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โปรแกรมของเรา

การแสดง

AA การแสดง
BFA การแสดง
MA การแสดง
MFA การแสดง

การโฆษณา

AA การโฆษณา
AA การผลติโฆษณาในสตดูโิอ
BFA การโฆษณา
CERT การโฆษณา
MA การโฆษณา
MFA การโฆษณา

ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
AA ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
BFA ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
CERT ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
MA ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
MFA ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

หลกัสตูรภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกตใ์น
โปรแกรม BFA, MA, MFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • ภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ
  • การท�าโมเดล 3 มติิ
  • การเขยีนสตอรีบ่อรด์
  • ภาพเคลือ่นไหว 2 มติ ิและสตอปโมชนั
  • วชิวลเอฟเฟกต์

สถาปตัยกรรม

BA การออกแบบสถาปัตยกรรม 
B.Arch สถาปัตยกรรม
MA การออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สงู
M.Arch สถาปัตยกรรม

ศลิปศกึษา

BFA ศลิปศกึษา
CRED ศลิปศกึษา
MA ศลิปศกึษา
MAT ศลิปศกึษา 

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

BFA ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
MA ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

แฟช ัน่

AA แฟชัน่
AA การเขยีนขา่วแฟชัน่
AA การท�าการตลาดแฟชัน่
AA การขายสนิคา้แฟชัน่
AA การพัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่
AA การออกแบบแฟชัน่ 
AA การจัดแสดงสนิคา้ 
BA การเขยีนขา่วแฟชัน่
BFA การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
BFA แฟชัน่
BFA การท�าการตลาดแฟชัน่
BFA การขายสนิคา้แฟชัน่
BFA การพัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่
BFA การจัดรปูแบบแฟชัน่
BFA การจัดแสดงสนิคา้
CERT แฟชัน่
MA การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
MA แฟชัน่ 
MA การเขยีนขา่วแฟชัน่
MA การขายสนิคา้แฟชัน่
MFA การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
MFA แฟชัน่
MFA การท�าการตลาดแฟชัน่และการบรหิาร
จัดการแบรนด์
MFA การขายสนิคา้แฟชัน่และการบรหิารจัดการ
MFA การพัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่

หลกัสตูรแฟชัน่ในโปรแกรม AA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
  • การออกแบบแฟชัน่โดยใชเ้ทคนคิ
  • การออกแบบสิง่ทอ
หลกัสตูรแฟชัน่ในโปรแกรม BFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การออกแบบแฟชัน่
  • การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
  • การออกแบบสิง่ทอ
หลกัสตูรแฟชัน่ในโปรแกรม MA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การออกแบบแฟชัน่
หลกัสตูรแฟชัน่ในโปรแกรม MFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การออกแบบแฟชัน่

วจิติรศลิป์

AA วจิติรศลิป์
BFA วจิติรศลิป์
CERT วจิติรศลิป์
MA วจิติรศลิป์
MFA วจิติรศลิป์

หลกัสตูรวจิติรศลิป์ในโปรแกรม AA, BFA, MA, 
MFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การวาดเสน้และการลงสี
  • ศลิปะภาพพมิพ ์
  • ประตมิากรรม

การพฒันาเกม

AA การพัฒนาเกม
BFA การพัฒนาเกม
BS การเขยีนโปรแกรมเกม
MA การพัฒนาเกม
MFA การพัฒนาเกม

หลกัสตูรการพัฒนาเกมในโปรแกรม BFA จะเนน้
ในเรือ่ง:
  • การท�าโมเดล 3 มติสิ�าหรับเกม
  • ภาพเคลือ่นไหวส�าหรับเกม
  • ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม
  • การออกแบบเกม
  • UI และ UX ส�าหรับเกม

กราฟิกดไีซน์

AA กราฟิกดไีซน์
BFA กราฟิกดไีซน์
CERT กราฟิกดไีซน์
MA กราฟิกดไีซน์
MFA กราฟิกดไีซน์

การวาดภาพประกอบ

AA การวาดภาพประกอบ
BFA การวาดภาพประกอบ
CERT การวาดภาพประกอบ
MA การวาดภาพประกอบ
MFA การวาดภาพประกอบ

หลกัสตูรการวาดภาพประกอบในโปรแกรม BFA, 
MFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การต์นู
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การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

AA การบรูณะยานยนต์
AA การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
BFA การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
CERT การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
MA การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
MFA การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

หลกัสตูรการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมใน
โปรแกรม AA, BFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การออกแบบระบบการขนสง่

สถาปตัยกรรมและการออกแบบภายใน

AA สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
BFA สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
CERT สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
MA สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
MFA สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

ศลิปะอญัมณีและโลหะ

AA ศลิปะอญัมณีและโลหะ
BFA ศลิปะอญัมณีและโลหะ
MA ศลิปะอญัมณีและโลหะ
MFA ศลิปะอญัมณีและโลหะ

ภมูสิถาปตัยกรรม

AA ภมูสิถาปัตยกรรม
BFA ภมูสิถาปัตยกรรม
MA ภมูสิถาปัตยกรรม
MFA ภมูสิถาปัตยกรรม

ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

AA ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
BFA ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
CERT ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
MA การเขยีนบทและการก�ากบัภาพยนตร์
MFA ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

หลกัสตูรภาพยนตรแ์ละโทรทศันใ์นโปรแกรม 
BFA จะเนน้ในเรือ่ง:
  • การถา่ยภาพยนตร์
  • การก�ากบั
  • การตดัตอ่
  • การผลติ
  • การถา่ยท�า
  • การเขยีนบท

การสือ่สารมลัตมิเีดยี

BA การสือ่สารมลัตมิเีดยี
MA การสือ่สารมลัตมิเีดยี

ดนตรสี�าหรบัสือ่ทศัน์

AA การผลติดนตรี
AA การออกแบบเสยีง
BFA การผลติดนตร ี
BFA การแตง่เพลงและการเขยีนโนต้เพลง
BFA การออกแบบเสยีง
MA การแตง่เพลงและการเขยีนโนต้เพลง
MA การออกแบบเสยีง
MFA การแตง่เพลงและการเขยีนโนต้เพลง
MFA การออกแบบเสยีง

การถา่ยภาพ
AA การถา่ยภาพ
BFA การถา่ยภาพ
CERT การถา่ยภาพ
MA การถา่ยภาพ
MFA การถา่ยภาพ

หลกัสตูรการถา่ยภาพในโปรแกรม BFA จะเนน้
ในเรือ่ง:
  • การถา่ยภาพสารคดี
  • การถา่ยภาพศลิป์
  • การถา่ยภาพเพือ่การโฆษณา/ภาพประกอบ

การพฒันาเทคนคิวชิวล

AA การพัฒนาเทคนคิวชิวล
BFA การพัฒนาเทคนคิวชิวล
MA การพัฒนาเทคนคิวชิวล
MFA การพัฒนาเทคนคิวชิวล

การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่

AA การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่
BFA การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่
CERT การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่
MA การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่
MFA การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่

การเขยีนบทส�าหรบัภาพยนตร ์โทรทศัน ์
และสือ่ดจิติอล

BFA การเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์
และสือ่ดจิติอล
MFA การเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์
และสือ่ดจิติอล
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

โปรแกรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นวทิยาลยั
ประสบการณด์า้นศลิปะขณะเรยีนชัน้มธัยมปลาย
ทนุการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยไมต่อ้งเสยีคา่เลา่เรยีน

การพัฒนาอาชพี
ครปูระจ�าการ
การฝึกฝนความเชีย่วชาญ

การเรยีนสว่นตวัแบบเขม้ขน้
การศกึษาศลิปะอยา่งตอ่เนือ่ง
รางวลัออนไลนเ์มือ่จบการศกึษา
ทกุระดบั ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึขัน้สงู

ตารางการเรยีนแบบยดืหยุน่ได ้
กลางวนั กลางคนื วนัหยดุสดุสปัดาห ์การเรยีนออนไลน์
ชัน้เรยีนหลกัสตูรระยะสัน้ทีน่�าเสนอในชว่งระหวา่งภาคการศกึษา
*ไมม่เีงนิชว่ยเหลอืส�าหรับชัน้เรยีนหลกัสตูรระยะสัน้ คน้หาตารางการเรยีนทีอ่พัเดต
แลว้ไดท้ี ่www.academyart.edu

หลกัสตูรส�าหรับผูเ้ร ิม่ตน้
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบพืน้ฐานส�าหรับทกุ
ระดบั
นโยบายการรับเขา้เรยีนแบบไมม่อีปุสรรค ไมจ่�าเป็นตอ้งมพีอรท์โฟลโิอ

การกฬีา
การประชมุสมัมนา NCAA PacWest
ทมีระหวา่งมหาวทิยาลยั
สนัทนาการและกฬีาภายใน
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วฒุริะดบัปรญิญาตรี
อนุปรญิญาตรศีลิปศาสตร์
ศลิปศาสตรบณัฑติ
วทิยาศาตรบณัฑติ
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ
ศลิปบณัฑติ
ประกาศนยีบตัร

วฒุริะดบับณัฑติศกึษา
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ
ศลิปมหาบณัฑติ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ

โปรแกรมการออกหนังสอืรับรอง
หนังสอืรับรองการสอนศลิปะ

การชว่ยเหลอืทางการเงนิและหอพักนักศกึษา
ดขูอ้มลูแบบออนไลนไ์ดท้ี ่www.academyart.edu

การเรยีนแบบออนไลน์
ระดบัปรญิญาตรแีละมหาบณัฑติ
เรยีนออนไลน ์100% หรอืเขา้รว่มชัน้เรยีนออนไลนต์ามวฒุขิองคณุ
ไดรั้บหน่วยกติเหมอืนกบัการเรยีนในมหาวทิยาลยั
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี ่http://online.academyart.edu

เราสามารถชว่ยเหลอืนักศกึษาไดต้รงตามความตอ้งการตามระดบัทกัษะ 
และภมูหิลงั โทรตดิตอ่ตวัแทนฝ่ายคดัเลอืกนักศกึษาในวนันี ้เพือ่วา งแผน 
การศกึษาสว่นบคุคลของคณุไดท้ี:่ 1.800.544.2787

บรกิารส�าหรับนักศกึษาชาวตา่งชาติ
ชว่ยเหลอืในเรือ่งการยา้ยถิน่ฐานและการท�าวซีา่
สามารถลงเรยีนหลกัสตูรเสรมิภาษาองักฤษส�าหรับวตัถปุระสงคท์างศลิปะ 
และหลกัสตูรอืน่ๆ ของมหาวทิยาลยัไดใ้นเวลาเดยีวกนั
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ขณะทีค่ณุ 
ส�ารวจโลก 

อนัน่าตืน่เตน้ 
ของเรา

เราขอเชญิชวน 
ใหค้ณุเขา้ 

เยีย่มชมเว็บไซต์
ของเราเพือ่ดู

ขอ้มลูเพิม่เตมิ  
ดวูดิโีอ และ 
ผลงานของ

นักศกึษา
WWW.ACADEMYART.EDU
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ภาพรวม  ประวตั ิ

1929 รชิารด์ เอส สตเีฟ่น ผูอ้�านวยการ 
ศลิปะของนติยสารซนัเซท็ไดก้อ่ตัง้ 
Académie of Advertising Art รว่มกบั
คลารา่ภรรยาของเขา ซึง่แรกเริม่มนัีกเรยีน
ลงทะเบยีน 45 คน 

1933 เพิม่สาขาวชิาการวาดภาพ
ประกอบแฟชัน่ลงในหลกัสตูร

1936 เพิม่คณะวจิติรศลิป์ลงใน
หลกัสตูร

1946 มนัีกศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ขึน้ถงึ 250 คน โดยหลกัสตูรทีม่ใีห ้
เลอืกคอืการโฆษณาทัว่ไปและพาณชิยศ์ลิป์ การวาดภาพประกอบแฟชัน่ 
การวาดการต์นู และการจัดวางตวัอกัษรและการจัดโครงหนา้

1951 รชิารด์ เอ สตเีฟน บตุรชายของ
ผูก้อ่ตัง้ รชิารด์ เอส สตเีฟน กลายมาเป็น
ประธาน

1955 เปลีย่นชือ่จาก Académie 
of Advertising Art เป็น Academy of 
Advertising Art เพิม่สาขาวชิาการวาด
ภาพประกอบนติยสารและการถา่ยภาพลง
ในหลกัสตูร

1957 เพิม่สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
ภาษาองักฤษ และประวตัศิาสตรอ์เมรกินั
ลงในหลกัสตูร

1966 วทิยาลยัไดรั้บอนุญาตใหม้หีลกัสตูรปรญิญาตรใีนดา้นศลิปะ 
แฟชัน่ การถา่ยภาพ การออกแบบภายใน การโฆษณา และชัน้เรยีนการ 
วาดภาพ และไดม้ทีีต่ัง้เป็นของตนเอง ณ เลขที ่740 ถนนเทยเ์ลอร์

1968 วทิยาลยัขยายไปยงั เลขที ่625 ถนนซทัเทอร์

1976 วทิยาลยัขยายเพิม่ไปยงัเลขที ่540 ถนนพาวเวลล ์โดย
มนัีกศกึษาสมคัรเขา้เรยีนประมาณ 750 คน มกีารเปิดหอ้งสมดุ เริม่มี
ส�านักงานการโฆษณาของตนเอง (ADCOM)

1977 มหีลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติอยา่งเป็นทางการ และไดรั้บการ
รับรองโดยกรมศกึษาธกิารแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี

1980 ฝ่ายการขนสง่ของวทิยาลยั ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารรถขนสง่สาธารณะแก่
นักศกึษา จนถงึวนันี ้เรามรีถใหบ้รกิารกวา่ 50 คนั

1981 วทิยาลยัไดรั้บการรับรองคณุภาพการศกึษาจาก สมาคมโรงเรยีน
การคา้และเทคนคิแหง่ชาต ิ(NATTS) มกีารเปิดหลกัสตูรกราฟิกดไีซน์

1983 ขยายวทิยาลยัเพือ่รองรับหอพักนักศกึษาฝ่ังตรงขา้มถนนทีเ่ลขที ่
625 ถนนซทัเทอร์

1985วทิยาลยัไดรั้บการรับรองคณุภาพการศกึษาจากสมาคมโรงเรยีน
ศลิปะและการออกแบบแหง่ชาต ิ(NASAD) 

1988 วทิยาลยัไดรั้บการรับรองคณุภาพการศกึษาจาก มลูนธิเิพือ่การ
วจัิยการศกึษาการออกแบบภายใน (FIDER) ซึง่ตอนนีเ้ปลีย่นเป็นสภาการ
รับรองคณุภาพการศกึษาส�าหรับการออกแบบภายใน (CIDA)

1992 เอลซิา่ สตเีฟน หลานสาวของ 
ผูก้อ่ตัง้ รชิารด์ เอส สตเีฟน ไดรั้บเลอืก 
ใหเ้ป็นประธาน มกีารกอ่สรา้งอาคารขึน้
ทีเ่ลขที ่79 นวิ มอนตโ์กเมอรี ่เริม่ตน้
โรงเรยีนการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 
โดยใชช้ือ่วา่การออกแบบผลติภณัฑ์

1993 เริม่คณะภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์
โดยใชช้ือ่วา่ภาพยนตรแ์ละวดิโีอ หอพัก
แหง่แรกของวทิยาลยัทีต่ัง้อยูท่ี ่680 ถนน
ซทัเทอรถ์กูซือ้ไป

1994 วทิยาลยัแนะน�าหลกัสตูรใน
เรือ่งศลิปะคอมพวิเตอร ์โดยน�าเสนอชัน้เรยีนการท�าโมเดล 3 มติ,ิ ภาพ
เคลือ่นไหวและสือ่แบบใหม ่เปลีย่นชือ่การออกแบบผลติภณัฑเ์ป็นการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ละอตุสาหกรรม

1998 วทิยาลยัไดรั้บการรับรองคณุภาพจากสภาโรงเรยีนและวทิยาลยั
เอกชน (ACICS) เปลีย่นชือ่จากการออกแบบภายในเป็นการออกแบบและ
สถาปัตยกรรมภายใน

1999 การออกแบบผลติภณัฑแ์ละอตุสาหกรรมเปลีย่นเป็นสตดูโิอการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม และขยายหลกัสตูรเพือ่รวมหลกัสตูรในการ
ออกแบบยานยนตแ์ละระบบขนสง่เขา้ไวด้ว้ย

2001 เปลีย่นจากสตดูโิอการออกแบบอตุสาหกรรมเป็นการออกแบบเชงิ
อตุสาหกรรม 

2002 เริม่ตัง้คณะสถาปัตยกรรม ภาพยนตรแ์ละวดิโีอเปลีย่นเป็น
ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

2003 มชีัน้เรยีนออนไลนเ์ป็นครัง้แรก

เราเชือ่ม ัน่เป็นอยา่งยิง่วา่นกัศกึษาทกุคนทีเ่ต็มใจทีจ่ะ
สรา้งพนัธสญัญาเป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถในตวั
เอง เรามุง่ม ัน่ทีจ่ะจา้งอาจารยท์ ีม่คีวามเชีย่วชาญ
แตกตา่งกนัไป เพือ่ชว่ยใหน้กัศกึษาของเรากลาย
เป็นมอือาชพีดว้ยตนเอง

นีค่อืประเพณีด ัง้เดมิของเราทีส่บืทอดมานาน 80 ปี
แลว้
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2004 วทิยาลยั Academy of Art College เปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยั 
Academy of Art University ภาพเคลือ่นไหวแยกจากโรงเรยีนศลิปะ
คอมพวิเตอร ์กลายเป็นคณะภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์คณะ
ศลิปะคอมพวิเตอร ์เปลีย่นเป็นคณะศลิปะคอมพวิเตอรแ์ละสือ่แบบใหม่

2006 คณะสถาปัตยกรรมไดรั้บการรับรองคณุภาพจากคณะกรรมการ
รับรองคณุภาพการศกึษาสถาปัตยกรรมแหง่ชาต ิ(NAAB) ส�าหรับวฒุิ
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (M.Arch)

