผิววตัถุ แสง 

การจดัมุมกลอ้งและฉาก และการประมวลผลภาพเคลืNอนไหว 3 มิติ 



 Basics of 3D animation process; modeling; texturing; lighting; setting cameras and 

scene; and 3D animation rendering 

 

MC2032206 การออกแบบเวบ็ไซต์ 1 3(2-2-5) 

 Website Design 1  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการและกระบวนการออกแบบเวบ็ไซต ์ กราฟิกสาํหรับเวบ็ไซต ์ เทคนิค 

การออกแบบเวบ็ไซต ์ การใชโ้ปรแกรมในการออกแบบเวบ็ไซต ์

การสร้างเวบ็ไซตด์ว้ยระบบบริหารจดัการเวบ็ไซตส์าํเร็จรูป และการเผยแพร่เวบ็ไซต ์

 Principles and process of website design; web graphics; website design techniques; 

application of web design software; and website publicity 

 

MC2032207 การออกแบบและผลติเกม 1 3(2-2-5) 

    Game Design and Production 1 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 ความรู้เกีNยวกบัการออกแบบและผลิตเกม พฒันาการอุตสาหกรรมการผลิตเกม 

บทบาทหนา้ทีNผูพ้ฒันาเกม การใชเ้ครืNองมืออุปกรณ์ การวางแผน 

และการออกแบบเกมและผลิตเกมโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 Knowledge of game design and game production; game production industrial 

development; game developer roles; equipment uses; planning; and computer software for game design and 

game production  

 

MC2032309 อลักอริทมึและวธีิการเขยีนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Algorithm and Programming 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  



หลกัการเขียนโปรแกรม การเขียนผงังานและอลักอริทึม ชนิดของขอ้มูล 

ภาษาคอมพิวเตอร์ หลกัการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ และขั8นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรม  

 Principles of programming; writing flowchart and algorithm; data types; computer 

languages; mathematical calculation principles; and process of writing and developing program  

 

MC2032410 สัมมนาวชิาชีพด้านเทคโนโลยมัีลติมีเดยี  3(2-2-5) 

 Multimedia Technology Seminar 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการ องคป์ระกอบ กระบวนการจดัสมัมนา 

การเลือกประเดน็สมัมนาดา้นมลัติมีเดีย เทคนิคการจดัสมัมนา และการประเมินผลการสมัมนา 

 Principles; elements; process of seminar; selection issues of seminar in multimedia; 

seminar techniques; and evaluation of seminar 

 

2.2 กลุ่มความรู้ด้านการผลติงานมัลติมีเดยี 

MC2032211 การสร้างภาพเคลื1อนไหว 2 มิติ 2  3(0-6-3) 

  2D Animation 2   

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2032204 การสร้างภาพเคลืNอนไหว 2 มิติ 1 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

    การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพเคลืNอนไหว ประเภทของภาพเคลืNอนไหว 

2 มิติ เทคนิคการสร้างภาพเคลืNอนไหว 2 มิติ หลกัการสร้างภาพเคลืNอนไหว 

การนาํเสนอผลงานแอนิเมชนัผา่นสืNอต่างๆ และเสียงกบังานแอนิเมชนั 

    Computer software for animation production; animation principles and 2D 

techniques; anatomy and movement for 2D animation; 2D animation presentation through different media; 

sound for animation 

 

MC2032312 การออกแบบและผลติเกม 2 3(0-6-3) 

    Game Design and Production 2 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2032207 การออกแบบและผลิตเกม 1 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  



   การวเิคราะห์การตลาดเกม การวางแผนการพฒันาเกม การสร้างรูปแบบของเกม 

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างเกม เทคนิคพิเศษ และการผลิตเกม 3 มิติ 

   Market analysis for game; planning for game development; game model creations; 

creating game with computer software; special techniques; and 3D game development 

 

MC2032313 การออกแบบเวบ็ไซต์ 2 3(0-6-3) 

Website Design 2 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2032206 การออกแบบเวบ็ไซต ์1  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

