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3.1.4   แผนการศึกษา 
          หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชนั   (รวม 162 หนว่ยกิต) เครื่องหมาย *  คือ รายวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนเรียน 

ปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 
1 *GEN60-001 ภาษาไทยพื้นฐาน 0(0-0-8) 

*GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 0(0-0-8) 
*GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปัจจุบันและอนาคต  4(0-0-8) 
GEN60-111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สารรว่มสมัย 4(2-4-6) 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
ICT60-111 การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลข้อมลู 2(0-4-2) 
MTA60-102 การวาดเส้น 3(1-4-4) 
MTA60-111 ศิลปะวิจักษณ ์2(2-0-4) 
MTA60-103 หลักการใช้ส ี3(1-4-4) 
MTA60-112 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย 2(2-0-4) 

GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสื่อสาร 2(1-2-3)  
DIM60-101 การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) 
MTA60-101 การออกแบบกราฟิกเพื่อการนําเสนอ 2(0-4-2) 
MTA60-104 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 
MTA60-113 การวาดและลงสีดิจิทลั 4(2-4-6) 
MTA60-114 พื้นฐานการเขียนบทสําหรับแอนิเมชัน 2(2-0-4) 
MTA60-115 การคิดเชิงสร้างสรรค์ในยคุดิจิทัล 2(2-0-4) 
 

GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2(1-2-3) 
GEN60-123 การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  4(2-4-6) 
MTA60-116 การออกแบบตัวละคร 4(2-4-6) 
MTA60-117 การเขียนบทภาพ 3(1-4-4) 
MTA60-118 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ  4(2-4-6)  
MTA60-119  ดนตรีวิจักษณ์  2(2-0-4) 
 
 

 รวม 18 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต
2 GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2(1-2-3) 

MTA60-211 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี 4(4-0-8) 
MTA60-212 การขึ้นรูป 3 มิติ 4(2-4-6) 
MTA60-213 การแสดงสาํหรับงานแอนิเมชัน 3(1-4-4) 
MTA60-201 ดิจิทัลอารท์ 3(1-4-4) 

GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน  4(2-4-6)  
GEN60-121 สังคมโลกปัจจุบันและการเป็นพลเมอืงโลก 4(3-2-7) 
MTA60-214 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์2(1-2-3) 
MTA60-215 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ 4(2-4-6) 
MTA60-202 คณิตศาสตร์และฟสิิกส์สาํหรับการโปรแกรมเกมและแอนิเมชัน 4(2-4-
6) 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางธุรกิจ 4(2-4-6)
GEN60-122 ความซาบซึ้งในคุณคา่และความงาม 4(3-2-7) 
MTA60-216 เทคโนโลยีการจับภาพเคลือ่นไหว 3(0-6-3) 
MTA60-217 เทคโนโลยคีวามจริงแบบผสมผสาน 4 (3-2-7) 
MTA60-XXX วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

 รวม 16 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต รวม 18 หน่วยกิต
3 MTA60-311 อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน 2(2-0-4)

MTA60-312  ดนตรีและเสียงประกอบในงานแอนิเมชัน 4(3-2-7) 
MTA60-XXX วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
MTA60-XXX วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

MTA60-313 สัมมนาสาํหรับงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2(2-0-4)
MTA60-390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 
MTA60-XXX วิชาเอกเลือก 4 หน่วยกิต 
MTA60-XXX วิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต 
 

GEN60-131 การสร้างสรรค์คณุภาพชีวิต 4(2-4-6) 
GEN60-141 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 4(3-2-7) 
MTA60-314 การเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจดิจิทัล 2(2-0-4) 
MTA60-315 โครงงานสําหรับเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 1 4(1-6-5) 

 รวม 13 หน่วยกิต รวม 10 หน่วยกิต รวม 14 หน่วยกิต
4 MTA60-411 โครงงานสําหรับเทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 2 6(0-12-6) MTA60-491 สหกิจศึกษา 8(0-40-0) MTA60-XXX วิชาเลอืกเสรี 3 หน่วยกิต

MTA60-XXX วิชาเลอืกเสรี 2 หน่วยกิต 
 

 รวม 6 หน่วยกิต รวม 8 หน่วยกิต รวม 5 หน่วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
        ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป              40 หน่วยกิต 
GEN60-001  ภาษาไทยพืน้ฐาน        0(0-0-8) 
  Fundamental Thai 
  นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย 
และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเน้ือหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผัน
วรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของคํา การสร้างคํา และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเน้ือหาได้แก่ 
ความรู้เบ้ืองต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทย
ครอบคลุมเน้ือหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสําคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟัง
อย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้สํานวนไทย และคําราชาศัพท์     
 Students one required to take a test on 3 categories of fundamental Thai 
include Thai Grammar, Thai Literatures and Thai Usage; Thai Grammar covers natural 
language, 3 groups of Thai alphabets, vowels, order of tone marks, syllable, genre of words, 
word creation and genre of sentences; Thai literatures cover basic knowledges of literatures, 
the understanding of pre - university education literatures and interpretation; Thai usage 
covers orders of language, comprehension, recapitulation, explanation, judgmental listening, 
oratory, Thai idiom usage and Ra-cha-sap.          
  หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องสอบ GEN60-001 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ในช่วงก่อนเริ่มเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 
หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา GEN60-001 
ภาษาไทยพื้นฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GEN60-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัยได้ 
 
GEN60-002  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        0(0-0-8) 
  Fundamental English 
  การสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ มีเน้ือหาครอบคลุมไวยากรณ์พ้ืนฐาน คําศัพท์ และ
รูปแบบภาษาเบ้ืองต้นที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน จับใจความบทอ่าน และเข้าใจภาษาที่ใช้ในห้องเรียน 
  Fundamental English test focuses on basic English grammars, vocabularies 
and everyday life language patterns; reading for gist; and understand language used in 
classroom   
 หมายเหตุ นักศึกษาทุกคนต้องสอบ  GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ในช่วงก่อนเร่ิมเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องเข้าเรียนเสริมและทดสอบรายวิชา 
GEN60-002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป) ได้  
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GEN60-111  ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารร่วมสมัย      4(2-4-6) 
  Thai for Contemporary Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-001 ภาษาไทยพืน้ฐาน  
Prerequisite:  GEN60-001 Fundamental Thai  
 เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสาร
สามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เช่ือมโยงประเด็นย่อย ๆ จาก
เรื่องที่ ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่า 
ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะ
การนําเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสําคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิด
ชัดเจนและเป็นระบบ  การนําข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ ใหญ่ขึ้น  
การพูดและการเขียนเพ่ือนําเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเช่ือถือ  
  Understanding and developing the Thai language skills both in receiving and 
delivering message--able to use the skills to understand the main idea from the texts read 
and listened, critically analysing the relationships between secondary issues from the texts to 
arrive at deep understanding and new knowledge, offering opinions or values on the texts 
read and listened with reasons and corresponding social norms; able to develop the opinion 
giving skills through speaking and writing with the support of significant issues and supporting 
details to highlight clear and systematic thinking; the use of social information to create 
knowledge or expanded thought; speaking and writing to present a systematic and convincing 
academic knowledge. 
 
GEN60-112 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 

 English in Daily Life  
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนหนังสือ การจ่ายตลาด การแนะนําอาหาร การ
เดินทาง การท่องเที่ยว การบันเทิง การใช้บริการดูแลสุขภาพ เป็นต้น สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึก
ทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมุติและสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับชีวิตของ
ตนเองมากที่สุด 
 Development of all English skills:  listening, speaking, reading and writing 
through practicing of everyday life topics--studying, shopping, food, travelling, tourism, 
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entertainments and health; synthesis of useful grammatical structures and vocabulary; 
learning by role-play and daily life situations. 
 