2007 มหาวทิยาลยัไดรั้บการรับรองคณุภาพจากสมาคมโรงเรยีน
และวทิยาลยัตะวนัตก (WASC) พพิธิภณัฑร์ถคลาสสกิมรีถเกา่ๆ ใน
ประวตัศิาสตรก์วา่ 100 คนั รวมถงึ Auburn Speeder ปี 1929 เปิดขึน้ที่
เลขที ่2151 ถนนแวนเนส

2008 คณะการสือ่สารมลัตมิเีดยีเปิดการเรยีนการสอนวฒุศิลิปศาสตร
บณัฑติ และวฒุศิลิปมหาบณัฑติ เริม่ตน้โปรแกรมแขง่กฬีาดวิชิัน่ 2 ของ
สมาคมกฬีามหาวทิยาลยัแหง่ชาต ิ(NCAA) น�าโดยเจมี ่วลิเลีย่ม ทีเ่คยเป็น 
49er ของซานฟรานซสิโก

2009 คณะดนตรสี�าหรับสือ่ทศัน ์เปิดการเรยีนการสอนวฒุอินุปรญิญา
ศลิปศาสตร ์ศลิปบณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ การออกแบบเกมแยก
ออกมาจากคณะภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์กลายเป็นคณะการ
ออกแบบเกม โดยมกีารเรยีนการสอนวฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตร ์ศลิป
บณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ คณะศลิปะคอมพวิเตอรแ์ละสือ่แบบใหม่
กลายเป็นคณะการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่แบบใหม่

2010 เปิดคณะศลิปศกึษา โดยมวีฒุศิลิปบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรม
เพิม่วฒุศิลิปบณัฑติ

2011 คณะภมูสิถาปัตยกรรมเปิดหลกัสตูรอนุปรญิญาศลิปศาสตร ์และ
ศลิปบณัฑติ คณะการแสดงเปิดหลกัสตูรอนุปรญิญาศลิปศาสตร ์ 
ศลิปบณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ คณะดนตรสี�าหรับสือ่ทศันเ์ปลีย่นเป็น
คณะการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่ทศัน์

2012 คณะประวตัศิาสตรศ์ลิป์เปิดหลกัสตูรศลิปบณัฑติ; Academy of 
Art ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของ NCAA  Division II อยา่งเต็มรปูแบบ คณะ
การออกแบบภายในและสถาปัตยกรรมไดรั้บการรับรองจาก CIDA ส�าหรับ
หลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ

2013 การพัฒนาเทคนคิวชิวลแยกจากคณะภาพเคลือ่นไหวและ
วชิวลเอฟเฟกต ์เปลีย่นเป็นคณะการพัฒนาเทคนคิวชิวลโดยมหีลกัสตูร
อนุปรญิญาศลิปศาสตร ์ศลิปบณัฑติ และศลิปมหาบญัฑติ ศลิปะอญัมณี
และโลหะแยกจากคณะวจิติรศลิป์ออกไปเป็นคณะศลิปะอญัมณีและโลหะ 
โดยมหีลกัสตูรอนุปรญิญาศลิปศาสตรบณัฑติ ศลิปะบณัฑติ คณะการวาด
ภาพประกอบเพิม่ความเขม้ขน้เรือ่งการต์นูส�าหรับวฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตร ์
ศลิปบณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ คณะแฟชนัเพิม่หลกัสตูรอนุปรญิญา
ศลิปะศาสตร ์ศลิปศาสตรบณัฑติ และศลิปศาสตรมหาบณัฑติในสาขา 
การเขยีนขา่วแฟชัน่ คณะแฟชัน่เปิดหลกัสตูรอนุปรญิญาตรศีลิปศาสตร ์
และศลิปบณัฑติในสาขาวชิาการจัดรปูแบบแฟชัน่ คณะประวตัศิาสตรศ์ลิป์
เปิดหลกัสตูรศลิปมหาบณัฑติ คณะสถาปัตยกรรมไดรั้บการรับรองคณุภาพ
จากคณะกรรมการใบรับรองคณุภาพสถาปัตยกรรมแหง่ชาต ิ(NAAB) 
สถานะรอการคดัเลอืกส�าหรับวฒุสิถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ (B.Arch)

2014 คณะศลิปศกึษาเปิดโปรแกรมการออกใบรับรองการสอนศลิปะ
และไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการการออกใบรับรองการสอนแหง่
แคลฟิอรเ์นยี (CTC) คณะการโฆษณามวีฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตรจ์าก
หลกัสตูรการออกแบบและการโฆษณา คณะการเขยีนบทเพือ่ภาพยนตร ์
โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอลเปิดหลกัสตูรศลิปบณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ

2015 คณะการออกแบบเกมเสนอวฒุวิทิยาศาสตรบณัฑติตวัแรกของ
มหาวทิยาลยั Academy of Art คอื B.S. ในสาขาการเขยีนโปรแกรมเกม 
คณะแฟชัน่เพิม่วฒุศิลิปบณัฑติและศลิปมหาบณัฑติในสาขาวชิาการ
ออกแบบเครือ่งแตง่กาย คณะการออกแบบเกมเปลีย่นชือ่เป็นคณะการ
พัฒนาเกม คณะศลิปศกึษาน�าเสนอสายการศกึษาสองรายการส�าหรับวฒุิ
ปรญิญาโทศลิปศาสตรม์หาบณัฑติในเรือ่งการสอน คณะสถาปัตยกรรมมี
วฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติในสาขาวชิาการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สงู 
คณะการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมมวีฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตรใ์นสาขาการ
บรูณะยานยนต ์คณะสถาปัตยกรรมเพิม่วฒุศิลิปศาสตรบ์ณัฑติในสาขาการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม คณะการแสดงมศีลิปศาสตรม์หาบณัฑติ คณะ 
ภมูสิถาปัตยม์วีฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติ คณะการผลติดนตรแีละการ
ออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่ทศันเ์พิม่วฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติในสาขา
วชิาการแตง่เพลงและการเขยีนโนต้เพลง และศลิปศาสตรม์หาบณัฑติใน
สาขาวชิาการออกแบบเสยีง

2016 คณะแฟชัน่ เพิม่วฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตรแ์ละศลิปบณัฑติใน
สาขาวชิาการตลาดแฟชัน่ การขายสนิคา้แฟชัน่ การพัฒนาผลติภณัฑ์
แฟชัน่ และอนุปรญิญาศลิปศาสตรแ์ละศลิปบณัฑติในสาขาการตกแตง่
หนา้รา้น คณะการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่ทศันเ์พิม่ 
วฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตรแ์ละศลิปบณัฑติในสาขาวชิาการผลติดนตร ี
ศลิปบณัฑติและศลิปมหาบณัฑติในสาขาวชิาการแตง่เพลงและการเขยีน
โนต้เพลง และอนุปรญิญาศลิปศาสตร ์ศลิปบณัฑติและศลิปมหาบณัฑติใน
สาขาวชิาการออกแบบเสยีง คณะสถาปัตยกรรมไดรั้บการรับรองคณุภาพ
จากคณะกรรมการการรับรองคณุภาพสถาปัตยกรรมแหง่ชาต ิ(NAAB) 
ส�าหรับวฒุสิถาปัตยกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (B.Arch)
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ปัจจุบัน

1930 1968

19951973

1957

1986

80 ปีของความหลงใหลทีส่รา้งสรรค์

ภาพรวม  ประวตั ิ



14

ชัน้เรยีน 
ทีส่รา้งสรรค ์

ทีเ่ราไดอ้บรมใน
วนันีจ้ะเป็นตวัชว่ย

ในการแกปั้ญหา 
และเป็นวสิยัทศัน์
ของวนัพรุง่นี ้เรา
มองตวัเองวา่เป็น 

ผูใ้หบ้รกิารสถาบนั
การเรยีนรูท้ีจ่ะ

ผลติบคุลากรใน
รุน่ดงักลา่วนี ้

ตอ่ไป 
–ดร. เอลซิา่ สตเีฟ่น  

ประธาน
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ยนิดตีอ้นรับ

ขอบคณุทีพ่จิารณา Academy of Art University ใหเ้ป็น
จดุเริม่ตน้อาชพีของทา่น ดฉัินพดูวา่เริม่ตน้ เนือ่งจากคณุ
จะไดส้ัมผัสบรรยากาศเหมอืนการท�างานอย่างมอือาชพี
นับตัง้แตว่นัแรกทีเ่ริม่เรยีนเลยทเีดยีว การศกึษาศลิปะทีน่ี่
จะใหโ้อกาสคณุในการพัฒนาพรสวรรคแ์ละเรยีนรูท้ักษะที่
เป็นทีต่อ้งการของตลาดทีส่รา้งสรรค์

ในปี 1929 ปู่ ของดฉัินไดก้อ่ตัง้โรงเรยีนส�าหรับศลิปะ โดย
ใชห้ลกัการของการปฏวิตั:ิ บคุคลใดกต็ามทีอ่ทุศิตนและ
มคีวามมุง่มัน่ กส็ามารถเป็นศลิปินได ้ โดยไมต่อ้งค�านงึถงึ
การศกึษาทีไ่ดรั้บมากอ่นหนา้นัน้ 

ท่านยังเชือ่ว่าศลิปินมอือาชพีทีห่าเลีย้งชพีดว้ยความคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคข์องตนเองควรจะเป็นผูพั้ฒนาหลกัสตูร เรา
มีอุปกรณ์ที่ดทีี่สุดเพื่อใหอ้�านวยความสะดวกใหก้ับโลก
แหง่การท�างานของนักศกึษา

แนวคดิของผูก้อ่ตัง้ทัง้สองยงัคงอยูใ่นใจของ Academy 
of Art University เสมอมา เมือ่ปู่ ของดฉัินท�าใหค้วามฝัน
กลายเป็นจรงิ มกีญุแจหลกัทีท่�าใหเ้ราสามารถเตบิโตจาก
นักเรยีนเพยีงแค ่45 คน จนปัจจบุนัมจี�านวนนักเรยีนเกอืบ
ถงึ 17,000 คนได ้

ดฉัินหวงัวา่คณะทีน่่าหลงใหล สิง่อ�านวยความสะดวกที่
ทนัสมยั และหลกัสตูรทีค่รอบคลมุ ทีแ่คตตาล็อกนีไ้ดใ้ห ้
รายละเอยีดไวจ้ะโนม้นา้วใหค้ณุเลอืก Academy of Art 
University เป็นตวัเลอืกแรกในการฝึกฝนศลิปะและการ
ออกแบบอยา่งเป็นทางการ 

ดว้ยความจรงิใจ

 

ดร. เอลซิา่ สตเีฟน
ประธาน

ภาพรวม  ประธาน
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เราคอืใคร

เราเป็นโรงเรยีนมอือาชพีแหง่แรกทีอ่ยูใ่นระดบั 

แนวหนา้ เป็นสถานทีส่ดุพเิศษในการเรยีนรูอ้าชพี 
ในดา้นศลิปะ การออกแบบ การแสดง ดนตร ี
หรอืการสือ่สาร มกีารเรยีนการสอนทกัษะทีเ่ป็น
ประโยชนแ์ละหลกัการทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ เป็นเรือ่ง
จรงิต ัง้แต่สถาปัตยกรรมไปจนถงึการพฒันา
เกม ไปจนถงึวจิติรศลิป์ เรามอีาจารยร์ะดบัแนว
หนา้ผูท้ ีท่�ามาหาเลีย้งชพีกบัสิง่ทีพ่วกเขาสอน
มาสอนในเรือ่งทกัษะและหลกัการทีจ่�าเป็นเพือ่
ใหไ้ดง้านและถอืเป็นอาชพีได้

ส ิง่อ�านวยความสะดวกดา้นเทคนคิและทรพัยากร 

ในการสอนแบบออนไลนข์องเราไมเ่ป็นรองใคร 
เรามสี ิง่อ�านวยความสะดวกในการผลติงานและ 

ทรพัยากรในการศกึษาช ัน้หนึง่ ซึง่ท�าใหค้ณุกา้ว 

ทนัยคุทีท่กุส ิง่ข ึน้อยูก่บัความส�าเร็จของคณุ

ภารกจิของเรา: Academy of Art University 
เตรยีมพรอ้มอาจารยท์ ีเ่ป็นทีต่อ้งการในสาขา
การออกแบบ การสือ่สาร และศลิปะ โดยสง่มอบ
หลกัสูตรการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตร ี
และมหาบณัฑติ และหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 
และการพฒันาพอรท์โฟลโิอ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รา
น�าเสนอ โปรดเยีย่มชมเราแบบออนไลนไ์ดท้ ี ่
www.academyart.edu
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นกัศกึษาทีโ่อนยา้ยหนว่ยกติ
ส�านักงานการคัดเลอืกบุคคลเขา้รับการศกึษาของเราท�าใหก้ารโอนยา้ย
หน่วยกติเป็นเรือ่งงา่ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้ ถา้หากคณุจบหลกัสตูรการ
เขา้ชัน้เรียนโดยไม่ตอ้งมีการเขยีนวทิยานิพนธใ์นระดับวทิยาลัยมาแลว้
กอ่นหนา้นี ้ เรายนิดตีอ้นรับคณุโดยการสง่ใบแสดงผลการศกึษาอยา่งเป็น
ทางการของคณุมาใหเ้ราทบทวนหน่วยกติทีส่ามารถโอนยา้ยได ้

นโยบายของมหาวทิยาลยัและขอ้มลูทางวชิาการ
แคตตาล็อกนีเ้ป็นเป็นการใหข้อ้มลูแกค่ณุเทา่นัน้ ขอ้มลูทีพ่บในแคตตาล็อก 
นีส้ามารถเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ สามารถดนูโยบายของมหาวทิยาลยัและ
ขอ้มลูทางวชิาการอยา่งละเอยีดไดจ้ากเว็บไซตข์องเราที่

ภาคผนวกแคตตาล็อก 1: นโยบายดา้นการเรยีนการสอนและนักศกึษา
ภาคผนวกแคตตาล็อก 2: คณะกรรมการบรหิาร เจา้หนา้ที ่และคณะ

*โปรดทราบว่ามหาวทิยาลัยอาจปฏเิสธใบสมัครทีต่รวจสอบแลว้ว่าไม่มกีารเตรยีม
พรอ้มอยา่งเพยีงพอ และ/หรอืไมม่คีวามสนใจในหลกัสตูรอยา่งเพยีงพอ ผูส้มคัรที่
ถกูปฏเิสธการเขา้ศกึษาตอ่จะไมไ่ดรั้บการอนุญาตใหล้งทะเบยีนชัน้เรยีนได ้

ปรชัญาในการคดัเลอืกบคุคลเขา้
ศกึษา

นโยบายการคดัเลอืกบุคคลเขา้รบัการศกึษาอย่างครอบคลุมของ
เราจะหาไดน้อ้ยมากในโรงเรยีนศลิปะอืน่ เราคน้พบวา่ศกัยภาพของ
นกัเรยีนของเราไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บัอดตีจากทีอ่ ืน่ๆ ทีผ่า่นมา แตข่ ึน้อยู่
กบัอนาคตของพวกเขาทีม่กีบัเรา

วธิกีารสมคัร:
ไปทีส่ว่นของ "การรับสมคัร" ดา้นหลงัของแคตตาล็อกนีเ้พือ่ดขูอ้ก�าหนด
พืน้ฐานในการคดัเลอืกบคุคลเขา้รับการศกึษา ค�าแนะน�า และใบสมคัร  
รวมถงึสามารถโทรตดิตอ่เราไดท้ี ่800.544.2787 (ในอเมรกิาเทา่นัน้) หรอื 
415.274.2200 หรอืสมคัรแบบออนไลนไ์ดท้ี ่www.academyart.edu

การคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา
Academy of Art University รักษานโยบายการรับบคุคลเขา้ศกึษา
แบบครอบคลมุส�าหรับหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด* ไมจ่�าเป็นตอ้ง
มปีระสบการณด์า้นศลิปะและการออกแบบมากอ่นหนา้นี ้ และนักศกึษาที่
มรีะดบัทกัษะทีแ่ตกตา่งกนักส็ามารถสมคัรไดท้ัง้ส ิน้ เป็นความเชือ่ของเรา
ทีว่า่นักศกึษาทกุคนทีเ่ต็มใจทีจ่ะท�าพันธสญัญาใดๆ ตามทีเ่หมาะสมจะ
สามารถเรยีนรูท้กัษะในระดบัมอือาชพีได ้

การสมคัรเพือ่ขอรบัหนงัสอืรบัรองการสอนศลิปะ
โปรแกรมการออกใบรับรองการสอนศลิปะของเราไดรั้บการออกแบบมา
โดยเฉพาะส�าหรับนักศกึษาศลิปะระดับปรญิญาตรผีูต้อ้งการเตมิเต็มเพือ่
แนะแนวทางในการส�ารวจความสรา้งสรรคแ์ละการพัฒนารสนยิมทางศลิปะ
สว่นบคุคลของผูอ้ืน่ นักศกึษาจะตอ้งจบปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ในสาขาทศัน์
ศลิป์หรอืหลกัสตูรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จงึจะสามารถเรยีนหลกัสตูรปีทีห่า้นี ้ 

การคดัเลอืกบคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑติศกึษา
มหาวทิยาลัยก�าหนดใหผู้ส้มัครระดับปรญิญาตรตีอ้งแสดงความสามารถ
และเจตนาในการทีต่อ้งการศกึษาตอ่ในวฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (MA) 
ศลิปมหาบณัฑติ (MFA) หรอืสถาปัตยกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ (M.Arch)

นกัศกึษาชาวตา่งชาติ
ฝ่ายบริการ/คัดเลือกเขา้รับการศกึษาส�าหรับนักศกึษาชาวต่างชาตจิะ
ชว่ยเหลอืนักศกึษาแต่ละรายในเรื่องกระบวนการสมัครและรับเขา้ศกึษา 
วซีา่นักเรยีน และกระบวนการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่ การเรยีนการสอน และการลง
ทะเบยีนชัน้เรยีน แบบฟอรม์ใบสมคัรและกระบวนการสมคัรจะมใีนภาษาจนี 
(ดัง้เดมิ) จนี (แบบยอ่) เกาหล ีโปรตเุกส สเปน อนิโดนเีซยี และไทย ใน
เว็บไซตข์องเราที ่www.academyart.edu