   กระบวนการวางแผนและพฒันาเวบ็ไซต ์ เทคนิคการเพิNมความน่าสนใจใหเ้วบ็ไซต ์

การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์ การออกแบบเวบ็ไซตใ์หต้อบสนองกบัอุปกรณ์ต่างๆ 

การบริหารจดัการเวบ็ไซตแ์ละการส่งเสริมและเผยแพร่เวบ็ไซต ์

   Website planning and developing processes; enhancement techniques for website; 

web programming; responsive web design; web management; and website promotion and circulation 

 

MC2032314 การสร้างภาพเคลื1อนไหว 3 มิติ 2 3(0-6-3) 

 3D Animation 2 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2032205 การสร้างภาพเคลืNอนไหว 3 มิติ 1 

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 เทคนิคการขึ8นรูปโมเดลคน สตัว ์ หุ่นยนต ์ แบบละเอียด 

เทคนิคการลาํดบัภาพเคลืNอนไหว 3 มิติขึ8นสูง การกาํหนดการเคลืNอนไหว การเชืNอมระบบกระดูกใหก้บัวตัถุ 

การเชืNอมโยง 

การเคลืNอนไหว และการเคลืNอนไหวในลกัษณะพลวตั การสร้างผลงานภาพเคลืNอนไหว 3 มิติ 

 Techniques of creating figures of humans, animals, robots; high techniques for 

sequencing 3D shots; animation setting; skeleton connection with the objects; animated hyperlinks and 

dynamics; and creating 3D animations    

 

 

 



MC2032315 การตดัต่อภาพและเสียง 3(0-6-3) 

 Audio and Visual Editing 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการตดัต่อภาพและเสียง พฒันาการเทคโนโลยกีารตดัต่อภาพและเสียง 

เทคนิคการตดัต่อภาพและเสียง การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตดัต่อภาพและเสียง 

การนาํเสนอขอ้มูลภาพและเสียง กฎหมายและจริยธรรมทีNเกีNยวขอ้ง 

 Audio and visual editing principles; audio and visual editing technology 

development; audio and visual editing techniques; audio and visual editing software application software; 

audio and visual editing presentation; and laws and ethics 

 

MC2032216 การออกแบบเสียง 1 2(1-2-3) Sound 

Design 1 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการ ประเภท และรูปแบบการออกแบบเสียง องคป์ระกอบของเสียง 

การใชเ้ครืNองมืออุปกรณ์ โปรแกรมในการบนัทึกเสียง การบนัทึกเสียง 

การตดัต่อและการผสมผสานภาพและเสียง และการนาํเสียงไปใชง้าน 

 Principles, types and formats of sound design; components of sound; recording 

equipment uses; recording software; recording; editing and mixing image and sound for various media; and 

application of sound to various media 

 

MC2032317 เทคนิคพเิศษสําหรับภาพยนตร์  3(0-6-3) 

 Computer - Generated Imagery for Film  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการเทคนิคพิเศษ ระบบวีดิทศัน์ เทคนิคพิเศษการสร้างภาพ 

เทคนิคพิเศษการสร้างเสียง การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลเทคนิคพิเศษสําหรับงานภาพยนตร์ 



 Special effects principles; video systems; visual special effects; audio special effects; 

computer software; and special effects processing for film 

 

MC2032318 สื1อสิ1งพมิพ์อเิลก็ทรอนิกส์ 2(0-4-2) 

Electronic Publications 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

   การสร้างสรรคเ์นื8อหา การออกแบบองคป์ระกอบ การเลือกรูปแบบนาํเสนอ 

การผลิตการเผยแพร่สืNอสิNงพิมพ ์และการตลาดสืNอสิNงพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์  

   Content creation; publishing elements design; selection of presentation format; online 

publishing production; and electronic publishing marketing 

 

MC2032319 การออกแบบเทคนิคภาพพเิศษ  2(0-4-2) 

Computer Generated Imagery 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

   หลกัการจดัองค์ประกอบภาพ รูปแบบและการใชเ้ทคนิคพิเศษ กระบวนการหลงัการผลิต 

การตดัต่อภาพ การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และกระบวนการการสร้างภาพพิเศษ 