GEN60-113 ภาษาอังกฤษในสื่อและการสือ่สาร     2(1-2-3) 
 English in Media Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
  พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่าน
สื่อภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เพลง โฆษณา และข่าว ฝึกใช้รูปแบบภาษาเพ่ือการบรรยาย พรรณนา 
และตีความ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อเหล่าน้ัน 
  Development of all English skills:  listening, speaking, reading and writing 
through English media--songs, advertisements, and news; practicing language patterns used 
for description, narration, and interpretation; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary essential for effective communication through producing and presenting English 
media. 

 
GEN60-114 ภาษาอังกฤษในความหลากหลายทางวัฒนธรรม   2(1-2-3) 
  English in Cultural Diversity          
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  

 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ฝึกฝนการใช้ภาษาด้วยวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ การฝึกฝนใช้ภาษาในการเรียนรู้และนําเสนอเก่ียวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรดรมของประเทศต่าง ๆ อาทิ การทํามาหากิน ชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับคนไทย สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติม
จากการฝึกทักษะทางภาษาดังกล่าว  
  Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing by practicing with multi-dimensional approaches; emphasizing on the use of 
language and presentation of the cultural diversity worldwide; careers, life styles, art and 
culture, differences, tourist attractions, cultural exchanges; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective communication. 
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GEN60-115 ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี    2(1-2-3) 
  English for Health 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  

         พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ผ่านการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษที่เก่ียวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต เข้าใจถึงลักษณะอาการ สาเหตุ และวิธีป้องกันรักษา
เบ้ืองต้นของอาการหรือโรคน้ัน ๆ สรุปแบบแผนทางภาษาที่ได้จากการฝึกทักษะดังกล่าว โดยผู้เรียนจะได้รับ
การฝึกฝนการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอาการหรือโรคตามความ
สนใจ 
  Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing using health and wellness topics; knowing symptoms, causes, treatments, or 
preventions of selected health issues; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary; learning by studying and presenting health issues of interest. 
  
GEN60-116 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาชุมชน     4(2-4-6) 
  English for Community Development        
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  

  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เน้นการฝึกใช้
รูปแบบภาษา โครงสร้าง และคําศัพท์ที่ใช้ในการทําโครงการพัฒนาชุมชน ผ่านการเรียนแบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน พัฒนาทักษะการทํางานเป็นกลุ่มและทักษะการนําเสนอ สรุปแบบแผนทางภาษาและคําศัพท์ที่ได้จากการ
ฝึกทักษะดังกล่าว 
  Development of the four essential English skills: listening, speaking, reading 
and writing while focusing on essential expressions, structures and English vocabulary specific 
to the community development through the project-based learning approach; improving 
group dynamics and presentation skills; synthesis of useful grammatical structures and 
vocabulary. 
 

GEN60-117 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธรุกิจ     4(2-4-6) 
  English for Business Communication 
วิชาบังคับก่อน: GEN60-002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Prerequisite:  GEN60-002 Fundamental English  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในข้ันที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพการงานได้ โดย
ได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาในขอบข่ายของอาชีพการงาน ได้แก่ การเขียนใบสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
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เขียนอีเมล์ การติดต่อลูกค้า และการร่วมถกเถียงประเด็นต่าง ๆ ในที่ประชุม สรุปแบบแผนทางภาษาเพ่ิมเติม
จากการฝึกทักษะดังกล่าว 
 Development of English skills focused on work level by practicing English 
communication that is essential in the workplace--job applications, job interview, writing 
email, customers relations, meetings and discussion; synthesis of useful grammatical 
structures and vocabulary essential for effective business communication. 
 
GEN60-121   สังคมโลกปัจจุบันและการเปน็พลเมืองโลก    4(3-2-7) 
  The Present World and Global Citizenship 
 เข้าใจลักษณะสําคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์และผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิต
ของผู้คน รับรู้ความหมายของการเป็นพลเมืองโลก การให้คุณค่าต่อการเป็นพลเมืองที่ดี ได้แก่ การยอมรับความ
แตกต่างของคนอ่ืน ๆ ยอมรับว่าความแตกต่างน้ันมีอยู่ทุกที่ การเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่าน้ัน และไม่
เห็นว่าความต่างระหว่างคนจะเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกัน พร้อมที่จะยอมรับมุมมองและวิถีชีวิตของผู้อ่ืน 
และพร้อมที่จะใช้มุมมองที่แตกต่างหลากหลาย รู้ค่าและเข้าใจคนอ่ืนบนโลก พร้อมที่จะเรียนรู้จากคนอ่ืน 
เพ่ือให้ตัวเองเป็นพลเมืองโลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง สามารถแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะหรือการเป็น
อาสาสมัครเพ่ือสังคมเพ่ือความสุขของคนอ่ืน 
  Understanding essential elements of the globalized world and 
consequences affecting changes in society and people’ s life; perception of being a global 
citizen; the value of good citizenship–accepting differences between people, realizing the 
existence of differences in all places, appreciating the value of those differences and seeing 
no obstacles in living together, ready to accept different points of view and lifestyles as well 
as ready to use others’ points of view to appreciate and understand other peoples, ready to 
learn from others  to continuously improve oneself as a global citizen; able to express 
volunteering spirits or become social volunteers for others. 
 
GEN60-122  ความซาบซ้ึงในคุณค่าและความงาม      4(3-2-7) 
  Appreciation of Value and Beauty 
 ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักการ อุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ที่สังคมให้คุณค่า
ว่าเป็นสิ่งที่ควรชื่นชม ยอมรับ ยึดเอามาเป็นหลักคิดและแนวปฏิบัติของชีวิต ซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม 
ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ทั้งความงามของธรรมชาติและงานศิลปะ โดยคุณค่าและความงามดังกล่าวเกิดข้ึนใน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สามารถนําเสนอส่ิงที่มีคุณค่าหรือสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส่งผลต่อการเจริญงอกงาม
ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
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  Realizing the value of principles, ideology, ethics and morality as emulated 
by society as guidelines for thoughts and practices in life; appreciating the value of 
something pleasant beautiful, melodious or both beauty of nature and art works as a result 
of human relationships; able to present something valuable or create art works that enrich 
the growth of spiritual health.  
 
GEN60-123   การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด  4(2-4-6) 
 Smart Life Management  
 เข้าใจแนวคิดและให้คุณค่าเก่ียวกับการจัดการตนเอง สามารถนําความเข้าใจดังกล่าวไปใช้
ในชีวิตประจําวันทั้งในส่วนที่เก่ียวกับชีวิตของตนเอง  ได้แก่ การจัดการเวลา  การจัดการสุขภาพ การจัดการ
การเงิน การวางแผนในการเรียน  และการจัดการตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้แก่ การปรับตัว การจัดการ
ความขัดแย้ง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  Understanding concepts and valuing the significance of self-management;  
able to apply this understanding in daily life activities and personal life management--time 
management, health management, study plans and self-management for social life: 
adaptations, conflict management and positive problem solving. 
 
GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต 4(2-4-6) 
  Creating Quality of Life 
  เข้าใจและให้คุณค่าเรื่องสุขภาพองค์รวมท้ัง 4 มิติ คือมิติทางกาย มิติทางจิต มิติทางสังคม 
และมิติจิตวิญญาณหรือปัญญา สามารถใช้หลักการสุขภาพองค์รวมแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอัน
เน่ืองมาจากเช้ือโรค จากรสนิยมการใช้ชีวิต จากการโฆษณาชวนเช่ือและการครอบงําลักษณะต่าง ๆ และจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น สามารถใช้กิจกรรมการออกกําลังกายและ
นันทนาการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพองค์รวมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Understanding and valuing holistic health in four dimensions--physical, 
spiritual, social and spiritually wise or enlightened; able to apply the holistic health principles 
to solve current problems both problems form illnesses or problems resulting from lifestyles, 
propaganda and various influences as well as social relationships; able to lead a happier life, 
able to use exercise and recreational activities in solving problems and effectively developing 
holistic health. 
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GEN60-141  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    4(3-2-7) 
  Science and Mathematics in Daily Life 
  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือทํ าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การ
เพ่ิมข้ึนของประชากร ความมั่นคงทางอาหาร ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรพลังงาน ของเสีย มลพิษ ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่มีต่อมนุษย์ สามารถนําความเข้าใจวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์มาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน อาทิการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับการเงินการธนาคาร การควบคุมการใช้จ่ายเงิน 
การลงทุน  สามารถรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเบ้ืองต้นอธิบายประเด็นปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นได้ 
  Able to integrate scientific and mathematical knowledge to understand 
phenomena in daily life--global change, weather change, population increase, food security, 
water resources, energy resources, wastes, pollutions and effects of these phenomena on 
man; able to use scientific and/ or mathematical knowledge for daily life benefits--banking 
and financial operations, financial control and management, investments; able to collect data 
and use preliminary statistics to explain the issues mentioned. 
 
GEN60-151  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปัจจุบันและอนาคต   4(0-0-8) 
  IT for the Present and Beyond   
 นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเน้ือหาครอบคลุม
ในหัวข้อ ความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ได้แก่ การจัดการเอกสาร การสร้างงาน
นําเสนอ การสืบค้นข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อาชญากรรม กฎหมาย และจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   Students one required to take a test on fundamentals of information 
technology that covers on the advancement and future trends of information technology; 
information systems for better quality of life; the use of information technology to increase 
work efficiency : document management, creating good presentations, Information retrieval; a 
critical understanding of media and information ; basic knowledge of computer network and 
internet technology ; computer crime, law and ethics in information technology. 
 

  หมายเหตุ  นักศึกษาทุกคนต้องสอบ  Placement Test ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในช่ วงต้น 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
จะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปัจจุบันและอนาคต เป็น S ในภาคการศึกษาท่ีสอบ ส่วน
นักศึกษาท่ีมีผลการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องเข้าเรียนเสริมและสอบ Placement Test จนกว่าจะ
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ผ่านเกณฑ์ จึงจะได้ผลการศึกษาในรายวิชา GEN60-151 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับปัจจุบันและอนาคต เป็น S ท้ังนี้ให้ระบุ
รายวิชานี้ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และโครงสร้างหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  114 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาแกน   22  หน่วยกิต 
 
ICT60-111 การจัดการงานเอกสารและการประมวลผลข้อมูล    2(0-4-2) 

 Documentation management and data processing    
 การใช้โปรแกรมประมวลคําเพ่ือจัดการงานเอกสารเชิงวิชาการ การจัดการเอกสารในการ
ทํางานเป็นกลุ่ม การสร้างฟอร์ม การส่งจดหมายเวียน  การใช้โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ทํางาน การสร้างและจัดการแผ่นงานและสมุดงาน การจัดการเซลล์และช่วง การจัดการตาราง การประยุกต์ใช้
งานสูตรและฟังก์ช่ัน การสร้างแผนภูมิและวัตถุ การจัดการและแชร์สมุดงาน การกําหนดการใช้รูปแบบและเลย์
เอาท์ การสร้างสูตรระดับสูง การสร้างแผนผังและตารางระดับสูง 
                       Using word processing software to manage academic documents; document 
management of working groups-form use, mail merging, using spreadsheets program for 
working; create and manage workbooks and worksheets; manage cell and ranges; manage 
tables; apply formulas and functions; create charts and objects; manage and share 
workbooks; apply custom formats and layouts; create advanced formulas; create advanced 
charts and tables. 
 
DIM60-101  การรู้สารสนเทศ 2(2-0-4) 
 Information Literacy 
 ความสําคัญของการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การ
สืบค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารสนเทศ การจับประเด็นและการสรปุความ การประเมิน
สารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การเขียนและนําเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 
 Importance of Information Literacy in 21st century; accessing information 
sources; search strategies; analysis; information synthesis; summarizing the main ideas; 
evaluating information; information use; academic writing presentation; ethics 
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MTA60-101  การออกแบบกราฟิกเพื่อการนําเสนอ  2(0-4-2)  
                         Graphics design for Presentation  
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการนําเสนอ กระบวนการนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ หลักการ
ในการออกแบบกราฟิกเพ่ือการนําเสนอ การเตรียมข้อมูลสําหรับการออกแบบกราฟิก และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือสร้างกราฟิก  
 Fundamentals of presentation; presentation process; presentation 
techniques; principles of graphic design for presentation; data preparation for graphic design; 
using application programs to create graphics. 
 
MTA60-102 การวาดเส้น  3(1-4-4) 
 Drawing              
 หลักการพ้ืนฐานและการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการใช้เส้น แสง รูปร่าง ปริมาตรรูปทรง 
พ้ืนผิว สัดส่วน ทัศนียภาพ และพื้นที่ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีใช้ในการวาดภาพกับการรับรู้ ฝึก
ปฏิบัติการวาดภาพหุ่นน่ิง คน ทิวทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ คลี่คลายรูปทรงที่ซับซ้อนออกเป็น
รูปทรงพ้ืนฐาน  
 Fundamentals of drawing with study of line; light; shape; volume; form; 
texture; proportion; perspective and space and relationship of these elements to human 
perception; studio problems involving drawing in still life, human figure; scenery and 
architecture; analyzing and deforming complex shape into simple shape.   
 
MTA60-103  หลักการใช้สี  3(1-4-4) 
 Principle of Color Usage  
 คุณลักษณะของสี วงจรสี ค่าน้ําหนักของสี แสง เงา การสร้างภาพโดยการใช้สีเอกรงค์ 
การสร้างภาพโดยการใช้สีกลมกลืน การสรา้งภาพโดยการใช้สีขัดกัน การบอกระยะของภาพด้วยสี การใช้สีเพ่ือ
สร้างจุดเด่นของภาพ อารมณ์และความหมายของสี 
 Characteristics of colors; color wheel; color value; light; shade and 
shadow; creating artwork by monochromatic colors, complimentary colors, harmonic colors; 
creating depth by colors; creating focal point by colors.  
 
MTA60-104  องค์ประกอบศิลป์  3(1-4-4) 

 Art Composition 
 จุด เส้น รูปร่างและรูปทรง บริเวณว่างและมิติ พ้ืนผิว  ลวดลาย นํ้าหนัก เอกภาพ ความ
สมดุล จุดเด่น ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ขนาด สัดส่วน และการจัดองค์ประกอบ 2 มิติและ 3 มิติ 
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 Point; line; shape and form; space and dimension; texture; pattern; value; 
unity; balance; dominance; harmony; contrast; size; property; composition in 2 or 3 
dimensions. 
 
MTA60-201 ดิจิทัลอารท์                3(1-4-4) 
              Digital Arts 
 การเตรียมงานออกแบบสําหรับส่งต่อไปยังการทําสื่ออ่ืนๆ เรียนรู้การใช้โปรแกรมเพ่ือ
สร้างงานกราฟิก การออกแบบภาพตัดทอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบ้ืองต้น การวิเคราะห์การออกแบบเพ่ือ
ตอบโจทย์ การเขียนดีไซน์บรีฟ ศึกษารูปแบบการออกแบบกราฟิกต่างๆ  
 Preparing artworks for multimedia, studying and practicing graphic design 
program, symbol design, basic printing design, designing analysis, design brief writing, styles of 
graphic design study. 
 