นกัเรยีนระบบการศกึษาดว้ยตนเองทีบ่า้น
เรายนิดตีอ้นรับและสนับสนุนใหนั้กเรียนในระบบการศกึษาดว้ยตนเองที่
บา้นสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูรของเราทัง้ทีม่วีฒุแิละแบบไมม่วีฒุ ิ นโยบาย
การคดัเลอืกบคุคลเขา้รับการศกึษาแบบครอบคลมุของ Academy of Art 
University จะสามารถใชก้บันักเรยีนทีเ่รยีนในระบบการศกึษาดว้ยตนเอง
ทีบ่า้นทีเ่ขา้รว่มในโปรแกรมอยา่งเป็นทางการของรัฐทีนั่กเรยีนนัน้อาศยัอยู่

ภาพรวม  เราคอืใคร
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การรบัรองคณุภาพการศกึษา/การ
เป็นสมาชกิ
การรับรองคณุภาพการศกึษา
 
การรบัรองคณุภาพจาก WSCUC
Academy of Art University ไดรั้บการรับรองสว่นภมูภิาคจาก WASC คณะ
กรรมการวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัอาวโุส (WSCUC) หนึง่ในเจ็ดสมาคม
ภมูภิาคทีใ่หก้ารรับรองคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยั และโรงเรยีนรัฐและ
เอกชนในประเทศสหรัฐอเมรกิา WSCUC ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่ 985 แอตแลนตกิ 
อเวนวิ #100, อลาเมดา, แคลฟิอรเ์นยี, 94501 โทรศพัท ์510.748.9001

การรบัรองคณุภาพการศกึษาจาก WSCUS ส�าหรบัโปรแกรม 

การเรยีนออนไลน์
ทัง้หลักสตูรเรยีนทีม่หาวทิยาลัยและการเรยีนแบบออนไลนท์ีม่หาวทิยาลัย 
Academy of Art ไดรั้บการรับรองคณุภาพจาก WASC คณะกรรมการ
วทิยาลยัและมหาวทิยาลยัอาวโุส (WSCUC) หลกัสตูรตอ่ไปนีจ้ะไมม่กีาร
เรยีนการสอนแบบออนไลน:์ AA, BFA และ MFA สาขาวชิาการแสดง MA 
ในสาขาวชิาการออกแบบสถาปัตยกรรมขัน้สงู BS ในสาขาวชิาการเขยีน
โปรแกรมเกม และ AA ในสาขาวชิาการบรูณะยานยนต์

การรับรองคณุภาพทางการศกึษาแบบเฉพาะทาง
การรบัรองคณุภาพจาก CTC
การรับรองคุณภาพการออกใบรับรองครูจากคณะกรรมการแคลฟิอร์เนีย 
การออกใบรับรองครจูากคณะกรรมการแคลฟิอรเ์นยี (CTC) เป็นส�านักงาน
ในสาขาบรหิารของรัฐแคลฟิอรเ์นยี วตัถปุระสงคห์ลกัของส�านักงานคอื
ใหบ้รกิารในฐานะคณะกรรมการมาตรฐานของรัฐในการเตรียมครูส�าหรับ
โรงเรยีนแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี การออกใบอนุญาตและใบรับรองวชิาชพีครู
ของรัฐ การบงัคบัใชห้ลกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพีของคร ู และระเบยีบปฏบิตัขิอง
ผูถ้อืใบรับรองในรัฐแคลฟิอรเ์นยี CTC ไดใ้หก้ารรับรองคณุภาพในโปรแกรม
การออกใบรับรองการสอนวชิาศลิปะของ Academy of Art University โดย 
CTC ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่ 1900 แคปิตอล อเวนวิ, แซคราเมนโต, แคลฟิอรเ์นยี 
95811 โทรศพัท:์ 916-322-6253

หมายเหต:ุ ใบรับรองการสอนศลิปะแบบออนไลนแ์ละปรญิญาโทการสอน
ศลิปะจะตอ้งมกีารบา้นฝึกปฏบิัตใินการสังเกตการณ์และการสอนศลิปะให ้
แกนั่กเรยีนในโรงเรยีนรัฐ Bay Area ในพืน้ทีด่ว้ย

การรบัรองคณุภาพการศกึษาจาก CIDA
สภาการออกใบรบัรองคณุภาพการออกแบบภายใน
สภาการออกใบรับรองคณุภาพการออกแบบภายใน (CIDA) เป็นองคก์ร
อสิระทีไ่มแ่สวงผลก�าไร เพือ่ออกใบรับรองคณุภาพส�าหรับหลกัสตูรการ
ศกึษาการออกแบบภายในของวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยในสหรัฐอเมรกิา
และแคนาดา โปรแกรม BFA ในสาขาการออกแบบและสถาปัตยกรรม
ภายใน และ MFA ในสาขาการออกแบบและสถาปัตยกรรมภายในไดรั้บ
การรับรองคณุภาพจากสภาการออกใบรับรองคณุภาพการออกแบบภายใน 
สภาการออกใบรับรองคณุภาพการออกแบบภายใน (CIDA) ตัง้อยูท่ีเ่ลขที ่
206 แกรนดว์ลิล ์อเวนวิ, หอ้ง 350, แกรนดแ์รพดิส,์ มชิแิกน 49503-4014 
โทรศพัท ์616.458.0400

การรบัรองคณุภาพจาก NAAB
คณะกรรมการรบัรองคณุภาพสถาปตัยกรรมแหง่ชาติ
ในสหรัฐอเมรกิา คณะกรรมการทีจ่ดทะเบยีนสว่นใหญจ่ะก�าหนดวฒุจิาก
หลักสูตรดา้นวชิาชพีที่ไดรั้บการรับรองเป็นขอ้ก�าหนดเบื้องตน้ส�าหรับ
การออกใบอนุญาต คณะกรรมการรับรองคณุภาพสถาปัตยกรรมแหง่ชาต ิ

(NAAB) ซึง่เป็นส�านักงานหนึง่เดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหรั้บรองหลกัสตูร
วฒุวิชิาชพีดา้นสถาปัตยกรรมของสถาบนัตา่งๆ ทีม่กีารออกใบรับรอง
คณุภาพสว่นภมูภิาคของสหรัฐอเมรกิา โดยจะประกอบดว้ยวฒุสิามระดบั
คอื สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ และ
ปรญิญาเอกดา้นสถาปัตยกรรม หลกัสตูรทีไ่ดรั้บการรับรองสามารถเป็น
หลกัสตูรแปดปี สามปี หรอืสองปีกไ็ด ้ โดยขึน้อยูก่บัขอบเขตทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานดา้นการศกึษาทีก่�าหนดไว ้

วุฒปิรญิญาเอกและปรญิญาโทดา้นสถาปัตยกรรมอาจก�าหนดใหผู้เ้ขา้รับ
การศกึษาตอ้งไดรั้บวุฒปิรญิญาตรกีารเตรยีมความพรอ้มทางดา้นวชิาชพี
ในดา้นสถาปัตยกรรมมากอ่น อยา่งไรกต็าม วฒุกิารเตรยีมความเชีย่วชาญ
ดา้นวชิาชพี โดยตวัมนัเองแลว้ ไมถ่อืวา่เป็นวฒุทิีไ่ดรั้บการรับรอง

Academy of Art University น�าเสนอหลกัสตูรวฒุกิารศกึษาทีไ่ดรั้บการ 
รับรองาก NAAB ดงัตอ่ไปนี:้

  • B. Arch. (162 หน่วยกติในระดบัปรญิญาตร)ี
 รับรองคณุภาพการศกึษาครัง้ตอ่ไป ปี 2018

  • M. Arch. (วฒุกิารเตรยีมความเชีย่วชาญดา้นวชิาชพี + 63 หน่วยกติใน
ระดบับณัฑติศกึษา) 
  • M. Arch. (ไมต่อ้งมวีฒุกิารเตรยีมความเชีย่วชาญดา้นวชิาชพี + 87 
หน่วยกติในระดบับณัฑติศกึษา) 
 รับรองคณุภาพการศกึษาครัง้ตอ่ไปปี 2021

การรบัรองคณุภาพจาก NASAD
สมาคมโรงเรยีนศลิปะและการออกแบบแหง่ชาต ิ
สมาคมโรงเรยีนศลิปะและการออกแบบแหง่ชาต ิ (NASAD) เป็นส�านักงาน
การรับรองคณุภาพการศกึษาดา้นศลิปะและการออกแบบ และแวดวงที่
เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบในระดบัชาต ิAcademy of Art University ไดรั้บ
การรับรองจากสมาคมโรงเรยีนศลิปะและการออกแบบแหง่ชาต ิ (NASAD) 
ส�าหรับวฒุอินุปรญิญาศลิปศาสตร ์ ศลิปศาสตรบณัฑติ ศลิปบณัฑติ ศลิป-
มหาบณัฑติ และศลิปมหาบณัฑติ และประกาศนยีบตัร วฒุทิัง้หมดของ 
Academy of Art University ซึง่ไดแ้ก ่ AA, BA, BFA, MA, MFA และ
โปรแกรมการออกใบรับรองการสอนศลิปะไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก 
NASAD ยกเวน้ส�าหรับหลกัสตูรทีน่�าเสนอจากสาขาวชิาเหลา่นี:้ สาขา
วชิาการแสดง สาขาวชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาภมูสิถาปัตย ์สาขาวชิาการ
สือ่สารมลัตมิเีดยี สาขาวชิาการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่
ทศัน ์สาขาวชิาการเขยีนบทภาพยนตร ์โทรทศัน ์และดจิติอลมเีดยี และรวม
ถงึอนุปรญิญาในดา้นการบรูณะยานยนต ์ จากสาขาวชิาการออกแบบเชงิ
อตุสาหกรรม และ BS ในดา้นการออกแบบเกมจากสาขาวชิาการพัฒนาเกม 
สมาคมโรงเรยีนศลิปะและการออกแบบแหง่ชาต ิ (NASAD) ตัง้อยูเ่ลขที ่
11250 โรเจอรเ์บคอนไดรฟ์, หอ้ง 21, เรสตนั, เวอรจ์เินยี, 20190 โทรศพัท ์
703.437.0700

ถอ้ยแถลงเรือ่งการไมแ่บง่แยก 
Academy of Art University ตอบรบันกัศกึษาทกุเชือ้ชาต ิ สผีวิ 
อาย ุ ศาสนา และสญัชาต ิ หรอืกลุม่ชาตพินัธุ ์ ใหไ้ดร้บัสทิธิ ์ สทิธิ
พเิศษ หลกัสตูรการเรยีนการสอน และกจิกรรมตา่งๆ ตามทีไ่ดต้กลง
กนัไวห้รอืมไีวใ้หก้บันกัศกึษาทกุคนของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
จะไมเ่ลอืกปฏบิตัโิดยอา้งองิจากเชือ้ชาต ิ สผีวิ อาย ุ เพศ ศาสนา 
ความพกิารทางรา่งกาย รสนยิมทางเพศ หรอืสญัชาตหิรอืชาตพินัธุ ์
ในการบรหิารจดัการตามนโยบายการศกึษา โปรแกรมการใหท้นุและ
เงนิกูย้มื และโปรแกรมดา้นธรุการอืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั
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ถอ้ยแถลงภารกจิ
Academy of Art University ไดจั้ดเตรยีมผูเ้ชีย่วชาญที่
สามารถสรรคส์รา้งแรงบนัดาลใจในสาขาวชิาการออกแบบ 
การสือ่สาร และศลิปะ โดยมอบวฒุใินระดบัปรญิญาตรแีละ
บณัฑติศกึษาทีเ่ป็นเลศิ และหลกัสตูรประกาศนยีบตัรและ
การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายนี ้Academy of Art University จะตอ้ง:

• รักษานโยบายการรับนักศกึษาเขา้เรยีนแบบครอบคลมุ ส�าหรับบคุคลทีม่คีณุสมบตัพิืน้ฐานตรงตามทีก่�าหนดไวใ้นการรับเขา้

ศกึษา และใหค้�าแนะน�าแกบ่คุคลทีต่อ้งการไดรั้บการเรยีนรูข้ัน้สงูในแนวคดิทีก่วา้งขวางของแวดวงศลิปะและการออกแบบ

• สอนวธิกีารทีเ่ป็นระเบยีบขัน้ตอนในการเรยีนศลิปะและการออกแบบ ทีก่ระตุน้ในนักศกึษาพัฒนาสไตลข์องตนเองทีห่ลอมรวม

กบัพรสวรรค ์ทกัษะดา้นเทคนคิ และแรงบนัดาลใจทีส่รา้งสรรคข์องพวกเขา พรอ้มๆ ไปกบัความรูอ้ยา่งมอือาชพี

• รวบรวมคณะอาจารยท์ีทุ่ม่เท และสามารถท�างานทัง้เต็มเวลาและพารท์ไทม ์ ผูซ้ ึง่เป็นศลิปิน นักออกแบบ และนักวชิาการ มอื

อาชพีทีค่วามส�าเร็จของพวกเขาในฐานะผูใ้หก้ารศกึษามาจากความสามารถในการสอนนักศกึษาโดยใชค้วามหลักแหลมและ

ทกัษะทีส่ัง่สมผา่นประสบการณแ์ละการเรยีนรูม้ายาวนาน

• ด�าเนนิการในบรบิทของชมุชนเมอืง เพือ่ใหโ้ปรแกรมการศกึษาสามารถใชไ้ดจ้รงิ และอทุศิตนใหก้บัศลิปะวฒันธรรมของชมุชน

ทีไ่ดรั้บบรกิาร

• จัดหาสภาพแวดลอ้มทีส่รา้งสรรคท์ีส่ามารถประคบัประคองและทา้ทายไดใ้นคราวเดยีวกนั โดยไดรั้บแรงสนับสนุนจากการสอน

เป็นการสว่นตวัทีเ่ป็นเลศิ และบรกิารสนับสนุนตา่งๆ ทีเ่ขา้ใจถงึความจ�าเป็นของนักศกึษาทีม่อีายแุละภมูหิลงัทีแ่ตกตา่งกนั

• น�าเสนอโปรแกรมการศกึษาทั่วไปที่ออกแบบมาเพื่อกระตุน้การพัฒนาความคดิวเิคราะห์และทักษะในการสือ่สารใหก้ับ

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี และเพือ่สนับสนุนศลิปินเกดิใหมใ่หส้ามารถเกดิไดใ้นแวดวงนี ้ เพือ่มองหาประเด็นจากหลายมมุมอง

และเพือ่ฝึกฝนความสามารถในการท�าหนา้ทีใ่นฐานะพลเมอืงโลกทีไ่ดรั้บการศกึษาได ้

• บรหิารจัดการอยา่งมจีรยิธรรมและมปีระสทิธภิาพ และด�าเนนิการเรือ่งการเงนิอยา่งรอบคอบ และใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งเหมาะ

สมในทกุแงม่มุของการเรยีนรูเ้รือ่งหลกัสตูรและการบรกิาร ตามแนวคดิทีก่วา้งขวางของแวดวงศลิปะและการออกแบบ

 

ภาพรวม  เราคอืใคร
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
การอบรมและเทคนคิ: สถาบนัสอนการแสดงจะเนน้การวางรากฐานในเรือ่ง 
กระบวนการ เทคนคิ และการเลา่เรือ่งจรงิ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาตวัละคร
ตา่งๆ ไดท้�าการแสดงอยา่งแทจ้รงิ และไดข้ดัเกลาฝีมอืของตนเอง ชัน้เรยีน 
การแสดงของเราจะครอบคลมุในเรือ่งเทคนคิในการเขา้ถงึตัวตนภายใน 
การใชจ้นิตนาการ เรยีนรูก้ารใชเ้สยีงและรา่งกาย การท�านัยแฝงใหม้ชีวีติ 
และความตอ้งการพเิศษในการท�างานกบักลอ้ง พรอ้มกบัการฝึกปฏบิตัขิัน้
สงูของสถาบนัสอนการแสดง

ประวตัสิว่นตวัเกีย่วกบัการแสดง: นักศกึษาทีจ่บการศกึษาจะเขา้สูเ่สน้ทาง 
สายอาชพีพรอ้มทกัษะ เครือ่งมอื และประวตัสิว่นตวัเกีย่วกบัการแสดงที่
นักแสดงในปัจจบุนัจะตอ้งมี

คณาจารยม์อือาชพี: เรยีนรูจ้ากมอือาชพีชัน้สงูในอตุสาหกรรมการแสดง 
ผูท้ีจ่ะสรา้งแรงบนัดาลใจและพัฒนาพรสวรรคท์ีโ่ดดเดน่ของคณุ เพือ่ไขว่
ควา้เอาวฒุกิารแสดงมาใหไ้ด ้

การแสดงบนเวทแีละการแสดงหนา้กลอ้ง: สถาบนัสอนการแสดงจะจัดให ้
มกีารอบรมตัง้แตข่ัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นเอกลกัษณแ์ละเหมาะกบัทัง้การแสดง
บนเวทแีละการแสดงหนา้กลอ้ง

สิง่อ�านวยความสะดวกของสถาบนัสอนการแสดงจะประกอบดว้ย:
เวทกีารแสดงทีม่รีะบบเสยีง พรอ้มกลอ้ง จอมอนเิตอร ์และระบบไฟ
พืน้ทีเ่พือ่ใชใ้นการแสดงพรอ้มแผงไฟแบบครบวงจร
หอ้งสมดุการแสดงและบทภาพยนตร์
หอ้งบนัทกึเสยีง
หอ้งรอ้งเพลงพรอ้มเปียโน
หอ้งอปุกรณป์ระกอบฉาก
หอ้งเรยีนเตน้
หอ้งอเล็กซานเดอร์
ส ิง่อ�านวยความสะดวกในการบรหิารรา่งกายซึง่ไดแ้ก ่สระวา่ยน�้า หอ้งโยคะ 
หอ้งยกน�้าหนัก หอ้งออกก�าลงักายแบบการยดืกลา้มเนือ้และแบบแอโรบกิ

รายชือ่บรษิทัและลกูคา้ทีว่า่จา้งผูท้ ี่
จบการศกึษาจากสถาบนัของเรา:

ABS CBN International TV
American Idol
Artist International
Boxcar Theatre Company
Current TV, LLC
PBS/Discovery Channel
Radium
Spreckels Performing Arts Center
United Airlines
Vivian Weisman Productions
Zephyr Films
Lifetime TV
The Will Geer Theatricum Botanicum
New Conservatory Theatre
Lorraine Hansberry Theatre
Nancy Hayes Casting
และอืน่ๆ อกีมากมาย!
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ACTการแสดง