   Composition principles; special effect patterns and usage; post-production process; 

image editing; computer software; and special effect process 

 

MC2032320 การถ่ายภาพเพื1อสื1อดจิิทลั  3(0-6-3) 

Photography for Digital Media 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

  รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการจดัองคป์ระกอบภาพ การจดัแสง 

การควบคุมและการเลือกใชคุ้ณสมบติัต่างๆ ของกลอ้งดิจิทลั การเลือกใชอุ้ปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพ 

และการสร้างสรรคภ์าพถ่ายดิจิทลัประเภทต่างๆ 



 Photography techniques; composition techniques; priciples of lighting; priciples of 

controls and functions for digital camera; accessory selections for photography; and types of digital 

photography creations 

 

MC2032321 เทคโนโลยมัีลติมีเดยีและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 

 Multimedia Technology and Applications 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 หลกัการใชสื้Nอใหม่ เทคโนโลยมีลัติมีเดีย เทคโนโลยอุีปกรณ์สมยัใหม่ 

การวางแผนการสร้างงานมลัติมีเดีย การผลิตสืNอและการหลอมรวมเทคโนโลย ีและการนาํเสนอขอ้มูลมลัติมีเดีย 

  New media usage principles; multimedia technology; new equipment technology; 

pre-production; media production and technology convergence; and multimedia presentation 

 

 

 

 

 

 

MC2032322 ภาษาองักฤษเพื1องานสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   English in Mass Communication  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ภาษาองักฤษเพืNองานสืNอสารมวลชน ในสืNอหนงัสือพิมพ ์ สืNอวทิยกุระจายเสียง  

สืNอนิตยสาร สืNอวทิยโุทรทศัน์ สืNอภาพยนตร์ และสืNอสมยัใหม่ 

   English for mass communication in newspaper; radio; magazine; television; film; 

and new media 

 

MC2032323 การแปลสําหรับการสื1อสารมวลชน 3(3-0-6) 

   Translation for Mass Communication  



   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ลกัษณะและทฤษฎีของการแปล กระบวนการแปล 

ไวยากรณ์และองคป์ระกอบของประโยค การแปลข่าวการแปลบทความและสารคดี การแปลงานโฆษณา 

และการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 

   Translation characteristics and theories; translation process; grammar and sentence 

elements; news translation; article and documentary translation; advertising translation; and movie and 

television script translation 

 

MC2032324 การบริหารจัดการการผลติงานมลัตมิเีดยี 3(2-2-5) 

   Multimedia Production Management 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   ขอบเขตการบริหารจัดการการผลิตงานมลัติมีเดีย การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

การหาขอ้มูลเบื8องตน้สําหรับการผลิต การวางแผนการผลิตงาน การประมาณการงบประมาณ 

และการประเมินผลงานมลัติมีเดีย 

   Multimedia production management scopes; problem analysis; production 

preliminary research; production planning; budget estimating; and multimedia project evaluations 

 

MC2032325 เทคโนโลยสืี1อสมัยใหม่  3(3-0-6) 

   New Media Technology 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

 พฒันาการสืNอสมยัใหม่ การผสมผสานสืNอเดิมกบัสืNอใหม่ ทิศทางและแนวโนม้  

การพฒันาสืNอในอนาคต การใชสื้Nอใหม่ กระบวนการคิดสร้างสรรคสื์Nอใหม่และการออกแบบสืNอสมยัใหม่

 New media development; media convergence between mainstream and new media; 

direction and trend of future media development; new media uses; new media creative thinking process; and 

new media design 

MC2032326 การออกแบบเสียง 2 3(0-6-3) 



Sound Design2  

   รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2032216 การออกแบบเสียง 1 

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

   สุนทรียศาสตร์ในการสงัเคราะห์และออกแบบเสียง เทคนิคการฟังเสียง 

ไดนามิคเสียงและอคูสติก การประมวลผลทางดา้นวศิวกรรมเสียง การผลิตสืNอเสียงขั8นสูง 

และรูปแบบการบูรณาการเสียงกบัสืNอ 

    Aesthetics of sound synthesis and design; hearing techniques; sound dynamic and 

acoustic; sound processing in sound engineering; sound media advanced production; and integration of sound 

and media 

 