MTA60-202   คณิตศาสตร์และฟสิิกสส์ําหรับการโปรแกรมเกมและแอนิเมชนั 4(2-4-6) 
 Mathematics and Physics for Game and Animation Programming 
                          เวคเตอร์ เมทริกซ์ ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ วัตถุแข็งแกร่ง การเคลื่อนที่ จุดศูนย์ถ่วงวัตถุ 
ความสมดุลของวัตถุ แสงและการสะท้อน 
 Vector; matrix; three dimensions; rigid body; motion; center of gravity; light and 
reflection 
 
 2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะ                  4 หน่วยกิต 
 
MTA60-111  ศิลปะวิจักษณ ์   2(2-0-4) 

      Art Appreciation 
 การศึกษาทัศนศิลป์ด้านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และดนตรี  ประวัติ
ความเป็นมาและผลงานศิลปกรรมที่สําคัญทั้งที่มีในประเทศไทยและในประเทศทางตะวันตก  แนวคิดและสื่อที่
ใช้ในการสร้างสรรค์ ผลงานที่สําคัญซึ่งรวมทั้งศิลปินที่มีความโดดเด่นในแต่ละยุคสมัย และการประยุกต์ใช้ในสื่อ
มัลติมีเดีย 
 Fine art painting, sculpting, architecture and music study; history of famous 
Thai arts and western arts; concepts and media in creativity; famous arts and artists in each 
eras; applying art knowledge into multimedia. 
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MTA60-119  ดนตรีวิจักษณ ์ 2(2-0-4)         
Music Appreciation    

 ประวัติและประเภทของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี การรับรู้และการวิเคราะห์ดนตรี 
ดนตรีในบริบททางวัฒนธรรม ดนตรีในชีวิตประจําวันและสังคม การใช้ดนตรีในงานสื่อสารมวลชน 
 Music history and genres; music elements; musical perception and 
analysis; music in cultural context; music in everyday life and society; music in mass 
communication. 
 

2.2) กลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์                20 หน่วยกิต 
 

MTA60-113 การวาดและลงสีดิจิทัล 4(2-4-6) 
 Digital Drawing and Painting 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-102 การวาดเส้น  
Prerequisite:   MTA60-102 Drawing 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวาดและลงสี การใช้อุปกรณ์ tablet pen การวาด
รูปทรง เส้น สี พ้ืนผิว การลงสีตัวละคร ด้วยคอมพิวเตอร์ การวาดภาพสร้างสรรค์ การวาดภาพบุคคลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 Using computer software to draw and paint artworks; practicing pen tablet; 
drawing and painting lines, colors, textures, characters by computer software; creative 
painting; portrait painting. 
 

MTA60-114  พื้นฐานการเขยีนบทสําหรับแอนิเมชัน 2(2-0-4) 
 Screenplay Writing Fundamental for animation 

 หลักการเขียนบท รูปแบบการเขียนบท หลกัพ้ืนฐานในการเล่าเรื่อง องค์ประกอบและ

โครงสร้างเร่ือง การวางโครงเร่ือง แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง ตัวละคร และบทสนทนา 

 Principles of screenplay writing; script formats; fundamentals of storytelling; 

elements and structure of a story, plot, theme, conflict, character, and dialog. 

MTA60-116  การออกแบบตัวละคร        4(2-4-6)  
   Character Designing 
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                          การใช้สี เส้น รูปทรง ในการออกแบบตัวละคร การออกแบบตัวละครต่างเช้ือชาติ การ
ออกแบบตัวละครในสัดส่วนต่างๆ การใช้ท่าทางแบบโอนอ่อนและเป่ียมพลัง การออกแบบมาสคอต การ
ออกแบบตัวละครจากวรรณคดี การศึกษาวัฒนธรรมย่อย 
 Lines, colors, shapes in character design; diversity in character design; 
proportions of character design; submissive and dominant poses; mascot design; character 
concept design from literatures, studying in sub-cultures. 
 

MTA60-117 การเขียนบทภาพ 3(1-4-4) 
 Storyboarding  
 การออกแบบบทภาพ การใช้มุมกล้อง การจัดแสง สื่ออารมณ์และการเล่าเรื่อง การสร้าง
นํ้าหนักและจดัองค์ประกอบของภาพเพ่ือการเล่าเรื่อง การออกแบบแอนิเมติก 
 Designing storyboard; using value, light and shadow to convey mood and 
tone of the stories; art composition for storytelling; animatic. 
 

MTA60-213  การแสดงสําหรับงานแอนิเมชัน     3(1-4-4) 
  Acting for Animation 
  หลักการเบ้ืองต้นของการแสดง การตีความบทและลักษณะตัวละคร ความเช่ือมโยง
ระหว่างความคิดกับการแสดงออกทางกาย การแสดงสีหน้า ภาษากายและการเคลื่อนไหวทางร่างกาย การ
ประยุกต์ใช้หลักการแสดงกับการออกแบบตัวละครสําหรับงานแอนิเมชัน ศึกษาองค์ประกอบฉากจากงาน
ภาพยนตร์และภาพยนตร์แอนิเมชัน  
 Basic acting principles; script and character analysis; the connection 
between thinking and physical action; face expression; body language and physical 
movement; applying acting principles with character designing for animation; studying the 
scene elements from live action and animation films. 
 
MTA60-312 ดนตรีและเสียงประกอบในงานแอนเิมชัน 4(3-2-7) 
 Scoring and Sound for Animation 
 บทบาทของเสียงในการเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง หลักเบ้ืองต้นในการ

ออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในภาพยนตร์ วีดิทัศน์และแอนิเมชัน  

 Sound in storytelling; relationship between visual and audio elements; 

sound and music score design principle for film, video, and animation. 

2.3) กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี                12 หน่วยกิต 
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MTA60-112  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2(2-0-4) 

 Multimedia Technology 
  หลักการเบ้ืองต้นและองค์ประกอบพ้ืนฐานของมัลติมีเดีย การนําเสนอมัลติมีเดียใน
รูปแบบดิจิทัล การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลมัลติมีเดีย ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์กราฟิก  ภาพและเสียง  ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ การบีบอัดข้อมูล เทคโนโลยี
สําหรับการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 
 Basic principles and elements of multimedia; multimedia presentations in 
digital format; storage and display of multimedia data; hypertext and hyper media; basic 
knowledge about computer graphics, still images, audio, video, 2D and 3D animation; data 
compression and technology for multimedia applications. 
 

MTA60-115  การคิดเชิงสรา้งสรรคใ์นยุคดิจิทัล 2(2-0-4) 
   Creative Thinking in Digital Era   
 บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ด้วยทฤษฏีต่างๆ การ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ การนําเสนอด้วยการประยุกต์ความคิด
สร้างสรรค์สู่ความเป็นผลงานด้านนวัตกรรม โดยเน้นด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
 Creative thinking; creative process from various theories; creativity 
development by various learning processes; applying creativity into presentation for creating 
multimedia innovation. 
 
MTA60-211  การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี 4(4-0-8) 
 Problem Solving and Algorithm  
 ความหมายของปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ปัญหา ขั้นตอน
การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ความหมายของขั้นตอนวิธี การเขียนขั้นตอนวิธีเพ่ือการแก้ปัญหา รูปแบบของการเขียน
ขั้นตอนวิธีสําหรับการเขียนโปรแกรม  
 Definition of problems; problem analysis; problem solving; the process of 
thinking for problem solving; definition of algorithms; problem solving with algorithms; 
algorithm design for programming. 
MTA60-311   อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชัน 2(2-0-4) 
 Game and Animation Industry    
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 บทนํา จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกม ผู้ผลิตแอนิเมชันรายย่อย ยุคทอง
ของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกม แนวโน้มของอุตสาหกรรมแอนิเมชันและเกม 
 Overview; starting era of animation and game industry; small animation 
houses;  golden age of animation and game industry; trends of animation and game industry.  
 