เสน้ทางสายอาชพี

ตวัเอกในเรือ่ง
 

นักแสดงน�า

 

นักแสดงสมทบ

 

นักแสดงสมทบทีม่บีทบาทส�าคญั

 

ผูจั้ดการนักแสดง 

 

สแตนดอ์นิ

 

นักแสดงเบือ้งหลงั/ตวัประกอบ
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] 
สาขาการแสดง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA 
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ 
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตร ์ 18 หน่วยกติ 
   
รวม 66 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา AA สาขาการแสดง 
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของ AA สาขาการแสดง   
ACT 101  การเคารพตอ่การแสดง   
ACT 105  การแสดง 1  
ACT 112  การพดู 1: การสรา้งเสยีง  
ACT 123  การแสดงสด 1  
ACT 141  การเคลือ่นไหว: การแสดงทางกาย  
ACT 155  การแสดง 2  
ACT 166  การรอ้งเพลง 1: เทคนคิการใชเ้สยีง  
ACT 181  การเคลือ่นไหว: การรับรูส้ว่นตา่งๆ ของรา่งกายและ 

  นักแสดงทีรู่ส้กึตวัอยูต่ลอดเวลา  
ACT 205  การแสดง 3  
ACT 212  การพดู 2: พลงัของเสยีง  
ACT 223  การแสดงสด 2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค ์
LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ 

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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ACTการแสดง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการแสดง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA 
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ 
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ 
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตร ์ 45 หน่วยกติ 
   
รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา BFA สาขาการแสดง
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107 

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

2  วชิาขอ้ก�าหนด ละครเวท ีภาพยนตร ์และการแสดงวจัิกษณ ์
1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของ BFA สาขาการแสดง   
ACT 101  การเคารพตอ่การแสดง   
ACT 105  การแสดง 1  
ACT 112  การพดู 1: การสรา้งเสยีง  
ACT 123  การแสดงสด 1  
ACT 141  การเคลือ่นไหว: การแสดงทางกาย  
ACT 155  การแสดง 2  
ACT 166  การรอ้งเพลง 1: เทคนคิการใชเ้สยีง  
ACT 181  การเคลือ่นไหว: การรับรูส้ว่นตา่งๆ ของรา่งกายและ 

  นักแสดงทีรู่ส้กึตวัอยูต่ลอดเวลา  
ACT 205  การแสดง 3  
ACT 212  การพดู 2: พลงัของเสยีง  
ACT 223  การแสดงสด 2  
ACT 468  กระบวนการคดัตวั: ตัง้แตก่ารอา่นใจไปจนถงึการเรยีก 
  กลบัมาอกีครัง้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค ์
LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ 

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง 

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 127  ประเด็นส�าคญัของศลิปะโลก 

LA 221  ศลิปะของแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม 

LA 238  วรรณกรรมโลก 
LA 292  การโปรแกรมและวฒันธรรม 
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ 
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั 

LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์

ละครเวท ีภาพยนตร ์และการแสดงวจิกัษณ ์
เลอืกสองวชิา: 
LA 126LA  การสมัมนาเรือ่งศลิปะ: ลอส แองเจลสิ 

LA 126SF  การสมัมนาเรือ่งศลิปะ: ซานฟรานซสิโก 

LA 132  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว 
LA 134  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 
  ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร ์
LA 182  การจ�าแนกประเภทภาพยนตร ์
LA 190  ประวตัขิองโอเปรา่ 
LA 244  ประวตัขิองแฟชัน่ 

LA 281  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940 
LA 282  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974 
LA 283  การตรวจสอบฟิลม์นัวร ์
LA 284  การปฏวิตัขิองภาพยนตรแ์นวสยองขวญั 
LA 300  การพดูในทีส่าธารณะเบือ้งตน้ 
LA 306  การพดูอยา่งสรา้งสรรค:์ การน�าเสนอส�าหรับนักออกแบบ 

LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั 
LA 383  ภาพยนตรโ์ลก 
LA 384  ภาพยนตรเ์กรดต�า่ 
LA 385  การวเิคราะห ์Hitchcock ในเชงิลกึ 

LA 386  การวเิคราะหภ์าพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร ์
LA 387  ผูอ้�านวยการสรา้งหญงิในธรุกจิภาพยนตร ์
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
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ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA]  
สาขาการแสดง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA 
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ 
   วชิาเลอืกตามสาขาเอก 3 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตรบ์ณัฑติ 3 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MA สาขาการแสดง
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดวชิาศลิปศาสตรบ์ณัฑติศกึษาของ MA  
สาขาการแสดง 
 
การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง 
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นโรงละครอเมรกินัสมยัใหม่

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของ MA สาขาการแสดง
ACT 611 การแสดงเบือ้งตน้
ACT 612 การแสดงสดเบือ้งตน้
ACT 615  การใชเ้สยีง 1
ACT 616  การพดู 1
ACT 620 เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์1
ACT 635  เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์1
ACT 637  เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์2
ACT 640  การเคลือ่นไหว: การสรา้งตวัละครทีจั่บตอ้งได ้
ACT 650  การแสดงหนา้กลอ้ง 1
ACT 680  เทคนคิการคดัตวั
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ACTการแสดง

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MFA]  
สาขาการแสดง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 57 หน่วยกติ 
+ วชิาเลอืก*   6 หน่วยกติ 
   
รวม 63 หนว่ยกติ 

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา MA สาขาการแสดง  
• ต้องท�าโครงการวิทยานิพนธ์สุดท้ายให้เสร็จสมบูรณ์ 
• GPA สะสมไม่ต่�ากว่า 2.0 
• ทั้ง 63 หน่วยกิต จะต้องได้เกรดไม่ต่�ากว่า C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของ MFA สาขาการแสดง
ACT 615 การใชเ้สยีง 1
ACT 616  การพดู 1
ACT 617  การใชเ้สยีง 2
ACT 618  การพดู 2
ACT 620 เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์1
ACT 622 เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์2 - เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์
  ในเรือ่งการแสดง
ACT 625 การเปลง่เสยีง
ACT 635  เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์1
ACT 637  เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์2
ACT 639  การแสดงในงานแสดง
ACT 640  การเคลือ่นไหว: การสรา้งตวัละครทีจั่บตอ้งได ้
ACT 642  เชคสเปียร ์1
ACT 644  เชคสเปียร ์2
ACT 645  เทคนคิการแสดงสด
ACT 650  การแสดงหนา้กลอ้ง 1
ACT 660  เทคนคิการแสดงเดีย่ว
ACT 670  การแสดงหนา้กลอ้ง 2
ACT 680  เทคนคิการคดัตวั
ACT 690  การแสดงหนา้กลอ้ง 3
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ACT 101 การเคารพตอ่การแสดง
วชิานี้จะสอนใหนั้กศกึษารูจั้กศลิปะการแสดงผา่นประสบการณ์ทีส่ง่ตอ่กนั
มา โดยมกีรณีศกึษา แบบฝึกหดั และการวเิคราะหบ์ท นักศกึษาจะไดเ้รยีน
รูค้�าศพัทเ์ฉพาะในแวดวงทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบันักแสดง และเทคนคิในการ 
ปรับปรงุการแสดง โดยจะเนน้ในเรือ่งการรว่มงานกบัหมูค่ณะและคูเ่ลน่

ACT 105 การแสดง 1
การแสดงจะเป็นการแสดงจรงิภายใตส้ถานการณท์ีเ่ป็นเรือ่งสมมต ินักศกึษา 
จะไดเ้รยีนรูใ้นการท�าตวัหนังสอืใหม้ชีวีติขึน้จรงิ โดยผกูชว่งเวลาทีแ่ทจ้รงิ
ใหเ้ขา้กบัชว่งเวลาทีต่อบกลบั นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตักิบัชดุแบบฝึกหดั
ทีเ่นน้ในเรือ่งการใสใ่จคูเ่ลน่ เพือ่สรา้งอารมณร์ว่มระหวา่งนักแสดงสองคน

ACT 112 การพดู 1: การสรา้งเสยีง
การใชเ้สยีงไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ จะตอ้งมาจากการตัง้ใจและการ
ปรับแตง่ทา่ทาง ลมหายใจ และค�าพดู ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตั ิ
หลกัการเหลา่นีโ้ดยใชส้ทัอกัษรสากลเพือ่สือ่สารภาษาพดูดว้ยวธิตีา่งๆ และ 
แสดงสิง่ทีเ่ลอืกเพือ่สือ่ขอ้ความอยา่งชดัเจนและมพีลงั

ACT 121 การแสดงความรูส้กึโดยใชร้า่งกาย
วชิาการเคลือ่นไหวรา่งกายขัน้ตน้นี ้ จะเนน้ในเรือ่งการใชร้า่งกายและเสยีง
เพือ่แสดงความรูส้กึ นักศกึษาจะสือ่สารลกัษณะของตวัละครและเรือ่งราว
ผา่นการเคลือ่นไหวทางกายและเสยีง รว่มกบัการแสดงตวัตลก ละครใบ ้
การเลา่เรือ่งตลก และสไตลก์ารใชเ้สยีง ในการเดนิเรือ่ง นักศกึษาจะแสดง
ความรูส้กึ การแสดงออกเกนิจรงิ การกระท�าทีค่าดไว ้ ปฏกิริยิาตอบกลบั 
การกระท�าและจังหวะเวลา

ACT 123 การแสดงสด 1
หลักส�าคัญของการแสดงสดคอืการฟังและการตอบสนองอยา่งทันทว่งท ี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�ากจิกรรมตา่งๆ ทีเ่ป็นเรือ่งของการรับความเสีย่ง 
ความคดิสรา้งสรรค ์ และการตอบสนองตามธรรมชาต ิ นักศกึษาจะเลน่เป็น
ฝ่ายตรงขา้มกบัคูข่องตน โดยเชือ่มโยงกบัตวัละคร สรา้งสภาพแวดลอ้ม 
และเชือ่มโยงเรือ่งราวใหต้รงจดุดว้ยความมัน่ใจ

ACT 141 การเคลือ่นไหว: การแสดงทางกาย
การแสดงทางกายจะใชร้่างกายเป็นเครือ่งมอืหลักในการแสดงความรูส้กึ
และในการสือ่สาร ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชพ้ฤตกิรรม ทา่ทาง ละครใบ ้
คอมมเีดยี เดล อารต์ และอปุกรณป์ระกอบตา่งๆ ในการสรา้งตวัละคร โดย
จะเนน้ในเรือ่งการจนิตนาการ การใชร้า่งกาย และการสือ่สารทางกาย

ACT 155 การแสดง 2
ในการแสดงในแตล่ะฉาก นักศกึษาจะประยกุตใ์ชแ้บบฝึกหดัการเชือ่มโยง
ภายใน โดยใชห้ลกัการทีเ่รยีนมาจากวชิาการแสดง 1 นักศกึษาจะยงัคง
มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรือ่งทักษะในการโตต้อบและการฟังอย่าง
กระตอืรอืรน้ เพือ่สรา้งพฤตกิรรมทีเ่ป็นจรงิและการน�าเสนอนัยแฝง

ACT 166 การรอ้งเพลง 1: เทคนคิการใชเ้สยีง
วชิานีเ้ป็นวชิาเบือ้งตน้ในการใชเ้สยีงของนักแสดงเป็นเครือ่งมอืในการพดู
และรอ้งเพลง นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัเิทคนคิการใชเ้สยีงพืน้ฐาน โดยการ
ผสานลมหายใจ รา่งกาย และจติใจเพือ่สรา้งเสยีง ชว่งเสยีง และการออก
เสยีงทีส่รา้งสรรค ์ นักศกึษาจะไดป้ระสบการณใ์นการออกก�าลงัเสยีงเป็น
ครัง้แรก ผา่นโคลงกลอนและการแสดงละครเพลง

ACT 181 การเคลือ่นไหว: การรับรูส้ว่นตา่งๆ ของรา่งกายและ 
นักแสดงทีรู่ส้กึตวัอยูต่ลอดเวลา
ในวชิานี ้นักศกึษาจะรวมเทคนคิอเล็กซานเดอรเ์ขา้กบัการเตน้ร�าสมยัใหม ่เพือ่
สรา้งตวัตนแบบไดนามคิ นักศกึษาจะระบแุละก�าจัดนสิยัทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่
การแสดงและประสทิธภิาพในการเคลือ่นไหวออกไป การท�าแบบฝึกหดั
และการเคลือ่นไหวแบบสดจะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถเพิม่คณุสมบตัติา่งๆ 
ชว่ง การโฟกสัและความลกึซึง้ สง่ผลใหส้ามารถท�าการแสดงทีย่อดเยีย่ม
อยา่งแทจ้รงิ

ACT 205 การแสดง 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชนั้ยแฝง ระบถุงึวตัถปุระสงคท์ีส่ามารถเลน่ได ้ และ 
สรา้งการกระท�าทีจ่�าเป็นในการพรรณนาความเป็นไปของแตล่ะฉาก โดย 
นักศกึษาจะรวมพฤตกิรรมและจนิตนาการ โดยอา้งองิจากสถานการณท์ีไ่ด ้
รับ เพือ่ใหเ้กดิการแสดงทีส่มจรงิ

ACT 212 การพดู 2: พลงัของเสยีง
วชิานีจ้ะขยายการสรา้งบล็อกของการผลติเสยีงแบบไดนามกิ เพือ่ชว่ย
ใหเ้สน้เสยีงแข็งแรง และเพือ่เพิม่คณุภาพของเสยีงพดูธรรมชาตดิว้ย 
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชส้ทัอกัษรสากล เพือ่ชว่ยในการออกเสยีงขอ้ความ
และภาษาถิน่ทีม่คีวามซบัซอ้นมากขึน้ แบบฝึกหดัจะประกอบดว้ยการฝึก
หายใจ การออกเสยีงกอ้ง และการพดูอยา่งชดัถอ้ยชดัค�า

ACT 223 การแสดงสด 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชท้กัษะในการแสดงสดและการสงัเกตเพิม่ขึน้ไปอกี
ระดบัหนึง่ ในขณะทีส่รา้งเรือ่งราวและตวัละครอยา่งเป็นธรรมชาต ิโดยเนน้
ในเรือ่งการใชนั้ยแฝงอยา่งสรา้งสรรค ์ การเลน่ในชว่งเวลา และการสรา้ง
การแสดงทีส่มจรงิ อกีทัง้ยงัมกีารฝึกปฏบิตักิารแสดงสด ในฐานะทีเ่ป็น
เทคนคิการฝึกซอ้มแบบมบีทอกีดว้ย

ACT 241 การเคลือ่นไหว: การแสดงหนา้กาก ละครใบ ้และ
ตวัตลก
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะการแสดงออกทางกายมาใช ้
ในการแสดงหนา้กาก เทคนคิการเลน่ละครใบ ้การแสดงตลก และการเลน่
เป็นตวัตลก นักศกึษาจะเขา้ถงึจนิตนาการของตนเอง ฝึกฝนการรับรูก้าร
ท�างานรว่มกบัหมูค่ณะ และการใชก้ารแสดงสดเพือ่พัฒนาตวัละครโดยใช ้
การแสดงออกทางรา่งกายอยา่งเต็มรปูแบบ มกีารสรา้งและแสดง ทัง้การ
แสดงโดยใชเ้ครือ่งดนตรชี ิน้เดยีวและแบบเป็นวง

ดูตารางเรียน วิชาที่ต้องลงเรียนก่อน
และค่าธรรมเนียมของแต่ละวิชา และลงทะเบียนได้ที่
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ACTการแสดง

ACT 243 ศลิปะการแสดงตลก
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมของประวตัแิละศลิปะการแสดงตลก นักศกึษาจะรวม
การแสดงสดเขา้กบัเทคนคิการแสดงตลกในการศกึษาบท เพือ่พัฒนา
ความสามารถในการแสดงและทกัษะการแสดงสด โดยจะอา้งองิถงึการ
แสดงตลกโรมนั คอมมเีดยี เดล อารต์ และนักแสดงตลกรุน่คลาสสกิ

ACT 261 การเคลือ่นไหว: การเตน้ร�าในละครเพลง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรู้จั้กกบัการเตน้แท็บและเทคนคิเพลงแจส๊ การ
แสดงละครเพลง และการออกแบบทา่เตน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการรับรูส้ว่น
ตา่งๆ ของรา่งกาย การควบคมุ และเงือ่นไข นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะการ
รับรูใ้นการปรับทา่ทาง รปูแบบ การวางตวั ไดนามกิ ความแข็งแกรง่ และ
การโฟกสั รวมถงึการตระหนักรูใ้นเรือ่งของเวลาและจังหวะดว้ย

ACT 266 การรอ้งเพลง 2 พลงัของการแสดง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการรอ้งเพลงเพิม่เตมิ โดยเนน้ใน
เรือ่งกระบวนการคดัตวันักแสดงละครเพลง นักศกึษาจะฝึกฝนความรูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัยคุและสไตลข์องละครเพลง การท�าเพลงใหเ้หมาะสมกบั
ประเภทของละครเพลง และเพิม่ทกัษะในการแสดงในฐานะนักแสดงทีร่อ้ง
เพลงได ้

ACT 275 การแสดงละครคลาสสกิ 1
ละครของเชคสเปียรย์งัคงเชือ่มโยงกบัวฒันธรรมทีเ่ป็นทีน่ยิม เนือ่งจาก
มกีารใชโ้คลงกลอนเพือ่เชือ่มโยงกับสภาพความเป็นอยู่และแนวคดิของ
มนุษย ์ ในวชิานี ้ การศกึษาบทละครและบทพดูจะทา้ทายนักศกึษาใหใ้ช ้
ความสามารถเชงิเทคนคิในทกุสาขาการแสดง เพือ่ใชก้บัฉันทลกัษณแ์ละ
สมัผัสคูม่าตราไอแอมบห์า้คณะทีก่�าหนดในบทละครของเชคสเปียร์

ACT 281 ฉากการตอ่สู ้1
ฉากการตอ่สูเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการเลา่เรือ่งละคร ในวชิานี ้ นักศกึษา
จะไดรั้บทกัษะการออกแบบทา่ทางตอ่สูเ้บือ้งตน้ รวมถงึฉากความรนุแรง
ในการแสดง และการใชอ้าวธุมคีม ดาบแบบมฝัีก ดาบ และกรชิ และดาบ
เดีย่ว ตามบรบิทของบทละครประวตัศิาสตรแ์ละบทละครรว่มสมยั