MC2032327 การจัดแสงเพื1อการถ่ายภาพ  3(0-6-3) 

Lighting for Photography 

รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  

    รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ :  

    วิวฒันาการแสง ทฤษฎีแสง ประเภทการจดัแสง 

เครืNองมือและอุปกรณ์ในการจดัแสงการจดัแสงในสตูดิโอ และการจดัแสงนอกสถานทีN 

    Lighting developments, theories of light; types of lighting; lighting tools and 

equipment; studio lighting; and outdoor lighting 

 

 2.3 กลุ่มวชิาโครงงาน 

MC2032328 การเตรียมโครงงานพเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  1(0-2-1) 

 Preparation for Multimedia Technology Special Project  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

 กระบวนการในการสร้างโครงงานพิเศษ การกาํหนดหวัขอ้โครงร่างโครงงานพิเศษ 

การเสนอหวัขอ้โครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ 

การใชสื้NอทีNเหมาะสมในการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ 

และการนาํเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 



 Special project creating process; special project topic outline; special project 

proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; 

and multimedia technology special project proposal presentation 

 

 

 

 

 

 

 

MC2032429 โครงงานพเิศษทางเทคโนโลยมีลัตมิเีดยี  3(0-9-0) 

 Special Project of Multimedia Technology 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน :  MC2032328 การเตรียมโครงงานพิเศษ 

  ทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : -  

  การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงานพิเศษ กระบวนการผลิตโครงงานพิเศษ 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงงานพิเศษ การเขียนรายงาน การประเมินผลโครงงานพิเศษ  

และการนาํเสนอผลงานโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

  Presentation of special project progress; special project production process; special 

project correction process; report writing; special project evaluation; and presentation of special project of 

multimedia technology  

 

3. กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

MC2033301 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา 1(0-2-1) 

Preparation for Cooperative Education 

รายวิชาทีNต้องเรียนมาก่อน : - 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 



   กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมคัรงาน  

การสมัภาษณ์งานอาชีพ การพฒันาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

ระบบคุณภาพและความปลอดภยั การเขียนรายงานและการนาํเสนองาน 

   Cooperative education processes; selecting establishments and job applications; job 

interviews; personality developments; labor law and professional ethics; quality system and safety; report 

writing and presentation 

 

MC2033402 สหกจิศึกษาทางเทคโนโลยมัีลติมีเดยี  6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Multimedia Technology 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2033301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ปฏิบติังานจริงดา้นแอนิเมชนั และมลัติมีเดีย 

เสมือนพนกังานของหน่วยงานตามลกัษณะงานในตาํแหน่งงานทีNไดรั้บการคดัเลือกเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 

สปัดาห์ 

จดัทาํรายงานการปฏิบติังานหรือรายงานการทาํโครงการภายใตก้ารดูแลของพนกังานพีNเลี8ยงและอาจารยนิ์เทศ 

 Practice working in animation and multimedia as an actual employee according to 

the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work report or project report under 

the supervision of the supervisor and teacher 

 

 

 

MC2033403 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยมัีลติมีเดยี  3(0-40-0)

 Practice for Multimedia Technology  

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนมาก่อน : MC2033301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

 รายวชิาทีNตอ้งเรียนควบคู่ : - 

 ฝึกปฏิบติังานในองคก์รดา้นเทคโนโลยมีลัติมีเดียหรือสถานประกอบการทีNเกีNยวขอ้งกั

บสาขาวชิา โดยมีระยะเวลาไปปฏิบติังานไม่นอ้ยกวา่ 8 สปัดาห์ การจดัทาํรายงานการปฏิบติังาน  

 Apprenticeship to multimedia technology companies or other relevant organizations 

relating to multimedia technology for a minimum of 8 weeks including completion of report process 



 

 