MTA60-314  การเปน็ผูป้ระกอบการในธุรกิจดิจิทัล 2(2-0-4) 
 Entrepreneurship in Digital Business    
 ปรัชญาและแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) 
การจัดต้ังองค์กรธุรกิจ การบริหารจัดการ รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแบบต่างๆ การเขียนแผน
ธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ จริยธรรมของผู้ประกอบการ กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการในธุรกิจ SME ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่ประสบความสําเร็จทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
 Philosophy and concepts of entrepreneurship in small-medium enterprise 
( SME) ; forming a new firm; managing various type of SME; a business plan writing; 
characteristics of successful entrepreneurs; morals of entrepreneur; case study :  successful 
multimedia and animations  entrepreneurs in Thailand and overseas.  
 

2.4) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีประยุกต์               33 หน่วยกิต 
 
MTA60-118  คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 2 มิติ 4(2-4-6) 
 Computer 2D Animation 
 ประวัติความเป็นมาของงานแอนิเมชัน การใช้งานแอนิเมชัน แนวคิดในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหวในลักษณะ 2 มิติ การสร้างการเคลื่อนไหว  การสร้างท่าทางของภาพเคลื่อนไหว การแสดง
ท่าทาง การออกแบบ และการใส่เสียงประกอบภาพเคล่ือนไหว  การใช้งานซอฟต์แวร์สําหรับภาพเคลื่อนไหวใน
ลักษณะ 2 มิติ 
 History of 2D animation; application of animation; concepts of 2 D 
computer animation; figurative animation; acting, design, and sound synchronization; using 
software for 2D animation 
 
MTA60-212  การขึ้นรูป 3 มิติ   4(2-4-6) 
   3D Modeling 
 หลักการเบ้ืองต้นของแบบจําลอง 3 มิติ พ้ืนฐานการข้ึนรูป 3 มิติ การใส่กระดูก มุมกล้อง 
แสง คีย์เฟรม กราฟ การขึ้นโครงร่างและส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ การขึ้นรูปอุปกรณ์ฉากและอุปกรณ์ประกอบ 
พ้ืนผิว ฝึกปฏิบัติการข้ึนรูปแบบจําลอง 3 มิติ 
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 Principles of 3D model; basic of 3D modeling; rigging; camera; light; key 
frame; graph;  part of human modeling; scenery and props texturing and modeling; practicing 
3D modeling. 
 
MTA60-214  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 
 Human Computer Interaction 
 ความเข้าใจและแนวคิดของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร
ผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจําลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ขีดความสามารถของมนุษย์และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้งานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
พัฒนาการปฏิสัมพันธ์ รวมท้ังบนอุปกรณ์พกพา แนวโน้มของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
 Understanding and conceptualizing of human-computer interaction; 
computer-mediated communication; models of human-computer interaction; human 
capabilities and factors; usability in human-computer interaction; interaction design and 
development including on mobile device; current trends of human-computer interaction. 
 
MTA60-215  คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 3 มิติ 4(2-4-6) 
 Computer 3D Animation 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-118 คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 2 มิติ  
Prerequisite:   MTA60-118 Computer 2D Animation 
 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ แนวคิดการสร้างภาพเคลื่อนไหวลักษณะ 3 มิติ 
องค์ประกอบของการกระทํา ลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดองค์ประกอบของงานแอนิเมชัน 3 มิติ 
ฝึกปฏิบัติใช้งานซอฟต์แวร์สําหรับภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ  
 Introduction of 3D computer animation; conceptualizing of 3D image 
movement; elements of action; movements of figure; composition and cinematography; 
practicing for 3D animation software. 
 
MTA60-216   เทคโนโลยีการจับภาพเคลื่อนไหว 3(0-6-3) 
               Motion Capture Technology 
 อุปกรณ์โมชันแคปเจอร์ การประยุกต์การใช้งานโมชันแคปเจอร์ กระดูกโมชันแคปเจอร์ 
มาร์กเกอร์และมาร์เกอร์เลสของโมชันแคปเจอร์ ประสิทธิภาพของโมชันแคปเจอร์ การต่อประสานระหว่าง
ซอฟท์แวร์แบบจําลอง 3 มิติ กับ โมชันแคปเจอร์  
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 Motion Capture Devices; applications of motion capture; skeletal motion 
capture; marker/marker-less motion capture; performance capture; motion capture and 3D  
modeling software integration. 
 
MTA60-217 เทคโนโลยีความจริงแบบผสมผสาน 4(3-2-7) 
 Mixed Reality Technology  
 ความหมายของเทคโนโลยีความจริงแบบผสมผสาน องค์ประกอบ ประเภท และเทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกความจริงสู่โลกความจริง
เสมือน เทคโนโลยีความจริงเสมือน เทคโนโลยีการผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง และการผสานโลกจริงเข้ากับ
โลกเสมือน  
 Mixed reality concept; mixed reality components and categories; 
techniques for developing mixed reality; applications; Reality-Virtuality continuum; Virtual 
Reality, Augmented Reality and Augmented Virtuality. 
 
MTA60-313  สัมมนาสําหรบังานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนเิมชัน 2(2-0-4) 
 Seminar in Multimedia Technology and Animation 
 การค้นหาหัวเรื่องสําหรับการนําเสนอ การสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง การเขียนโครงร่างเน้ือหา 
การแปลและเขียนรายงาน การเตรียมความพร้อมเพ่ือการนําเสนองาน กระบวนการจัดการสัมมนา   
 Searching topics for seminar; information retrieval; writing outline; 
translation and report writing; preparation for academic presentation; seminar organizing 
 
MTA60-315  โครงงานสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1             4(1-6-5) 
    Multimedia Technology and Animation Senior Project I 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-324 การผลิตงานแอนิเมชัน หรือ  
 MTA60-326 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์        
Prerequisites:  MTA60-324 Animation Production or 

 MTA60-326 Computer Game Programming 
 ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงงาน การวางแผนการทําโครงงาน การทบทวน
วรรณกรรม การวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  
 Practicing in proposal writing; project planning; literature reviews; working 
on preproduction stage for multimedia project. 
                                                                                                                                                      
MTA60-411  โครงงานสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 6(0-12-6) 
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 Multimedia Technology and Animation Senior Project II 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-315 โครงงานสําหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 
Prerequisite:   MTA60-315 Multimedia Technology and Animation Senior Project I 
 ฝึกพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในข้ันตอนการผลิตและหลังการผลิต ประเมินผลสื่อมัลติมีเดีย
และจัดทํารายงาน 
 Practicing in production and post-production stage for multimedia project; 
evaluation of multimedia; writing project report. 

 
 
 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก         14 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาศิลปะและแอนิเมชัน                 
 
MTA60-121  ภาพยนตร์แอนิเมชนัเบื้องต้น   2(2-0-4) 

Introduction to Animation Film 
 ภาพยนตร์แอนิเมชันเบ้ืองต้น ประวัติภาพยนตร์แอนิเมชัน ประเภทของภาพยนตร์
แอนิเมชัน องค์ประกอบทางด้านภาพและเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชัน การตัดต่อ ความเข้าใจเก่ียวกับภาษา
ของภาพยนตร์แอนิเมชัน การสร้างสรรค์และการสื่อความหมาย 
 Introduction to animation film; genres; visual and audio components and 
editing; understanding animation film language; creative elements and communication of 
meaning. 
 