ACT 305 การแสดงหนา้กลอ้ง 1
วชิานีจ้ะเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาในการท�างานหนา้กลอ้ง โดยใช ้ 
หลกัการหลกัๆ ของการแสดง มกีารฝึกปฏบิตัเิชงิเทคนคิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของสือ่นี ้ ซ ึง่ประกอบดว้ย: คณุภาพเสยีง การแสดงทีส่มจรงิในหลายๆ 
เทค การจัดต�าแหน่งการน่ังยนื และมมุกลอ้ง นักศกึษาจะแสดงในแตล่ะ
ฉากรว่มกบัทมีโปรดกัชัน่แบบจัดเต็ม

ACT 312 การบนัทกึเสยีง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะการแสดงในการรอ้งเพลงเพือ่ใช ้
ประกอบภาพเคลือ่นไหว วดิโีอเกม โฆษณา การบรรยาย วทิย ุ โทรทศัน ์
และการพากยเ์สยีงตวัละคร นักศกึษาจะคน้พบเอกลกัษณเ์สยีงของตนเอง 
เรยีนรูเ้รือ่งส�าเนยีง การสรา้งเสยีงตวัละคร และการสรา้งเสยีงตามค�าสัง่ 
นักศกึษาจะวเิคราะหเ์สยีงทีบ่นัทกึไวใ้นเรือ่งของความลกึ ความหลากหลาย 
และความแมน่ย�า

ACT 321 การพดู 3: ส�าเนยีงและภาษาถิน่
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาวธิกีารเรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชภ้าษาถิน่หลกัๆ และ
ส�าเนยีงของภาษานัน้อยา่งมรีะบบ เพือ่เขยีนบทส�าหรับสือ่ตา่งๆ รวมถงึ
การแสดงบนเวท ีการแสดงในจอ และการบนัทกึเสยีง การใชก้ารวเิคราะห์
การเปลีย่นแปลงเสยีงหลกั ระดบัเสยีง จังหวะ เสยีงสงูต�า่ และการวาง
ต�าแหน่งเสยีง ในการตรวจสอบทางภมูศิาสตร ์ประวตัศิาสตร ์และอทิธพิล
ทางวฒันธรรมทีต่อ้งการ

ACT 323 การแสดงสด 3
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะฝึกปฏบิตัศิลิปะของการแสดงสดแบบ "long 
form" และภาพรา่งของการแสดง นักศกึษาจะแสดงสดทัง้ในการเลน่ละคร
และในภาพยนตร ์ และเขยีนสครปิตเ์ริม่ตน้ส�าหรับการแสดงบนเวทหีรอื
ภาพยนตร ์โดยใชเ้ทคนคิการแสดงสด วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการ
เลา่เรือ่งโดยการบรรยายและการท�าการแสดงกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพ

ACT 333 เทคนคิการแสดงเดีย่ว 1
ในวชิานี ้ ผูแ้สดงจะเริม่ตน้ดว้ยเรือ่งสว่นตวัในเชงิลกึของตนเอง โดยใช ้
กระบวนการดงึอารมณข์ึน้มาเพือ่สรา้งบทพดูทีล่ืน่ไหล โดยเริม่ตน้จาก
ประสบการณใ์นชวีติของแตล่ะคน จากนัน้เจาะลกึไปทีส่ครปิตเ์ดีย่วทีเ่ขยีน
ไว ้กระบวนการทีเ่ป็นเอกลกัษณน์ีส้ามารถพัฒนาใชก้บัขอ้ความใดกไ็ด ้

ACT 355 การแสดงหนา้กลอ้ง 2
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการแสดงตอ่หนา้กลอ้งเพิม่เตมิ โดยการสรา้ง
ตวัละครทีม่ไีดนามกิ ผา่นทางพฤตกิรรมและเจตนา การใชนั้ยแฝงเพือ่เลา่
เรือ่งราว โดยนักศกึษาจะไดแ้สดงในฉากทีซ่บัซอ้นและพัฒนาบทบาทให ้
หลากหลายมากขึน้

ACT 366 การรอ้งเพลง 3 การศกึษาบทละครเพลง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัสครปิตข์องละครเพลง และองค์
ประกอบบทละครของทมีผูแ้ตง่/ผูป้ระพันธเ์พลง นักศกึษาจะฝึกฝนทกัษะ
การแสดงและการรอ้งผา่นการแสดงในบทตา่งๆ ทัง้การแสดงเดีย่ว กลุม่
เล็ก และบทละครกลุม่ใหญ ่ การแสดงสดุทา้ยจะแสดงตอ่หนา้ผูช้มทีเ่ชญิ
มาชม

ACT 370 การแสดงละครเวท:ี การแสดงละคร
ในวชิานี ้ นักศกึษาการแสดงขัน้สงูจะไดใ้ชท้กัษะและความสามารถของ
ตนเองในการท�าบทละครใหม้ชีวีติขึน้มา โดยจะเนน้ในเรือ่งการซอ้มทีเ่ขม้
ขน้ การวเิคราะหบ์ท และการคน้ควา้ตวัละคร นักศกึษาจะรวมองคป์ระกอบ
ตา่งๆ เหลา่นีเ้ขา้ดว้ยกนัเพือ่ท�าการแสดงจากบทละครและไดแ้รงบนัดาล
ใจจากจนิตนาการ

ACT 375 การแสดงละครคลาสสกิ 2
การแสดงละครคลาสสกิจะบงัคบัใหผู้แ้สดงตอ้งรูถ้งึการแสดงทา่ทาง ค�า
พดู และความซบัซอ้นของวฒันธรรมในประวตัศิาสตร ์ การแสดงในบท
ตา่งๆ และบทพดูเดีย่วจากหลายยคุสมยั นักศกึษาจะตอ้งมคีวามลกึซึง้ ลง
ลกึในรายละเอยีด และสรา้งแงม่มุใหม้ากขึน้ เพือ่สรา้งตวัละครจากสถานที่
หรอืเวลาใดๆ ใหข้ึน้มามชีวีติจรงิอยา่งถกูตอ้งสมจรงิ
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ACT 381 ฉากการตอ่สู ้2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�าพืน้ฐานในฉากการตอ่สูใ้หเ้ขม้ขน้ขึน้ในการศกึษา
บททีม่กีารออกแบบการตอ่สูข้ัน้สงู การฝึกซอ้มตามขอ้ก�าหนดของตวั
ละคร/การทดสอบทกัษะความสามารถในการตอ่สู ้ชัน้เรยีนแบบครอบคลมุ
นีจ้ะเนน้ในเรือ่งการตอ่สูโ้ดยไมใ่ชอ้าวธุ การใชด้าบเดีย่ว ดาบมฝัีก และ
กรชิ และแนะน�าการใชห้อกเล็กและตะบอง

ACT 395 การแสดงในงานโฆษณา
การแสดงโฆษณาเป็นเซกเมนตท์ี่ส�าคัญและสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูแ้สดง
ได ้ ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการใชเ้ทคนคิการแสดงแบบเฉพาะ 
เพือ่ถา่ยทอดเรือ่งราวผา่นสือ่โฆษณา โดยจะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษใน
การสรา้งตัวละครใหม้คีวามสัมพันธอ์ย่างสมจรงิในขณะทีท่�าการน�าเสนอ
ผลติภณัฑใ์นเรือ่งราวนัน้

ACT 405 การแสดงหนา้กลอ้ง 3
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งกระบวนการถ่ายท�าภาพยนตรจ์ากมุมมอง
ของนักแสดง นักศกึษาจะไดท้�างานกบัเวทเีสยีงในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็น
มอือาชพีและตอ้งแขง่กบัเวลา ฟตุเทจจากฉากทีท่�างานจะน�ามารวมใน
มว้นฟิลม์เดโมของนักศกึษาดว้ย

ACT 412 การบนัทกึเสยีง 2 การผลติเดโม
เดโมโฆษณาและแผนการตลาดเป็นเครือ่งมอืส�าคัญทีจ่�าเป็นในการสมัคร
จองงาน VO ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รับปรงุการแสดงผา่นการวเิคราะห์
สครปิต ์ ก�าหนดรปูแบบ และสรา้งสครปิตเ์ดโม และการบนัทกึมว้นฟิลม์ 
เดโมในตอนสดุทา้ย และสรา้งแคมเปญการตลาด หวัขอ้การเรยีนจะรวมถงึ
หวัขอ้ผูจั้ดการนักแสดง การคดัเลอืกตวัแสดง และการสรา้งอาชพีดว้ย

ACT 433 เทคนคิการแสดงเดีย่ว 2
วชิานี้จะใชก้ารบรรยายส่วนตัวในการสรา้งสรรคช์ ิน้งานจากขอ้มูลทีเ่ป็น
เรือ่งของคณุทัง้หมด โดยใชก้ารส�ารวจบทละครการแสดงทีห่ลากหลาย 
เริม่ตน้จากประสบการณใ์นชวีติทีเ่รา้อารมณ ์ ขอ้มลูทีพั่ฒนาไปเป็นบทพดู
ไดโ้ดยใชก้ระบวนการดงึขอ้มลูขึน้มา การสรา้งชิน้งานทีเ่กดิขึน้เอง เป็นไป
ตามสญัชาตญาณ และไมม่กีารเซน็เซอร์

ACT 466 การรอ้งเพลง 4 การแสดงละครเพลง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการรอ้ง การเคลือ่นไหว และการ
แสดง โดยการสรา้งสรรคล์ะครเพลง นักศกึษาจะสรา้งองคป์ระกอบการท�า
ละครเพลงทีห่ลากหลายและมมีติ ิโดยการใชเ้ครือ่งดนตรชี ิน้เดีย่ว สองชิน้ 
และทัง้วง เพือ่สรา้งละครเพลงทีม่ชีวีติส�าหรับผูเ้ขา้ชม

ACT 468 กระบวนการคดัตวั: ตัง้แตก่ารอา่นใจไปจนถงึการ
เรยีกกลบัมาอกีครัง้
การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการคัดตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
โทรทศันใ์หป้ระสบผลส�าเร็จเป็นสิง่สดุยอด ในวชิานี ้ นักศกึษาจะได ้
ฝึกปฏบิตักิารคดัเลอืกตวัส�าหรับภาพยนตร ์ โทรทศัน ์ การบนัทกึเสยีง 
อตุสาหกรรม งานพมิพ ์ และละครในเว็บไซต ์ อกีทัง้ยงัมกีารตรวจสอบ
ในเรือ่งการเตรยีมตวัในการคดัตวัและการสมัภาษณ ์ เทคนคิการอา่นใจที่
จ�าเป็น และการสรา้งพอรต์โฟลโิอทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย

ACT 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

ACT 498 โครงการความรว่มมอื
วชิานีจ้ะน�าเสนอใหก้บันักศกึษาทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนดไว ้ ทีท่าง
ฝ่ายเป็นผูเ้ลอืกเพือ่เขา้ร่วมในโครงการความร่วมมอืสหวทิยาการร่วมกับ
นักศกึษาจากโปรแกรมอืน่

ACT 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ACT 500 การฝึกงานการแสดง
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตร ์ โทรทศัน ์ และ
โฆษณา
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ACTการแสดง

ACT 604 การเคลือ่นไหว: การประดษิฐท์า่ทางและการแสดง
อารมณท์างกาย
วชิาการเคลือ่นไหวขัน้ตน้นี้จะใชร้า่งกายของผูแ้สดงเป็นเครือ่งมอืหลักใน
การแสดงอารมณท์ัง้ในบทชวีติและบทตลก นักศกึษาจะใชก้ารจัดทา่ทาง
การเคลือ่นไหวทีค่ดิเองสดๆ รวมถงึการฝึกปฏบิตัใินการใชค้วามตัง้ใจผา่น
การเคลือ่นไหว อกีทัง้ยงัจะไดฝึ้กปฏบิตัใินเรือ่งการรวมการแสดงอารมณ์
ทางกายและค�าพดูทีเ่ขยีนไวเ้ขา้ดว้ยกนัอกีดว้ย

ACT 605 การพนิจิพเิคราะหก์ารเตน้ส�าหรับนักแสดง
วชิานีอ้อกแบบขึน้มาเพือ่ฝึกนักแสดงใหว้เิคราะหแ์ละสรา้งการเคลือ่นไหว
ทีก่ระตุน้ความสนใจได ้ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัหิลกัการทีอ่า้งองิจาก 
Laban การประดษิฐท์า่ทาง นามธรรม อปุกรณแ์ละรปูแบบนาฏยประดษิฐ ์
ผา่นงานองคป์ระกอบศลิป์ทีเ่ขม้ขน้ โดยเนน้ความส�าคญัในเรือ่งการจัดวาง
แนวทีเ่หมาะสม ความแข็งแกรง่และความยดืหยุน่ ชว่งเวลาการเคลือ่นไหว 
และการเตน้ร�าแบบดัง้เดมิและรว่มสมยั

ACT 606 การใชเ้สยีงและการพดู 1
วชิาที่เห็นไดช้ัดเจนที่เกีย่วขอ้งโดยตรงนี้ออกแบบมาส�าหรับนักศกึษา 
MFA ทีต่อ้งการเพิม่ทกัษะภาษาองักฤษ ใชก้ารสาธติแบบมปีฏสิมัพันธ์
โดยมเีป้าหมายเพือ่เสรมิค�าศัพทแ์ละเพิม่ความเขา้ใจในเรือ่งการพูดและ
การใชเ้สยีง จะเนน้ในเรือ่งการถอดความการวอรม์อพัทีเ่ขม้ขน้ การท�า
แบบฝึกหดั การน�าเสนอ และการถามตอบ นักศกึษาจะไดท้�างานทัง้บท
ดัง้เดมิและบททีเ่ป็นบทละคร

ACT 607 การใชเ้สยีงและการพดู 2
วชิาบัณฑติศกึษานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องการแปลและการเขยีนบท
ละครภาษาองักฤษทีม่กีารใชเ้สยีงชว่ยเต็มทีแ่ละครบครัน นักศกึษาจะได ้
ออกแบบและเขยีนบทละครทีห่ลากหลาย และใชค้�าทีถ่กูตอ้งชดัเจนตาม
มาตรฐานภาษาองักฤษแบบอเมรกินั

ACT 611 การแสดงเบือ้งตน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการเลา่เรือ่งโดยการใชจ้นิตนาการ 
รา่งกาย และน�้าเสยีง ทัง้ในการฝึกปฏบิตัแิละแบบมสีครปิตจ์รงิ นักศกึษา
จะสามารถรวมค�าศัพทเ์ฉพาะในการแสดงใหม้ชีวีติขึน้มาตามสถานการณ์
ทีไ่ดรั้บในบทนัน้ๆ โดยใชก้ารวเิคราะหส์ครปิต ์ พัฒนาการของตวัละคร 
และการท�างานรว่มกนั

ACT 612 การแสดงสดเบือ้งตน้
ในการแสดงสด ผูแ้สดงจะตอ้งใชก้ารรับฟังอยา่งกระตอืรอืรน้และทกัษะ
การพดูในทีช่มุชนในกระบวนการทีส่รา้งสรรค ์ ทัง้องคป์ระกอบหลกัในการ
พัฒนาบททีเ่ขยีนไวแ้ละตวัละครดว้ย การใชก้ารอา้งองิทางกายภาพมา
ปรับปรงุแบบฝึกหดัและการใชว้ธิ ีtheater game นักศกึษาจะถกูกระตุน้ให ้
ใชจ้นิตนาการเพือ่สรา้งบทละครสดทีส่มจรงิ

ACT 615 การใชเ้สยีง 1
นักศกึษาจะเพิม่ทักษะการแสดงโดยใชก้ารสรา้งบล็อกของค�าสั่งเสยีง
แบบไดนามคิ การหายใจ การปรับทา่ และการสัน่สะเทอืนของเสยีง จะ
ถกูน�ามาใชใ้นการพัฒนาและชว่ยเสยีงพดูธรรมชาตใิหด้ขี ึน้ แบบฝึกหดัจะ
เนน้ในเรือ่งการตระหนักรูถ้งึเสยีง การผอ่นเสยีง การท�าเสยีงกอ้ง และการ
ขยายเสยีง เพือ่ใหเ้ครือ่งมอืในการใชเ้สยีงทัง้หมดมคีวามแข็งแรงขึน้

ACT 616 การพดู 1
นักศกึษาจะเรยีนรูส้ทัอกัษรสากล เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูภ้าษา
ถิน่อเมรกินั โดยการลดการเนน้เสยีงหรอืความเป็นทอ้งถิน่ลง นักแสดง
แตล่ะคนจะไดรั้บชว่งเสยีงทีก่วา้งขึน้เพือ่เป็นตวัเลอืกใหต้วัละคร และเพิม่
ความสามารถในการลองสวมบทในการแสดง รวมถงึความสามารถในการ
พัฒนาภาษาถิน่และการเนน้เสยีงดว้ย

ACT 617 การใชเ้สยีง 2
วชิาขัน้สงูนี ้ จะเป็นการส�ารวจการใชเ้สยีงตอ่จากเดมิ เนือ่งจากนักศกึษา
จะไดเ้พิม่แบบฝึกหดัในการสรา้งความสามารถในการใชล้ม พัฒนาการ
ใชเ้สยีงกอ้งสว่นบน การเพิม่ชว่งเสยีง และการรวมการพดูอยา่งชดัถอ้ย
ชดัค�าใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกบับทละครรว่มสมยัและบทละครคลาสสกิ อกี
ทัง้นักศกึษายงัจะไดพั้ฒนาการวอรม์อพัเสยีง การใชเ้พือ่นสอน เพือ่เป็น
เครือ่งมอืน�าไปสูก่ารท�างานรว่มเป็นหมูค่ณะได ้

ACT 618 การพดู 2
นักศกึษาจะพัฒนาเสยีงทีค่งเหลอืและสญัลกัษณส์�าคญัตา่งๆ ส�าหรับ
ภาษาถิน่อเมรกินั รวมถงึขดัเกลาและเสรมิสรา้งการเปลีย่นเสยีงและ
ปรับใชแ้บบฝึกหดัการพดูอยา่งชดัถอ้ยชดัค�าทีเ่รยีนมาในวชิาการพดู 1 
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชภ้าษาพดูและภาษาเขยีน และการท�า IPA เพือ่ให ้
ไดบ้ทละครรว่มสมยัและบทละครคลาสสกิทีซ่บัซอ้นมากขึน้ได ้