MTA60-222 การปั้น   2(1-2-3) 
               Sculpting         
 ทฤษฎีพ้ืนฐานการป้ัน วัตถุดิบสําหรับการป้ัน การออกแบบหุ่นจําลอง การป้ันหุ่นจําลอง
ของคน กล้ามเน้ือ ท่าทางแบบต่างๆ การป้ันสร้างสรรค์ 
 Principle of the sculpting; material for sculpting; figure model designing; 
various poses and muscle; creative sculpting. 
 
MTA60-223  การสรา้งภาพยนตร์สต็อปโมชัน   2(1-2-3) 
 Stop Motion Film Making 
 กระบวนการการทําสตอปโมชัน เทคนิคการทําสต็อปโมชัน เคลย์แอนิเมชัน คัตเอาต์
แอนิเมชัน กราฟิกแอนิเมชัน โมเดลแอนิเมชัน พิกซิลเลชัน 
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 Stop motion process; stop motion techniques; clay animation; cut-out 
animation; graphic animation; model animation; pixilation. 
 
MTA60-224  การเขียนภาพมนุษย์และสัตว์ 3(1-4-4) 
 Human and Animal Drawing 
 โครงสร้างของมนุษย์ กล้ามเน้ือของมนุษย์ ขนาดและสัดสว่นของมนุษย์ จุดศูนย์ถ่วงของ
มนุษย์ ท่วงท่าและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โครงสร้างของสัตว์ กล้ามเน้ือสัตว์ ขนาดและสัดส่วนของสัตว์ 
จุดศูนย์ถ่วงของสัตว์ ท่วงท่าของสัตว์  
 Anatomy of human; muscle of human; scale and proportion of human; 
the human center of gravity; dynamic posture of human; anatomy of animals; muscle of 
animals; scale and proportion of animals; the animals center of gravity; posture of animals.  
 
MTA60-225 สเปเชียลเอฟเฟกต์และวิชวลเอฟเฟกต์    3(1-4-4)                         
  Special Effect and Visual Effect 
 ฟิสิกส์ในงานทําเทคนิคพิเศษ การทําเทคนิคพิเศษในส่ือประเภทต่างๆ กระบวนการสร้าง
และการพัฒนาเทคนิคพิเศษบนงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งรวมทั้ง Morphing เทคนิค Blue Screen การสร้าง
ฉากระเบิด เปลวไฟ และการไหลของนํ้า 
 Physics in special effects; special effect on various media; process for 
creating and developing special effects in computer graphics including morphing, blue screen 
technique, explosive scene, flames and flowing water. 
 
MTA60-321  กราฟิกและแอนิเมชนัในงานโฆษณา    4(2-4-6) 
 Graphics and Animation for Advertising          
 ลักษณะของงานกราฟิก  หลักการออกแบบและวิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงาน
โฆษณา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชันในการผลิตงานโฆษณาประเภทต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้งานแอนิเมชันแบบสองมิติและสามมิติในอุตสาหกรรมโฆษณา 
 Characteristics of graphics; principles of creative design for advertising; 
computer graphic and animation programs for advertising; applying 2D and 3D animation in 
advertising industry. 
 
MTA60-322 การออกแบบงานแอนเิมชัน  4(2-4-6) 
   Animation Designing 
วิชาบังคับก่อน:   MTA60-114 พื้นฐานการเขยีนบทสําหรับแอนิเมชัน และ 
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 MTA60-117 การเขียนบทภาพ และ 
MTA60-118 คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั 2 มิติ 

Prerequisites:  MTA60-114 Screenplay Writing Fundamental for animation and 
 MTA60-117 Storyboarding and 

MTA60-118 Computer 2D Animation  
  ศึกษาและฝึกการวิเคราะห์บท การออกแบบภาพ มุมกล้อง องค์ประกอบฉาก การจัด
องค์ประกอบภาพเพ่ือบอกเล่าเรื่องราว การจับคู่สี การใช้สีเพ่ือบอกอารมณ์ของเร่ืองราว การพัฒนาและ
ออกแบบตัวละครสําหรับงานแอนิเมชัน การออกแบบบทสี การออกแบบทัศนศิลป์สําคัญ 
 Study and practice scenes; camera angles; advance art composition for 
storytelling; designing color schemes; using color schemes for storytelling; character design 
for animations; color script; key visual 
 
MTA60-323 การแสดงเสียงในงานแอนเิมชัน 3(1-4-4) 
               Voice Acting for Animation 
 การแสดงผ่านสื่อเสียงมนุษย์ แนวคิดเก่ียวกับการใช้เสียง การบรรยายและการพากย์
เสียงเพ่ือถ่ายทอดความหมาย อารมณ์และความรู้สึกในงานแอนิเมชัน เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียงและอุปกรณ์ที่ใช้
ในการบันทึกเสียง เทคนิคการประสานจังหวะในงานแอนิเมชัน 
 Human voice acting; concepts of sound; emotion and feeling expression 

in animation; audio technology and recording equipment; synchronization techniques in 
animation. 
 

MTA60-324  การผลิตงานแอนิเมชนั 4(2-4-6) 
    Animation Production 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-322 การออกแบบงานแอนิเมชัน 
Prerequisite:   MTA60-322 Animation Designing  
 ทีมงานผู้ผลิตแอนิเมชัน: บทบาทและความรับผิดชอบ กระบวนการพัฒนาและการผลิต: 
การวางแผนการผลิต กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต และกระบวนการหลังการผลิต  
 Production team: roles and responsibilities; development and production 
processes: production planning, pre-production, production and post-production. 
 
MTA60-325 เทคนิคการซ้อนภาพสําหรับกระบวนการหลังการผลิต 3(1-4-4) 
               Composition Technique for Post Production 
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 หลักการของเทคนิคในการซ้อนภาพในกระบวนการหลังการผลิต สําหรับงานเทคนิค
พิเศษและงานแอนิเมชัน การเทคนิคการซ้อนภาพสําหรับการเรนเดอร์แบบมัลติพาส การจัดการการซ้อนภาพ
อย่างมีระบบ และเทคนิคการซ้อนแบบโครมาคีย์ในงานเทคนิคพิเศษ 
 Principles of composition technique in post-production for visual effect 
and animation; composition technique for multi-pass rendering; systematic composition 
manipulation; Chroma key compositing for visual effect. 
 
MTA60-422 เทคนิคการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ        3(1-4-4) 
 3D Rendering Technique 
 หลักการของการเรนเดอร์ ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การเรนเดอร์โดยใช้แมนเทิลเรย์ วีเรย์ 
และอาโนลด์ การกระจายการเรนเดอร์ด้วยเรนเดอร์ฟาร์ม การเรนเดอร์แบบมัลติพาส และการจัดการการ
เรนเดอร์ของงานภาพยนตร์และภาพยนตร์แอนิเมชัน 
 Principle of rendering techniques; rendered by Mental-Ray, V-Ray, and 
Arnold; Distributed rendering via Render farm; multi-pass rendering; and rendering 
management for film and animation. 
 
MTA60-423  พื้นผิว การจัดแสงและเรนเดอร์สําหรับแอนิเมชนั 3 มิติ 3(1-4-4)
 Shading, Lighting and Rendering for 3D Animation  
 หลักการในการกําหนดคุณลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุชนิดต่างๆ การจัดแสงในสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เช่น การจัดแสงภายในและการจัดแสงภายนอก  การเรนเดอร์เพ่ือให้ได้บรรยากาศของฉากตามท่ี
ออกแบบไว้สําหรับงานแอนิเมชัน 

Principle of shading for each object surface; lighting manipulation for 
different condition such as interior and outdoor environment; and rendering following 
atmosphere of designed scenes for 3D animation. 
 
MTA60-424 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานแอนเิมชัน  3(1-4-4) 
               Animation Programming 
 หลักการของการเขียนโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการผลิตงานแอนิเมชัน โครงสร้างของการ
เขียนโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมส่วนเสริมเพ่ือช่วยเพ่ิมความเร็วในการผลิตงานส่วน
ต่างๆ เช่น ส่วนพ้ืนผิว ส่วนกระดูก ส่วนการเรนเดอร์ เป็นต้น และการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการสายการผลิตใน
งานแอนิเมชัน 
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 Principles of programming to support animation production; structure of 
animation programming; programming design; coding for increasing production line such as 
texture, rigging, and rendering; and programming for management animation pipeline.  
 
MTA60-425 การขึ้นรูป 3 มิติขั้นสงู 3(1-4-4) 
               Advanced 3D Modeling 
 หลักการของแบบจําลอง 3 มิติขั้นสูง การขึ้นรูปสามมิติโดยใช้โดยใช้เทคนิคการป้ัน
เสมือนจริง การสร้างชนิดของพ้ืนผิวตามหน้าที่ การปรับโทโปโลยีของแบบจําลอง 3 มิติ การป้ันสําหรับงานเกม
และงานเทคนิคพิเศษ 
 Principles of advanced 3 D modeling; realistic 3 D modeling; texturing 
creation for multiple purpose; Re-Topology for 3D modeling; 3D modeling for game and 
visual effect. 
 
MTA60-426  การควบคุมกระดูกขั้นสูงสาํหรับงานแอนเิมชัน 3(1-4-4) 
               Advanced Skeleton Control for Animation 
 หลักการในการสร้างและควบคุมกระดูกเสมือนสําหรับงานแอนิเมชัน  การควบคุม
กระดูกเสมือนแบบพ้ืนฐาน การควบคุมกระดูกเสมือนโดยใช้โปรแกรม การจัดการตัวควบคุมกระดูกเสมือน การ
สร้างกระดูกเสมือนแบบ จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้าและจลนศาสตร์แบบผกผัน การสร้างกระดูกมนุษย์ สัตว์ 
และวัตถุที่สามารถขยับได้ และทั้งการเขียนโปรแกรมในการควบคุมข้อต่อ  
 Principle of virtual skeleton control for animation; basic skeleton control; 
skeleton controlled by programming; skeleton control management; Forward Kinematics(FK) 
and Inverse Kinematics(IK) of skeleton, skeleton of human, animals, and moving objects; and 
skeleton joint control programming.  
 
MTA60-427  การวาดและลงสีดิจิทัลขั้นสูง 3(1-4-4) 
               Advanced digital painting  
 ศึกษาและฝึกการออกแบบภาพประกอบ ศึกษาและฝึกหัดรูปแบบการสร้างงาน
ภาพประกอบตามรูปแบบที่สนใจ การทําภาพประกอบสําหรับงานผลิตแอนิเมชัน การทํา matte painting การ
ทํา photo bashing  
 Study and practice making illustrations, individual studies in illustration 
styles, 2D art for production, matte painting and photo bashing. 
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MTA60-431 หัวข้อพิเศษด้านแอนเิมชัน 1                               2(1-2-3) 
                       Special Topics in Animation I 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมโดยมีเน้ือหาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งควรแก่การสนใจตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านแอนิเมชัน หัวเรื่องอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in animation current event; Topics can be changed 
according to the suitability of each period. 
 
MTA60-432 หัวข้อพิเศษด้านแอนเิมชัน 2                         2(0-4-2) 
                       Special Topics in Animation II 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมเน้ือหาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติซึ่งควรแก่การสนใจตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่ น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านแอนิเมชัน หัวเรื่องอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in animation current event; Topics can be changed 
according to the suitability of each period. 
 

3.2) กลุ่มวิชาเกมและเทคโนโลยี 
                 

MTA60-221  เทคโนโลยีความจริงเสมือน 2(2-0-4) 
 Virtual Reality Technology 
 หลักการและแนวคิดของความจริงเสมือน องค์ประกอบพ้ืนฐานของความจริงเสมือน 
เครื่องมือสําหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความ
จริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน  
 Principles and concepts of virtual reality; basic elements of virtual reality; 
tool for creating virtual reality; designing a virtual environment; combining the technology of 
virtual reality; application of virtual reality. 
 
MTA60-226 เกมเบือ้งตน้ 2(2-0-4) 
 Game Introduction 
 ประวัติความเป็นมาของเกม องค์ประกอบของเกม เคร่ืองเล่นเกม เกมแอคชัน เกมเล่น
ตามบทบาท เกมผจญภัย เกมปริศนา เกมการจําลอง เกมวางแผนรบ เกมกีฬา เกมต่อสู้ เกมดนตรี 
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 History of game; game elements; game devices; action game; role-playing 
game; adventure game; puzzle game; simulation game; strategy game; sport game; fighting game; 
music game. 
 
MTA60-227 การออกแบบเกม 3(1-4-4) 
  Game Designing 
 แนวคิดการออกแบบเกม การวิเคราะห์กลุ่มผู้เล่น การเตรียมข้อมูลสําหรับการออกแบบ
เกม การออกแบบด่าน การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ในเกม การเล่าเรื่อง ฝึกออกแบบเกม 
 Game design concept; player analysis; data preparation for game design; 
level design; user interface design for game; storytelling; to practice game design.  
 
MTA60-228  โครงสรา้งข้อมูลสําหรับเกมและแอนิเมชนั 4(4-0-8) 
 Data Structure for Game and Animation  
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-211 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี
Prerequisite:   MTA60-211 Problem Solving and Algorithm 
 โครงสร้างข้อมูลสําหรับการพัฒนาเกมและแอนิเมชัน โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลําดับ 
การเก็บข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ สแตกและคิว การเก็บข้อมูลแบบตารางแฮช การเวียนเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบ
ต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับข้อมูล เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
 Data structure in game and animation; data structure implementation for 
programming; array structure; link list; stack and queue; hash table; recursive; tree structure; 
graph structure; sorting and searching technique. 
 
MTA60-326  การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์                3(1-4-4) 
 Computer Game Programming 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-211 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธ ี
Prerequisite:   MTA60-211 Problem Solving and Algorithm  
 การวิเคราะห์ปัญหาสําหรับเกม การแก้ปัญหาสําหรับเกม ตัวแปร ตัวดําเนินการ นิพจน์ 
การเขียนโปรแกรมแบบลําดับ การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ และฝึกโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
 Problem analysis for game; problem solving for game; variables; operators; 
expression; sequencing; selection; iteration; object-oriented programming; to practice computer 
game programming. 
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MTA60- 327 การโปรแกรมเกมบนอุปกรณไ์ร้สาย             3(1-4-4) 
 Mobile Game Programming 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-326 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
Prerequisite:   MTA60-326 Computer game programming 
 
 เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในอุปกรณ์ไร้สาย ความสามารถและข้อจํากัดของ
อุปกรณ์ไร้สายสําหรับเกม เคร่ืองมือในการพัฒนาเกมสําหรับอุปกรณ์ไร้สาย การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้งานสําหรับอุปกรณ์ไร้สาย การฝึกโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์ไร้สาย 
 Technology and operating system of mobile device; structure; ability and 
limitation of mobile devices for games; tools for mobile game programming; user interface 
design and development for mobile games; to practice mobile game programming. 
 