ACT 620 เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์1
วชิานี้จะใชเ้ทคนิคของอเล็กซานเดอร์เป็นตัวฝึกปฏบิัตสิ�าคัญส�าหรับผู ้
แสดงทีต่อ้งการปรับใชก้ารเคลือ่นไหวและเสยีงอยา่งเหมาะสม นักศกึษา
จะพัฒนาการรับรูเ้กีย่วกบัรา่งกาย เพือ่จะสามารถระบแุละปลดปลอ่ยนสิยั
ทีเ่คยชนิและความตงึเครยีดได ้ นักศกึษาจะท�าความรูจั้กกบัตวัละครหลาย
มติ ิโดยใชเ้ทคนคิอเล็กซานเดอร ์รวมถงึการแสดงสดดว้ย

ACT 622 เทคนคิของอเล็กซานเดอร ์ 2 - เทคนคิของอเล็ก
ซานเดอรใ์นเรือ่งการแสดง
ในวชิาการเคลือ่นไหวขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะไดป้ระยกุตใ์ชแ้ละเพิม่การฝึก 
ปฏบิตัทิีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากเทคนคิของอเล็กซานเดอร ์1 ลงในการแสดงจรงิ โด 
ยการปรับแต่งตัวละครดว้ยการใชก้ารเคลือ่นไหวทางกายและการแสดง 
ออกดว้ยเสยีง ผูแ้สดงจะใชก้ารเลน่ละคร บทละคร และสครปิตโ์ทรทศัน ์
ในการบอกเลา่เรือ่งราวโดยปราศจากความตงึเครยีดและนสิัยทีเ่คยชนิที่
ไมเ่กีย่วขอ้งได ้

หลักสูตรปริญญาโท

ดูตารางเรียน วิชาที่ต้องลงเรียนก่อน
และค่าธรรมเนียมของแต่ละวิชา และลงทะเบียนได้ที่
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ACT 625 การเปลง่เสยีง
นักศกึษาจะไดท้บทวนและใชเ้ทคนคิตา่งๆ เพือ่ใหเ้สยีงของนักแสดงเป็น
เครือ่งมอืในการพดูและรอ้งเพลงได ้ นักศกึษาจะรวมลมหายใจ รา่งกาย 
และจติใจเพือ่ฝึกฝนเสยีงทีส่รา้งสรรค ์ ชว่งเสยีง และการออกเสยีง 
นักศกึษาจะไดป้ระสบการณใ์นการออกก�าลงัเสยีงเป็นครัง้แรก ผา่นโคลง
กลอนและการแสดงละครเพลง

ACT 635 เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์1
เทคนคิไมสเนอรจ์ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการสนองตอบและการตอบกลบั
ทีเ่ป็นจรงิ ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัส�าหรับนักแสดงมอือาชพี โดยการใช ้
หลกัการของการฟังอยา่งกระตอืรอืรน้และการใสใ่จอยา่งถงึทีส่ดุ นักศกึษา
จะถกูทา้ทายจากคูฝึ่กดว้ยชดุแบบฝึกหดัทีเ่ชือ่มโยงกนั นักศกึษาจะได ้
พัฒนาแบบฝึกหดัเฉพาะทีม่วีนัิยจากวธิไีดนามคิวธินีี ้ เพือ่น�าไปใชใ้นการ
แสดง

ACT 637 เทคนคิการแสดง: ไมสเนอร ์2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในการอยูก่บัปัจจบุนั ขณะทีท่�าการ
ส�ารวจเครือ่งมอืปลกุอารมณ์ของผูแ้สดงใหล้กึลงไปและหลากหลายมาก
ยิง่ขึน้ การเตรยีมอารมณแ์ละการท�าแบบฝึกหดัรว่มกบัคูฝึ่กอยา่งตอ่เนือ่ง
จะท�าใหนั้กศกึษาไดส้�ารวจและเพิม่ศกัยภาพเครือ่งมอืของตนเองได ้

ACT 639 การแสดงในงานแสดง
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งทักษะทีจ่�าเป็นของนักแสดงในการท�างาน 
โดยจะเนน้และฝึกปฏบิตัใินเรือ่งการศกึษาบท บทพดู การวเิคราะหส์ครปิต ์
ค�าศพัท ์ และเทคนคิการซอ้มทีห่ลากหลาย ทกัษะการใชเ้สยีง การ
จนิตนาการ และการใชร้า่งกาย จะถกูน�ามาใชเ้พือ่แสดงถงึพฤตกิรรมของ
ตวัละครและสรา้งการแสดงทีล่ืน่ไหล

ACT 640 การเคลือ่นไหว: การสรา้งตวัละครทีจั่บตอ้งได ้
รา่งกายเป็นเครือ่งมอืเบือ้งตน้ในการแสดงความรูส้กึและการสือ่สาร ในวชิา 
นี ้ นักศกึษาจะไดส้�ารวจพฤตกิรรมของรา่งกายเพือ่สรา้งตวัละคร นักศกึษา
จะไดฝึ้กปฏบิตักิารใชจั้งหวะ ความปรารถนา สถานะ ทา่ทางทางจติวทิยา 
การเลน่กบัสิง่ของ และประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีก้บัตวัละครทีต่อ้งสวม
หนา้กาก ละครใบ ้ การแสดงหนา้กากสหีนา้ปกต ิ ตวัตลก คอมมเีดยี เดล 
อารต์ และตน้แบบรว่มสมยั

ACT 642 เชคสเปียร ์1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมบทละครและบทพดูจากบทละครของวลิ
เลยีม เชคสเปียร ์โดยจะน�าลกัษณะการแสดงทา่ทาง ค�าพดู และวฒันธรรม
ทีซ่บัซอ้น งานเขยีนและงานวจัิยทางประวตัศิาสตรม์ารว่มใชด้ว้ย การเลน่
บทตวัละครทีซ่บัซอ้นจากยคุคลาสสกินี ้ ผูแ้สดงจะตอ้งสามารถแสดงให ้
เหมอืนจรงิและถกูตอ้งตามโลกของเชคสเปียร์

ACT 644 เชคสเปียร ์2
ในวชิาการแสดงขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะไดข้ยายขอบเขตความสามารถใน
การ แสดงของตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการใชง้านของเชคสเปียรแ์ละ 
ผูป้ระพันธบ์ทละครคลาสสกิเรือ่งอืน่ๆ โดยการใชฉั้นทลกัษณแ์ละบทรอ้ย
กรอง นักศกึษาจะสามารถตระหนักถงึตวัละคร การรวมตวัของกายภาพ
เฉพาะทางประวตัศิาสตร ์ และตวัเลอืกทางวฒันธรรมทีเ่หมาะสมในชว่ง
เวลานัน้

ACT 645 เทคนคิการแสดงสด
การแสดงสดจะใหเ้ครื่องมือในการโตต้อบและตอบสนองแก่นักแสดง 
พรอ้มๆ กบัการสรา้งตวัละครในเรือ่งไปในเวลาเดยีวกนั ในวชิานี ้นักศกึษา
จะสรา้งบททีต่อ้งใชค้วามสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและกลไกของกลุม่ และ
ประยกุตใ์ชก้ฎของการแสดงสดเพือ่รับฟังและตอบกลับอยา่งคลอ่งแคลว่ 
ทัง้บททีอ่ยูใ่นสครปิตแ์ละไมอ่ยูใ่นสครปิต์

ACT 650 การแสดงหนา้กลอ้ง 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบเฉพาะเชงิเทคนคิทีก่�าหนด
ส�าหรับการแสดงบนหนา้จอ โดยจะไดท้�างานรว่มกบัทมีโปรดกัชัน่ การ
จนิตนาการ การแสดงทางกาย และการวเิคราะหบ์ท จะถกูน�ามาใชแ้ละ
ฝึกฝน จะใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีเ้มือ่ตอ้งแสดงรว่มกบัคูเ่ลน่ทีม่ชีวีติและเป็น
จรงิ เพือ่การแสดงทีน่่าเชือ่ถอืและลืน่ไหล

ACT 660 เทคนคิการแสดงเดีย่ว
วชิาทีเ่นน้ถงึตวัตนของตนเองและผลกัดนักระบวนการนี ้ จะเป็นการส�ารวจ
การดงึอารมณ์ความรูส้กึและเทคนิคการดงึสัมผัสออกมาในกระบวนการ
แสดงเดีย่ว นักศกึษาจะสรา้งงานทีเ่ป็นธรรมชาตแิละเป็นความจรงิ โดย
แบง่ชัน้การบรรยายสว่นตวัลงไปเป็นสครปิต ์ นักศกึษาจะขดัเกลาทกัษะ
เพือ่สง่มอบการแสดงทีม่มีลูความจรงิ เขา้ถงึความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิได ้

ACT 670 การแสดงหนา้กลอ้ง 2
ในวชิานี ้ จะเนน้ในเรือ่งองคป์ระกอบหลกัของทกัษะการฝึกซอ้มและการ 
เตรยีมสครปิตไ์ปพรอ้มกบัการเพิม่ความสามารถในการแสดงของนักศกึษา 
เมือ่เขา้เรยีนในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บการคาดหวงัวา่จะสามารถแสดง
ทกัษะการแสดงในขัน้สงู

ACT 680 เทคนคิการคดัตวั
วชิานีจ้ะบอกรายละเอยีดของการคดัตวันักแสดง และเทคนคิในการ
สมัภาษณแ์ละสิง่ตา่งๆ ทีจ่�าเป็นส�าหรับนักแสดงทีจ่ะตอ้งเตรยีมตวัเพือ่เขา้
สูเ่สน้ทางอาชพีนี ้ โดยเนน้ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะในการอา่นใจ พรอ้ม
กบัการเตรยีมบทสนทนาคลาสสกิและรว่มสมยั รวมถงึรายละเอยีดในเรือ่ง
ภาพถา่ย ประวตัสิว่นตวั การบนัทกึเสยีง ฟิลม์ทีเ่กีย่วขอ้ง งานพมิพ ์ และ
การแสดงละครทางเว็บไซตด์ว้ย

ACT 690 การแสดงหนา้กลอ้ง 3
มว้นฟิล์มเดโมของนักแสดงเป็นสิง่จ�าเป็นในการเชื่อมโยงตนเองกับ
อตุสาหกรรมการบนัเทงิ ในวชิาการแสดงหนา้กลอ้งขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะ 
ไดเ้พิม่บทบาททีม่คีณุภาพแบบมอือาชพีเขา้ในพอรท์โฟลโิอของตนเอง  
โดยใชม้าตรฐาน ความคาดหวงั และโปรโตคอล ทีใ่ชก้นัอยูใ่นอตุสาหกรรม
นี ้ผูแ้สดงจะท�างานในทศิทางแบบมอือาชพีขัน้สงู

ACT 695 โครงการสหวทิยา
นักศกึษาทีผ่า่นคณุสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน 
ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด
ของสตดูโิอของพวกเขา
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ACT 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายวชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่ง
อาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอื
จะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ACT 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีาร
ลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ACT 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบั 
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ 
บางรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบาง
วชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ACT 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุ
รายสปัดาห ์ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์ แสดงความ
ตัง้ใจทีช่ดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้
การวจิารณข์องทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้
จากผลตอบกลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ให ้
กบัผูอ้�านวยการฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ACT 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ 
(ตอ่เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

ACT 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิท
ทีรั่บ นักศกึษาตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวย
การฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
ในทกุๆ ปี นกัศกึษาการโฆษณาจะเขา้รว่มในโครงการ
โลกทีแ่ทจ้รงิส�าหรบัลกูคา้จรงิ รายชือ่ตอ่ไปนีเ้ป็นเพยีง
สว่นหนึง่ของลกูคา้ทีน่กัศกึษาของเราไดท้�างานดว้ยเมือ่
ไมน่านมานี:้ 

Esurance: นักศกึษาไดส้รา้งไอเดยีโฆษณาทีเ่ป็นนวตักรรมส�าหรับแคมเปญ 

"Erin Esurance" ทีด่�าเนนิการอยูไ่ดส้�าเร็จสมบรูณ ์ โดยสือ่ทีโ่ฆษณาจะ
ประกอบดว้ย: การโฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ ์การจัดกจิกรรมประชาสมัพันธ ์
การสรา้งสภาพแวดลอ้ม และการโฆษณาแบบกองโจร ทมีการตลาดของ 
Esurance จะเลอืกแคมเปญทีช่นะและใหร้างวลันักศกึษาของมหาวทิยาลยั 
โดยไดเ้ขา้ฝึกงานในชว่งภาคฤดรูอ้น โดยไดรั้บคา่จา้ง อกีทัง้ยงัใหท้นุใน
การกอ่สรา้งหอ้งประชมุล�้าสมยั ทีอ่อกแบบโดยนักศกึษาสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบภายในของมหาวทิยาลยั รางวลัทีไ่ดจ้ะรวมถงึการมอบทนุการ
ศกึษา 2,500 เหรยีญ แกนั่กศกึษา 5 ราย

Charles Schwab: รางวลัส�าหรับผูช้นะความคดิสรา้งสรรคท์ีพั่ฒนาขึน้มา
ส�าหรับแคมเปญ "Ask Chuck" จะรวมถงึทนุการศกึษา 7,000 เหรยีญ ซึง่
จะมอบใหนั้กศกึษา 7 ราย นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัจะน�าสือ่ทัง้หมด
มารวมกนั ซึง่ไดแ้ก:่ โฆษณาสิง่พมิพ ์โฆษณาทีม่ปีฏสิมัพันธ ์และโฆษณา
นวตักรรม ผูจั้ดการการโฆษณาและฝ่ายโฆษณาของ Charles Schwab จะ
เป็นผูค้ดัเลอืกผูช้นะส�าหรับแคมเปญไอเดยีนี ้

Rainbow Light, Green Dog Naturals: นักศกึษาทัง้ทีเ่รยีนทีม่หาวทิยาลยั
และแบบออนไลนจ์ะเขา้รว่มแขง่ขนั เพือ่สรา้งแคมเปญสือ่เกีย่วกบัอาหาร
เสรมิส�าหรับสนัุข Rainbow Light’s GreenDog Naturals สือ่ทีใ่ชจ้ะรวมถงึ: 
เว็บไซตส์ือ่สงัคมออนไลน ์วดิโีอบนยทูปู บล็อก แบนเนอร ์และโฆษณาใน
รปูแบบสิง่พมิพ ์ รองประธานฝ่ายพัฒนาธรุกจิของ Rainbow Light จะเป็น
ผูค้ดัเลอืกผูช้นะเลศิไอเดยีของแคมเปญ รางวลัทีไ่ดจ้ะรวมถงึการมอบทนุ
การศกึษา 2,000 เหรยีญ แดนั่กศกึษา 6 ราย

Aquarium of the Bay: นักศกึษาทัง้ทีเ่รยีนทีม่หาวทิยาลยัและแบบ
ออนไลนจ์ะเขา้รว่มแขง่ขนัเพือ่พัฒนาแคมเปญ umbrella ส�าหรับงานแสดง 

นทิรรศการใหม ่ 3 งานของ Aquariam: ปลาหมกึ ปลากระพรนุ และหอ้ง
ปฏบิตักิารของ Bay สือ่ทีใ่ชจ้ะประกอบดว้ย: โฆษณาในหนังสอืพมิพข์อง 
San Francisco Chronicle, Examiner และ SF Weekly; ป้ายบลิบอรด์
บนสถาน ี BART; โปสเตอรเ์พือ่ตดิตัง้ภายในรถไฟ BART; โฆษณาวทิย;ุ 
แบนเนอรใ์นเว็บไซต;์ การแสดงวดิโีอบนอาคาร San Francisco Ferry และ
ป้ายบลิบอรด์แบบดจิติอลที ่Bay Bridge ทมีการตลาด Bay ของ Aquarium 
และ CEO จะเป็นผูค้ดัเลอืกแคมเปญทีช่นะเลศิ รางวลัทีไ่ดจ้ะรวมถงึการ
มอบทนุการศกึษา 2,000 เหรยีญ แดนั่กศกึษา 4 ราย 

คณาจารยม์อือาชพี: เรามคีณาจารยท์ีท่รงคณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญในสาขาอาชพี 

นัน้ๆ เพือ่ชีน้�าและแนะแนวทางแกนั่กศกึษาของเรา นอกจากนี ้ ในชัน้เรยีน 

หลายๆ ชัน้ และการจัดกจิกรรมพเิศษตา่งๆ จะมกีารเชญิผูน้�าในอตุสาหกรรม 

นีม้าเขา้รว่ม ซึง่จะสามารถใหม้มุมองเกีย่วกบัการท�างานชัน้เยีย่มและการหา 

งานชัน้ยอด

การแผข่ยายสูอ่ตุสาหกรรม: การจัดงานค�า่คนืพอรท์โฟลโิอและบทูแคมป์
ในแตล่ะภาคการศกึษาจะเปิดรับนักศกึษาทัง้หมด และมอบประสบการณใ์น 

การท�างานรว่มกนัและการสรา้งเครอืขา่ยชัน้ยอด ตวัแทนจากเอเจนซีโ่ฆษณา 

หลกัๆ และผูส้รรหาครเีอทฟีจากทัว่ประเทศจะมาเขา้รว่มในการทบทวนพอรท์ 

โฟลโิอประจ�าปีของมหาวทิยาลยั รว่มกบัรุน่พีท่ีจ่บการศกึษาไปแลว้ 

โอกาส: เราสนับสนุนใหนั้กศกึษาของเราเขา้รว่มในการแขง่ขนัตา่งๆ มาก 

มาย ผูช้นะจะถกูสง่ไปแสดงในงานแสดงระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ

ประสบการณท์างวชิาชพี: นักศกึษาจะเขา้รว่มในโครงการสหวทิยาการโลก
ทีแ่ทจ้รงิ ส�าหรับลกูคา้จรงิในเอเจนซีข่องเรา Young & Hungry ในแตล่ะ
ปี นักศกึษาทีฝึ่กงานในเอเจนซีต่า่งๆ ทัง้ในทอ้งถิน่และทัว่โลกจะไดเ้ริม่ตน้
เสน้ทางอาชพีของพวกเขา 
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เสน้ทางสายอาชพี