MTA60-328  เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 4(3-2-7) 
 Augmented Reality Technology  
วิชาบังคับก่อน :  MTA60-211  การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี 
Prerequisite: MTA60-211  Problem Solving and Algorithm 
 ความหมายของเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง การประยุกต์ใช้ โครงสร้างและ
หลักการทํางาน องค์ประกอบและเคร่ืองมือในการพัฒนา การสร้างสภาวะแวดล้อมแบบโลกเสมือนผสานโลก
จริงอย่างง่าย เทคนิคการตรวจจับวัตถุ การแสดงวัตถุบนสภาพแวดล้อมจริง 
 Augmented Reality concept; Augmented Reality applications; framework 
and processes; component and developing tools; creating simple Augmented Reality 
environments; tracking techniques; object visualization on real environment. 
 
MTA60-329 การโปรแกรมเกมบนสภาพแวดล้อมเสมือนผสานโลกจรงิ           3(1-4-4) 
 Game Programming on Augmented Reality Environment 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-326 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
Prerequisite:   MTA60-326 Computer game programming 
 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการพัฒนาเกมด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การ
โปรแกรมเกมบนสภาพแวดล้อมเสมือนผสานโลกจริง 
     Augmented reality technology and components; devices and tools for 
augmented reality game development; user interface design and development; game 
programming on augmented reality environment. 
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MTA60-330 การโปรแกรมกราฟิกบนอุปกรณ์ไร้สาย  4(3-2-7) 
 Mobile Graphic Programming 
วิชาบังคับก่อน :  MTA60-211 การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี 
Prerequisite: MTA60-211 Problem Solving and Algorithm 
 อุปกรณ์ไร้สาย หลักการเขียนโปรแกรมกราฟิกบนอุปกรณ์ไร้สาย เครื่องมือสําหรับการ
เขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การใช้ OpenGL ES การเขียนโปรแกรม 3 มิติ บนอุปกรณ์ไร้สาย 
เทคนิคการเรนเดอร์แบบ 3 มิติ การสร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย  
 Mobile devices; the fundamental of mobile graphic programming; 
programming tools; Object Oriented Programming; OpenGL ES; 3D graphic programming; 3D 
graphic rendering; mobile application developing. 
 
MTA60-421  เทคโนโลยีเว็บ 3 มิติ 4(3-2-7) 
 Web 3D Technology  
วิชาบังคับก่อน :  MTA60-211  การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี 
Prerequisite: MTA60-211  Problem Solving and Algorithm 
 ความหมายและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีเว็บสามมิติ โครงสร้างของเว็บสามมิติ 
คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติเบ้ืองต้น การประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือในการพัฒนาเว็บสามมิติ การพัฒนากราฟิก 3 
มิติ โดยใช้ WebGL และ X3DOM 
 Concept and fundamentals of web 3D technology; web 3D framework; 
basic 3D computer graphic; web 3D applications; web 3D development tools; developing 
web 3D content using WebGL and X3DOM. 
                         
MTA60-428 การโปรแกรมเกมออนไลน ์ 3(1-4-4) 
 Online Game Programming 
วิชาบังคับก่อน:  MTA60-326 การโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 
Prerequisite:   MTA60-326 Computer game programming 
 การออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสําหรับเกมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมสําหรับการ
รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่าย-แม่ข่าย การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานสําหรับเกมออนไลน์ ฝึก
โปรแกรมเกมออนไลน์ 
 Database design and development for an online game; programming for 
data communication between a server and clients; user interface design and development 
for online games; to practice an online game programming. 
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MTA60-429  หัวข้อพิเศษด้านเกม 1 2(1-2-3) 
                       Special Topics in Game I 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมโดยมีเน้ือหาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งควรแก่การสนใจตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเกม หัวเรื่องอาจเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in game current event; Topics can be changed 
according to the suitability of each period. 
 
MTA60-430 หัวข้อพิเศษด้านเกม 2                         2(0-4-2) 
                       Special Topics in Game II 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมเน้ือหาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติซึ่งควรแก่การสนใจตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเกม หัวเร่ืองอาจเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in game current event; Topics can be changed 
according to the suitability of each period. 

 
MTA60-433 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 4(4-0-8) 
                       Special Topics in Multimedia Technology I 
 หัวข้อพิ เศษที่ครอบคลุมโดยมี เน้ือหาเน้นทฤษฎีซึ่ งควรแก่การสนใจตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวเรื่องอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in multimedia technology current event; Topics 
can be changed according to the suitability of each period. 
 
MTA60-434 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2                           4(3-2-7) 
                       Special Topics in Multimedia Technology II 
 หัวข้อพิเศษท่ีครอบคลุมโดยมีเน้ือหาทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งควรแก่การสนใจตาม
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวเรื่อง
อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
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 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in multimedia technology current event; Topics 
can be changed according to the suitability of each period. 

 
MTA60-435  หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3                           2(0-4-2) 
                       Special Topics in Multimedia Technology III 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมเน้ือหาเน้นการฝึกปฏิบัติซึ่ งควรแก่การสนใจตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวเรื่องอาจ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in multimedia technology current event; Topics 
can be changed according to the suitability of each period. 
 
MTA60-436 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 4                         2(2-0-4) 
                       Special Topics in Multimedia Technology IV 
 หัวข้อพิเศษที่ครอบคลุมเน้ือหาโดยเน้นทฤษฎีซึ่งควรแก่การสนใจตามการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวเรื่องอาจเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
 Special topics cover theories and practicing to keep up the pace of 
technological changes or interesting topic in multimedia technology current event; Topics 
can be changed according to the suitability of each period. 
 
 4) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา   9  หน่วยกิต 
 
MTA60-390  เตรียมสหกิจศกึษา                                                             1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education 
 แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา การปรับตัวในสังคม โครงสร้างองค์กรการทํางาน 
งานธุรการในสํานักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน การวางแผนชีวิตและอาชีพการจัดทํา
โครงการ การเสนอผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การทําประวัติย่อและจดหมายสมัครงานเทคนิค
การสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ประสบการณ์สหกิจศึกษาของแต่ละหลักสูตร และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 Concepts and philosophy of cooperative education; socialization and social 
adjustments; structure of a business enterprise; administrative work flow; basic knowledge of 
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labor laws;  life-style and career planning; project planning;  formal academic report writing and 
presentation skills; preparation of resume and job application letter;  job application and 
interview techniques;  cooperative education experience of specific degree programs and work 
ethics. 
 
MTA60-491 สหกิจศึกษา                                                                    8(0-40-0)
 Cooperative Education 
เงื่อนไขรายวิชา:  เป็นนักศึกษาที่ได้รับคะแนน S จากรายวิชา MTA60 –390 เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4) 
และสอบผ่านรายวิชาที่แต่ละหลักสูตรกําหนดหรือมีสถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ขั้นไป 
Conditions:  For students who have received an S grade from MTA60-390 pre-
cooperative education 1(2-0-4) and have passed the minimal requirements of the 
curriculum and who are in second year or later. 
 การทํางานจริงเชิงวิชาการและ/หรือวิชาชีพเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลาใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันเป็นเวลา 1 ภาค
เรียน   สหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดแต่ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 Real work academically and/ or professionally as a full time staff 
member in the approved workplace in an area related to the student’s program of study for 
one trimester but not less than 16 weeks.  
 
MTA60-492  ปฏิบัติทักษะวิชาชพี                                                         8(0-40-0) 
 Professional Skill Practice  
เงื่อนไขรายวิชา:   เป็นนักศึกษาที ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและผ่าน
รายวิชา MTA60-390  เตรียมสหกิจศึกษา 1(2-0-4) 
Conditions:  For students who have received an S grade from MTA60-390 Pre–
Cooperative Education 1(2-0-4) and have received the approval of School’s committee 
 การปฏิบัติการวิชาชีพเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ในสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
 Full time work performance in the approve workplace in an area 
related to the student’s program of study for one trimester but not less than 16 weeks.  
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