กลยทุธค์รเีอทฟี 

หุน้สว่น/ ผูอ้�านวยการการวางแผน,  
รองประธานผูอ้�านวยการกลุม่, ผูอ้�านวยการกลุม่

ผูอ้�านวยการการวางแผน

ผูว้างแผนบญัชอีาวโุส

ผูว้างแผนบญัชี

ผูว้างแผนบญัชจีเูนยีร์

การผลติงานในสตดูโิอส�าหรับ 
งานโฆษณาและการออกแบบ 

ศลิปินผูผ้ลติสือ่ดจิติอล, 
ผูป้ระสานงานการผลติสือ่ดจิติอล

 

กราฟิกดไีซนเ์นอร/์ศลิปินผูผ้ลติ UI,
ศลิปินผูผ้ลติกราฟิก

ศลิปินผูผ้ลติกราฟิกส�าหรับงานพมิพ์
ผูป้ระสานงานการผลติกอ่นพมิพ ์

    ผูป้ระสานงานการผลติ

    ผูอ้�านวยการผลติ

    ผูจั้ดการฝ่ายผลติ
    ผูจั้ดการโครงการ

กอ้ปป้ีไรทเ์ตอร์

CCO (Chief Creative Officer) ทัว่โลก

ผูอ้�านวยการครเีอทฟีแบบกลุม่

ผูอ้�านวยการครเีอทฟี

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการครเีอทฟี

ครเีอทฟีอาวโุส

ระดบักลาง: จเูนยีร์

อารต์ไดเรคเตอร์

CCO (Chief Creative Officer) ทัว่โลก

ผูอ้�านวยการครเีอทฟีแบบกลุม่

ผูอ้�านวยการครเีอทฟี

ผูช้ว่ยผูอ้�านวยการครเีอทฟี

ครเีอทฟีอาวโุส

ระดบักลาง: จเูนยีร์
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] 
สาขาการโฆษณา

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA 
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 

   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ 

   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ 

+ วชิาศลิปศาสตร ์ 18 หน่วยกติ 

   

รวม 66 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา AA สาขาการโฆษณา
•  ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
•  ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของ AA สาขาการโฆษณา
ADV 109 วธิกีารและแนวโนม้ของการโฆษณา
ADV 112 กลยทุธก์ารโฆษณาและการตลาด
ADV 207 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา 
ADV 230 เทคนคิการสรา้งภาพอยา่งรวดเร็ว
ADV 241 เทคนคิการสรา้งไอเดยี
ADV 244 การก�ากบัศลิป์เพือ่การโฆษณา
GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 205 การสรา้งภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 1
WNM 210 การออกแบบนเิทศศลิป์ 1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา:  

LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ 

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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ADVการโฆษณา

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
วชิาการผลติงานในสตดูโิอส�าหรบั
การโฆษณาและการออกแบบ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA 
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 

   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ 

   วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ 

+ วชิาศลิปศาสตร ์ 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิAA สาขาการผลติใน
สตดูโิอ ส�าหรับการออกแบบและโฆษณา
•  ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
•  ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการผลติในสตดูโิอ ส�าหรับ 

การออกแบบและโฆษณา
ADV 109 วธิกีารและแนวโนม้ของการโฆษณา
ADV 115  กระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรค์
ADV 150  การผลติในสตดูโิอ 1
ADV 250  การผลติในสตดูโิอ 2
COM 102  การเลา่เรือ่งจากภาพ: พืน้ฐานการตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอ 

  หนังสัน้แบบซบัซอ้น
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

GR 104  ศลิปะแหง่การประดษิฐ์
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 110 หลกัการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 230 การสรา้งภาพดจิติอล 1
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:  

LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:  

LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19



9 10

ศลิปบณัฑติ [BFA]  
สาขาการโฆษณา

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขา 

การโฆษณา
•  ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 
ศลิปิน

•  ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการโฆษณา
ADV 109 วธิกีารและแนวโนม้ของการโฆษณา
ADV 112 กลยทุธก์ารโฆษณาและการตลาด
ADV 207 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา 
ADV 230 เทคนคิการสรา้งภาพอยา่งรวดเร็ว
ADV 241 เทคนคิการสรา้งไอเดยี
ADV 244 การก�ากบัศลิป์เพือ่การโฆษณา
ADV 470 พอรต์โฟลโิอส�าหรับครเีอทฟี
หรอื ADV 475 พอรต์โฟลโิอส�าหรับนักกลยทุธค์รเีอทฟี
GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 205 การสรา้งภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 1
WNM 210 การออกแบบนเิทศศลิป์ 1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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ADVการโฆษณา

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่
รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึสมยั 

   โกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี -1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333   ศลิปะของยคุกลาง
LA 361   ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382   ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383  ภาพยนตรโ์ลก
LA 384  ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385   เจาะลกึ Hitchcock
LA 386   การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387   ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388   การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408   ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

   พังก/์โนเวฟ
LA 420   ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421   ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422   ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423   ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA/ILL 432   ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433   ศลิปะยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464   การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101   ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124   ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146   กายวภิาคยานยนต์
LA 200   การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233   หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และ 

   สรรีวทิยา
LA 254   การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286     วยิตุคณติ
LA 288   เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293   แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296     ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238  วรรณกรรมโลก
LA 292   การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343   ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368   สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462   อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ประกาศนยีบตัรสาขาการโฆษณา

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
    วชิาบงัคบั (ตามวชิาบงัคบัของ BFA)  36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์   6 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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ADVการโฆษณา

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA]  
สาขาการโฆษณา
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิMA สาขาการโฆษณา
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสม ไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการโฆษณา 
ADV 602  การก�ากบัศลิป์
ADV 604  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
ADV 605   กราฟิกแบบดจิติอล
ADV 606   แคมเปญ
ADV 616   การพัฒนาแนวคดิการโฆษณาขัน้สงู
หรอื ADV 699  หวัขอ้พเิศษ: การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
ADV 620  การก�ากบัศลิป์ขัน้สงู
หรอื ADV 621  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณาขัน้สงู
หรอื ADV 624  การคดิอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่การโฆษณา
ADV 622   มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ADV 623  กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
ADV 625   โฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ์
ADV 630   กราฟิกเคลือ่นไหวแบบดจิติอล
หรอื COM 602  การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอหนังสัน้

   +1 วชิาบงัคบัตามสาขาเอก
  

คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาการโฆษณา
GLA    วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิปะและการไวตอ่ 

  ความงาม
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA]  
สาขาการโฆษณา

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
    วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิMFA สาขาการโฆษณา  
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสม ไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการโฆษณา 
ADV 602  การก�ากบัศลิป์
ADV 604  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
ADV 605   กราฟิกแบบดจิติอล
ADV 606   แคมเปญ
ADV 616   การพัฒนาแนวคดิการโฆษณาขัน้สงู
หรอื ADV 699  หวัขอ้พเิศษ: การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
ADV 622   มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ADV 623  กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
ADV 630   กราฟิกเคลือ่นไหวแบบดจิติอล
หรอื COM 602  การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอหนังสัน้
ADV 625   โฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ์

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการโฆษณา 
– กลยทุธส์รา้งสรรค์
ADV 600  การคดิอยา่งมกีลยทุธ์
ADV 602  การก�ากบัศลิป์
ADV 604  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
ADV 605   กราฟิกแบบดจิติอล
หรอื ADV 606  แคมเปญ
ADV 699   หวัขอ้พเิศษ: การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ 
ADV 622   มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ADV 623  กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
ADV 624   การคดิอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่การโฆษณา
COM 602   การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอหนังสัน้

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการโฆษณา 
– การเขยีนโฆษณา
ADV 602  การก�ากบัศลิป์
ADV 604  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
ADV 606   แคมเปญ
ADV 616   การพัฒนาแนวคดิการโฆษณาขัน้สงู
ADV 621  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณาขัน้สงู
ADV 622   มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ADV 623  กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
ADV 625   โฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ์
COM 602   การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอหนังสัน้

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการโฆษณา 
– การก�ากบัศลิป์
ADV 602  การก�ากบัศลิป์
ADV 604  เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
ADV 606   แคมเปญ
ADV 616   การพัฒนาแนวคดิการโฆษณาขัน้สงู
ADV 620  การก�ากบัศลิป์ขัน้สงู
ADV 622   มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ADV 623  กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
ADV 625   โฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ์
ADV 630   กราฟิกเคลือ่นไหวแบบดจิติอล
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ADVการโฆษณา

คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษาวฒุ ิ
MFA สาขาการโฆษณา

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกสมยัใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 676 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบและนักโฆษณา
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ADV 109 วธิกีารและแนวโนม้ของการโฆษณา
วชิานีจ้ะเป็นการส�ารวจความเชือ่มโยงระหวา่งโฆษณากบัสงัคม นักศกึษา
จะไดร้วมกลุม่ระดมสมอง ท�าแบบฝึกหดั และอภปิรายเกีย่วกบัการโฆษณา 
ในหวัขอ้ระหวา่งผูค้นและธรุกจิ นักศกึษาจะท�าการวจัิยและน�าเสนอแนวคดิ 
พืน้ฐานเพือ่ขายไอเดยีตามสไตลท์ีศ่กึษา

ADV 112 กลยทุธก์ารโฆษณาและการตลาด
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหเ้ห็นความส�าคัญของการตลาดพื้นฐานและ
กลยทุธก์ารโฆษณาทีเ่นน้ในเรือ่งผูบ้รโิภคและการตลาดอตุสาหกรรม การ
วจัิย การวางแผนผลติภณัฑแ์ละการพัฒนา การก�าหนดราคา และชอ่งทาง 
การตลาด นักศกึษาจะประยกุตใ์ชแ้นวคดิพืน้ฐานของการตลาด และสรา้ง
แผนและขอ้เสนอการตลาดรว่มแบบครอบคลมุ

ADV 150 การผลติในสตดูโิอ 1
วชิานี้จะเป็นการท�าความรูจั้กกับสภาพแวดลอ้มในการผลติงานในสตดูโิอ 
ขัน้ตอนการท�างาน และเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการผลติ นักศกึษาจะ
ไดจั้ดท�าการน�าเสนอในรปูแบบดจิติอล ส�าหรับจ�าลองการประชมุเอเจนซี,่ 
ปรับขนาดงานพมิพแ์ละโฆษณาออนไลน ์ และการแตง่รปูภาพพืน้ฐาน อกี
ทัง้ยงัครอบคลมุถงึการจัดเลยเ์อาทห์นา้ การวาดรปูดจิติอล PDF การใช ้
เครือ่งมอืจัดท�าเอกสาร และเครือ่งมอืตดัตอ่แบบออนไลน์

ADV 158 ชวีติสมยัใหมใ่นอเมรกิา
วชิานีแ้นะน�าใหนั้กศกึษาศลิปะของเรารูจั้กทักษะการวจัิยทางอนิเตอรเ์น็ต 
เทคนคิการสมัภาษณ ์ และการเลา่เรือ่งจากภาพ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตั ิ
เพือ่ระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสมในระหวา่งการวจัิย และ
การปรับแตง่ค�าถามเพือ่สรา้งเรือ่งราวส�าหรับการสมัภาษณ ์ อกีทัง้ยงัเนน้
ในเรือ่งการใชภ้าพทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการเลา่เรือ่งอกีดว้ย

ADV 207 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องบทบาทของกลยุทธ์ในการสรา้งสรรค์
ประยกุตส์มยัใหม ่ นักศกึษาจะพัฒนากลยทุธต์า่งๆ ทีช่ว่ยในการสนทนา
ระหวา่งธรุกจิกบับคุคล โดยอา้งองิจากการสงัเกตวฒันธรรมและตลาด 
นักศกึษาจะสง่ตอ่แนวคดิของพวกเขาดว้ยการน�าเสนอและสรา้งเครือ่งมอื
กลยทุธ ์ซึง่รวมถงึการแสดงแผนทีแ่ละขอ้มลู

ADV 215 ค�าโฆษณาสัน้ส�าหรับแคมเปญ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ระบวนการทีส่รา้งสรรคแ์ละทกัษะการ
เขยีนในการเขยีนเนือ้หาโฆษณาทีเ่ขา้กนัไดก้บัพาดหวัของตนเอง จะมกีาร 

บงัคบัใชแ้นวคดิรวบยอดและการคดิเชงิกลยทุธ ์ และเนน้ในเรือ่งการสรา้ง
แคมเปญโฆษณาทีม่พีาดหวั ค�าโปรย เนือ้หา และภาพทีท่�างานรว่มกนัได ้
อยา่งสอดประสาน

ADV 226 วธิกีารวจัิยส�าหรับนักกลยทุธค์รเีอทฟี
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในการศกึษาวัฒนธรรมของกลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรค ์
นักศกึษาจะไดป้ระยกุตใ์ชห้ลกัการและการปฏบิตัติา่งๆ ทางมนุษยวทิยา
วฒันธรรม เพือ่รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัผูบ้รโิภค นักศกึษาจะน�าเสนอ
ผลการวจัิยในรปูแบบผลสรปุ เรือ่งราว และวดิโีอขอ้มลูเชงิลกึทีม่คีณุภาพ
สงู

ADV 230 เทคนคิการสรา้งภาพอยา่งรวดเร็ว
ในวชิาแนวคดินี ้ นักศกึษาจะใชก้ารระดมสมองอยา่งรวดเร็วและเทคนคิ
ในการสเก็ตชภ์าพเพือ่ขัดเกลาการคดิเชงิความคดิรวบยอดของพวกเขา  
นักศกึษาจะผลติโฆษณาและแนวคดิการออกแบบส�าหรับแบรนดต์่างๆ 
ผลติภณัฑ ์ และบรกิารทีห่ลากหลาย โดยใชส้ ิง่พมิพ ์ วดิโีอ เนือ้หาใน
เว็บไซต ์และสือ่กลางแจง้ โดยเริม่ตัง้แตก่ารบรฟิงานอยา่งสรา้งสรรค ์วชิา
นีจ้ะเนน้ในเรือ่งการสรา้งไอเดยีตา่งๆ ดว้ยความรวดเร็ว

ADV 236 การถา่ยภาพดจิติอล
วชิานีจ้ะครอบคลมุหลกัการทัว่ไปของการถา่ยภาพดจิติอล รวมถงึแนวคดิ
พืน้ฐานและค�าศัพทข์องการถ่ายภาพแบบเดมิและถ่ายภาพแบบดจิติอล 
การจัดวางต�าแหน่ง ทฤษฎสี ี วธิกีารใหแ้สง และอปุกรณ ์ นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูก้ารจัดองคป์ระกอบและถา่ยภาพ เพือ่ใชส้�าหรับสือ่ดจิติอลและงาน
พมิพ์

ADV 241 เทคนคิการสรา้งไอเดยี
นักศกึษาจะศกึษาศลิปะการสรา้งโฆษณา โดยใหค้วามส�าคญักบัการพัฒนา 

แนวคดิทีน่่าสนใจ จะมกีารเจาะลกึในเรือ่งวตัถปุระสงค ์ความน่าจะเป็น และ 
ปฏบิตักิารสรา้งสรรคโ์ฆษณา

ADV 244 การก�ากบัศลิป์เพือ่การโฆษณา
หลงัจากเรยีนวชิานีจ้บแลว้ นักศกึษาจะไดค้วามรูแ้น่นเกีย่วกบัพืน้ฐานของ
การก�ากบัศลิป์ในการผลติโฆษณา โดยเนือ้หาจะครอบคลมุในเรือ่งประวตั ิ
ของโฆษณาทีเ่กีย่วขอ้ง การใชแ้บบตวัอกัษร การจัดเลยเ์อาท ์ และความ
รับผดิชอบของผูก้�ากบัศลิป์

ADV 250 การผลติในสตดูโิอ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดใ้ชท้กัษะทีเ่รยีนรูจ้ากวชิา ADV 150 ในการแสดง
บทบาทของศลิปินผูผ้ลติงาน งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะรวมถงึ: การตรวจ
สอบขนาด การพสิจูนอ์กัษร การตกแตง่ภาพ การสรา้งโลโก ้และการสรา้ง
แผนภมูแิละกราฟจากขอ้มลูในแผน่งาน โดยจะเนน้ในเรือ่งการตดัสนิใจ
อยา่งมปีระสทิธภิาพและการสือ่สารอยา่งจ�าเพาะเจาะจงส�าหรับการพมิพ์
งานออฟเซท็

ADV 267 กลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรค ์2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารคดิและสรา้งสรรคแ์บบนักกลยทุธค์รเีอทฟี 
ซึง่เนือ้หาจะครอบคลมุในเรือ่งการหารปูแบบทีก่�าลงัไดรั้บความนยิม การ
ศกึษาตลาด การสรา้งโปรไฟลเ์ป้าหมาย และบทบาทของนักกลยทุธใ์น
การสรา้งแบรนด ์ โครงการสดุทา้ยจะรวมถงึการวางต�าแหน่งแบรนด ์ และ 

การบรฟิงานอยา่งสรา้งสรรค์

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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ADVการโฆษณา

ADV 314 กลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรคข์ัน้สงู
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะประยกุตก์ารคดิแบบแตกตา่งและสอดประสาน
เพือ่ใชใ้นกระบวนการออกแบบกลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรค ์นักศกึษาจะบอกเลา่ 
เรือ่งราวทีม่คีวามหมายโดยอา้งองิจากการวเิคราะหร์่วมกันของมุมมองที่
หลากหลาย หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึ: ขอ้มลูเชงิลกึผูบ้รโิภค กรณีศกึษา การ 

จัดการขอ้มลูและกลยทุธก์ารใชข้อ้มลูมาชว่ยในการด�าเนนิงาน

ADV 315 ค�าโฆษณาส�าหรับวทิยุ
ในวชิาทีส่บืทอดตอ่กนัมานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิทีจ่�าเป็นในการ
เขยีนและผลติสือ่โฆษณาส�าหรับละคร: วทิย ุ พวกเขาจะไดเ้รยีนรูก้ารใช ้
เรือ่งเลา่ จังหวะ การสรา้งบทสนทนา และการคดัเลอืกเสยีงนักแสดง โดย
มเีพลงและเสยีงประกอบอยูเ่บือ้งหลงั เพือ่สรา้งงานล�้าคา่ 60 วนิาทใีห ้
จับใจผูฟั้งใหไ้ด ้

ADV 341 จดุกลางของพอรท์โฟลโิอ
วชิานีจ้ะชว่ยนักศกึษาปรับแตง่โครงการตา่งๆ ทีผ่า่นมา และสรา้งความ
เชือ่มโยงทีเ่หมาะสมของพอรท์โฟลโิอ เพือ่ใหไ้ดรั้บการฝึกงานและแสดง
ใหเ้ห็นถงึทกัษะในการก�ากบัศลิป์ การเขยีนโฆษณา และกลยทุธ ์ อกีทัง้
นักศกึษาจะไดส้รา้งโลโกแ้ละอตัลกัษณข์องตนเอง และกรณีศกึษาทีป่รับ
แตง่มาเพือ่ชว่ยเสรมิจดุออ่นของพอรท์โฟลโิอของพวกเขา

ADV 342 การออกแบบแคมเปญ
วชิานี้จะตวีงในการสบืสวนสอบสวนอย่างเขม้ขน้ในเรื่องปัญหาพเิศษที่
เกีย่วขอ้งในการพัฒนาแนวคดิทีส่ามารถสรา้งเป็นแคมเปญได ้นักศกึษาจะ
ไดเ้จาะลกึถงึโอกาสและความรับผดิชอบทีแ่สดงออกมาในการสรา้งสรรค์
แคมเปญทีม่พีลงั

ADV 343 โฆษณาแบบบรูณาการ 1
นักศกึษาจะใชห้ลกัการตา่งๆ ของการคดิเชงิวเิคราะหเ์พือ่พัฒนาแคมเปญ
การขายและการน�าออกตลาดอยา่งเต็มที ่ โดยอา้งองิจากความตอ้งการ
ของลกูคา้และความเป็นจรงิของตลาดทีไ่ดจ้ากงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย วชิา
นีจ้ะก�าหนดใหนั้กศกึษาตอ้งคดิใหท้ะลแุละพัฒนาแคมเปญดา้นการตลาด
แบบบรูณาการอยา่งสมบรูณ์

ADV 346 โฆษณาแบบบรูณาการ 2
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วของการ 

โฆษณาทางออนไลน ์วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการพัฒนาแนวคดิและ
การใชส้ือ่ในรปูแบบเดโม มกีารใชก้ารบรฟิงานแบบสรา้งสรรค ์ การเขยีน 

สตอรีบ่อรด์ และเทคนคิแฟลชเดโม เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถสะทอ้นแนวคดิ 
มาสูง่านจรงิได ้

ADV 348 โฆษณาบนัเทงิ
นักศกึษาจะไดท้�าการวเิคราะหแ์นวโนม้ในปัจจุบันของวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บ
ความนยิมและเขยีนค�าโฆษณาและแนวคดิการตลาดส�าหรับสือ่บนัเทงิ ซึง่
จะรวมถงึโทรทศัน ์เกม ดนตร ีและภาพยนตร ์นักศกึษาจะท�าการวจัิยกลุม่
ผูช้มเป้าหมาย และน�าแนวคดิการพัฒนารวบยอดมาสรา้งสครปิตเ์ทรลเลอร ์
งานศลิป์หลกั และโฆษณา

ADV 355 การโฆษณากองโจรแบบออนไลนแ์ละทางโทรทศัน์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประเมนิสถานการณปั์จจบุนัของการรกุคบืเขา้มาของ
สือ่โฆษณาแบบกองโจร และเจาะลกึวา่เทคนคินัน้เหมาะสมกบัแคมเปญ
โฆษณาขนาดใหญก่วา่หรอืไม่

ADV 362 กลยทุธก์ารสือ่สารเชงิสรา้งสรรค์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมทีท่บั
ซอ้นกบักลุม่เป้าหมาย พฤตกิรรมของพวกเขา และการมปีฏสิมัพันธก์บั
แบรนด ์ นักศกึษาจะไดพั้ฒนากลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรคท์ีใ่หค้วามส�าคญักบั 

การใช ้การมสีว่นรว่ม และความเกีย่วขอ้งซึง่กนัและกนั รวมทัง้ยงัครอบคลมุ 

ในเรือ่งการใชก้ารสบืสวนทางวฒันธรรม เพือ่วางเป้าหมายผูบ้รโิภคไดอ้ยา่ง 

มปีระสทิธภิาพดว้ย

ADV 367 ศลิปะในการน�าเสนอ
วิชานี้ออกแบบมาเพื่อใหเ้ครื่องมือและประสบการณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับ
นักศกึษา เพือ่น�าเสนอแนวคดิ แคมเปญ และพอรท์โฟลโิอ ตอ่นายจา้ง
และลกูคา้ไดอ้ยา่งเป็นมอือาชพี สว่นประกอบทีส่�าคญัส�าหรับวชิาจดุกลาง
ของพอร์ทโฟลโิอคือนักศกึษาจะไดพั้ฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการสรา้ง
เครอืขา่ยของผูต้ดิตอ่ในแวดวง โดยจะเนน้ในเรือ่งสถานการณท์ีเ่กดิขึน้
จรงิและการแสดงบทบาทสมมติ

ADV 370 แบรนดแ์ละการสรา้งแบรนด์
วชิานีจ้ะมองและเจาะลกึในเรือ่งพืน้ฐานการตลาดของแบรนด ์ นักศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูใ้นการปรับแตง่การตลาดเพือ่ใหช้ือ่และหุน้ของสนิคา้หรอืบรกิาร
เป็นทีรู่จั้ก สรา้งความแตกตา่งในตลาดทีอ่ ิม่ตวัแลว้ และสรา้งลกูคา้ทีจ่งรัก
ภกัดทีีจ่ะตามมาในภายหลงั

ADV 415 ค�าโฆษณายาวส�าหรับแคมเปญ
วชิานีไ้ดรั้บการออกแบบมาส�าหรับนักเขยีนค�าโฆษณา และจะเนน้ในเรือ่ง
การพัฒนาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละโครงการทีซ่บัซอ้นมากยิง่ขึน้ ทีนั่กศกึษา
จะน�ามาใชใ้นพอรท์โฟลโิอของตนเองได ้ เชน่ การท�าโฆษณาทีม่เีนือ้หา
แบบยาว

ADV 446 โฆษณาแบบบรูณาการ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะน�าแนวคดิไปใชใ้นงานพมิพ ์ งานโฆษณาการแจง้ 
และโฆษณาทางโทรทศัน ์ผูก้�ากบัศลิป์ ผูเ้ขยีนค�าโฆษณา และนักวางแผน
บญัชจีะท�างานรว่มกนัเพือ่สรา้งวธิกีารใหม่ๆ  ในการใหค้วามบนัเทงิและ
ขอ้มลูขา่วสาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ จะเนน้ในเรือ่งจดุตดัของสือ่สรา้งสรรค์
ในการสรา้งการสนทนาใหมท่ีท่รงพลงักบัผูบ้รโิภค

ADV 462 กลยทุธด์จิติอล
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งแบรนดแ์ละความสัมพันธก์ับสังคมทีอ่ยูใ่น
วงัวนของเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหมต่ลอดเวลา  นักศกึษาจะท�าการวเิคราะห์
พฤตกิรรมดจิติอลทางวฒันธรรมของเรา เพือ่ประมวลบคุคลดจิติอลทีเ่ป็น 

เป้าหมายของแบรนด ์จากผลทีไ่ด ้นักศกึษาจะพัฒนากลยทุธเ์พือ่ใหผู้บ้รโิภค 

มสีว่นรว่มและกระตุน้ใหม้ปีฏสิมัพันธก์บัแบรนด์
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ADV 467 การผลติโฆษณาทางโทรทศัน์
ในวชิาสหกจิศกึษานีนั้กศกึษา ADV และ MPT จะท�างานในทมีโปรดกัชัน่ 
เพือ่ผลติโฆษณาทางโทรทศันจ์นแลว้เสร็จ เราสนับสนุนใหม้กีารท�างาน
รว่มกนักบันักศกึษาในสาขาวชิาเอกอืน่ๆ ในทกุขัน้ตอนของการผลติ หวัขอ้
ทีเ่รยีนจะรวมถงึการคดัตวั กระบวนการประมลู การออกแบบดนตรแีละ
เสยีงประกอบ กราฟิก สเปเชีย่ลเอฟเฟกต ์และสือ่กระจายเสยีงทางเลอืก

ADV 470 พอรต์โฟลโิอส�าหรับครเีอทฟี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเตรยีมตวัเพือ่สรา้งพอรท์โฟลโิอทีเ่ป็นไมต้าย และ
เป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งทีส่ดุในการรับประกนัการไดง้านในแวดวงโฆษณา งาน
ทัง้หมดที่เคยท�าจะถูกน�ามาวเิคราะห์และคัดเลือกลงในพอร์ทโฟลโิอ 
นักศกึษาจะเริม่ตน้หยบิงานทีเ่ลอืกขึน้มาท�าใหม้คีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้

ADV 475 พอรต์โฟลโิอส�าหรับนักกลยทุธค์รเีอทฟี
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาพอรท์โฟลโิอทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอัตลักษณ์
ของแตล่ะคน สิง่ทีบ่คุคลนัน้คดิเกีย่วกบัธรุกจิการโฆษณา และคณุภาพ
งานของบคุคลนัน้ๆ นักศกึษาจะมุง่มัน่ในการพัฒนาแนวคดิในภาพรวมและ
เอกสารประกอบทีจ่�าเป็นเพือ่น�ามากอ่ใหเ้กดิผล (เชน่ การบรฟิงานตา่งๆ 
งานทีส่รา้งสรรค ์ผูส้กรนี กลุม่ทีใ่หค้วามส�าคญั และโครงงานวจัิย)

ADV 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

ADV 498 โครงการความรว่มมอื
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา โครงการนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
โครงการในชวีติจรงิและตอ้งใชว้ธิกีารทีซ่ับซอ้นและหลากหลายในการ
แกไ้ขปัญหา

ADV 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญ คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการหรอืทีป่รกึษา
เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ 
และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
หวัขอ้

ADV 500 การฝึกงานดา้นการโฆษณา
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการโฆษณา
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ADVการโฆษณา

ADV 600 การคดิอยา่งมกีลยทุธ์
วชิาในระดับบัณฑติศกึษาทีค่รอบคลมุในเรือ่งพืน้ฐานกลยุทธส์�าหรับการ
โฆษณาทกุประเภท วชิานีจ้ะมองการโฆษณาเป็นธรุกจิ เป็นกระบวนการ
สือ่สารเชงิสรา้งสรรค ์ เป็นปรากฎการณท์างสงัคม และเป็นสว่นประกอบ
พืน้ฐานของระบบองคก์รอสิระขนาดใหญ ่ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการบรฟิ
งานอยา่งสรา้งสรรคท์ีส่ามารถสรา้งแนวคดิหลกัของโฆษณาได ้

ADV 602 การก�ากบัศลิป์
วชิานี้ใหค้วามส�าคัญกับการออกแบบตัวพมิพแ์ละเทคนคิการจัดเลยเ์อาท ์
เพือ่ปรับปรุงความสามารถของนักศกึษาบัณฑติศกึษาใหส้ือ่สารแนวคดิ
การโฆษณาไดอ้ยา่งชดัเจน มพีลงั และมคีวามซบัซอ้นอยา่งแทจ้รงิ การ 

ท�าแบบฝึกหดั งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย และโครงงานตา่งๆ จะใชค้อมพวิเตอร ์

เป็นหลกั และจะตอ้งท�าในชัน้เรยีนภายใตก้ารดแูลของผูฝึ้กสอน

ADV 604 เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณา
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องความสามารถในการเขยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 
ความคดิสรา้งสรรคท์ีเ่นน้ในเรือ่งการโฆษณา ควบคูไ่ปกบัการพัฒนาทกัษะ 

การเขยีนค�าโฆษณา งานทีม่อบหมายจะอา้งองิจากกลยทุธเ์ชงิสรา้งสรรค์
ทีเ่ขยีนขึน้โดยนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

ADV 605 กราฟิกแบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้บทวนโปรแกรม Adobe InDesign Illustrator, 
และ Photoshop เนือ่งจากเป็นโปรแกรมออกแบบพืน้ฐานส�าหรับการวาง
เลยเ์อาทห์นา้งานโฆษณา โดยจะเนน้หนักในเรือ่งความสามารถในการใช ้
เครือ่งมอืตา่งๆ ของโปรแกรมไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพสงูสดุ

ADV 606 แคมเปญ
วชิานีจ้ะพัฒนาความสามารถของนักศกึษาในการสรา้งแนวคดิทีเ่ยีย่มยอด
ทีม่ปีระสทิธภิาพตอ่ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย นักศกึษาทีเ่ป็นผูก้�ากบัศลิป์
และเขยีนค�าโฆษณาจะท�างานร่วมกับนักศกึษาทีเ่ป็นผูว้างแผนการบัญช ี
เพือ่พัฒนาแคมเปญโฆษณาจากการบรฟิงานอยา่งสรา้งสรรค์

ADV 616 การพัฒนาแนวคดิการโฆษณาขัน้สงู
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจะใหค้วามส�าคัญอย่างต่อเนื่องในวิธีการเชงิ
สรา้งสรรคใ์นการพัฒนาแคมเปญจากกลยุทธเ์ฉพาะและการบรฟิอย่าง
สรา้งสรรค ์ผูก้�ากบัศลิป์และผูเ้ขยีนค�าโฆษณาจะท�างานรว่มกบันักวางแผน
บญัชอียา่งตอ่เนือ่งเพือ่ออกแบบแนวคดิของแคมเปญ

ADV 620 การก�ากบัศลิป์ขัน้สงู
นักศกึษาจะใหค้วามส�าคัญเพิม่ขึน้ในมุมมองเชงิลกึของการก�ากับศลิป์
จากทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้า นักศกึษาจะใชก้ารออกแบบตวัพมิพ ์ เทคนคิการ
จัดเลยเ์อาท ์ และความสามารถในการคดิคอนเซปตใ์นการท�างานอยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละมปีระสทิธภิาพ จะมกีารเจาะลกึถงึประเด็นตา่งๆ ในเรือ่งการ
บรหิารจัดการทีส่่งผลต่อการก�ากับศลิป์และบทบาทของพวกเขาในการ
ท�าใหเ้กดิการสือ่สารแบบมปีฏสิมัพันธ์

ADV 621 เทคนคิการเขยีนค�าโฆษณาขัน้สงู
วชิานี้จะประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการเขยีนค�าโฆษณาของนักศกึษาบัณฑติ
ศกึษาในโครงงานโฆษณาทีซ่บัซอ้นและมขีนาดใหญข่ึน้ รวมถงึโครงงาน
ทีต่วีงในสือ่ดัง้เดมิ และสือ่ใหมด่ว้ย

ADV 622 มมุมองตา่งๆ ในการโฆษณา
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้บทวนประวตัขิองการโฆษณาในศตวรรษที ่ 21 
ทีใ่หค้วามส�าคญัในเรือ่งประสทิธภิาพในการวางภาพรา่ง การขายและการ
ออกแบบแคมเปญสิง่พมิพท์ีม่สีไตล ์ และแนวโนม้ตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่การ
โฆษณาในอนาคต อกีทัง้นักศกึษายงัจะไดศ้กึษาเกีย่วกบัผูค้น เอเจนซี ่
เหตกุารณ ์และแคมเปญตา่งๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิอตุสาหกรรมในวนันี้

ADV 623 กลยทุธก์ารสรา้งแบรนด์
นักศกึษาบัณฑติศกึษาจะท�างานร่วมกับผูว้างแผนบัญชใีนการใชก้ารคดิ
ตามสญัชาตญิาณ การวจัิยเชงิสรา้งสรรค ์และทกัษะในการสือ่สารเพือ่เปิด
เผยขอ้มลูเชงิลกึและความจรงิทีซ่อ่นอยู ่ทีเ่ป็นตวักระตุน้พฤตกิรรมการซือ้
ของผูบ้รโิภค

ADV 624 การคดิอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่การโฆษณา
ใชเ้ทคนคิการระดมสมองร่วมกันเพือ่ใหไ้ดท้ักษะการสรา้งสรรคท์ีจ่�าเป็น
อยา่งสมบรูณ ์ เพือ่แกไ้ขปัญหาดา้นการโฆษณา นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้าร
คดิเชงิแนวคดิจากระเบยีบวธิกีารทีส่รา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย

ADV 625 โฆษณาแบบมปีฏสิมัพันธ์
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาของการ
โฆษณาทางออนไลน ์ วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการพัฒนาแนวคดิ
และการใชส้ือ่ในรปูแบบเดโม นักศกึษาจะใชก้ารบรฟิงาน สตอรีบ่อรด์ และ
กราฟิกเคลือ่นไหวในการน�าแนวคดิมาสูง่านจรงิ

ADV 626 แบรนดแ์ละการสรา้งแบรนด์
วชิานีจ้ะเจาะลกึในเรือ่งความซบัซอ้นของการตลาดของแบรนด ์ นักศกึษา
จะไดเ้รียนรูใ้นการปรับแต่งการตลาดเพื่อใหช้ือ่และหุน้ของสนิคา้หรือ
บรกิารเป็นทีรู่จั้ก สรา้งความแตกตา่งในตลาดทีอ่ ิม่ตวัแลว้ และสรา้งลกูคา้
ทีจ่งรักภกัดทีีจ่ะตามมาในภายหลงั

ADV 630 กราฟิกเคลือ่นไหวแบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นเพือ่ใหม้คีวามเชีย่วชาญใน
การสรา้งกรอบความคดิและสามารถสรา้งงานภาพเคลือ่นไหวและงานทีม่ี
ปฏสิมัพันธท์ีม่คีณุภาพแบบมอือาชพี

ADV 658 การเลา่เรือ่งไดอ้ยา่งจับใจ
วชิานีแ้นะน�าใหนั้กศกึษาศลิปะของเรารูจั้กทักษะการวจัิยทางอนิเตอรเ์น็ต 
เทคนคิการสมัภาษณ ์ และการเลา่เรือ่งจากภาพ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตั ิ
เพือ่ระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสมในระหวา่งการวจัิย และ
การปรับแตง่ค�าถามเพือ่สรา้งเรือ่งราวส�าหรับการสมัภาษณ ์ อกีทัง้ยงัเนน้
ในเรือ่งการใชภ้าพทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการเลา่เรือ่งอกีดว้ย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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ADV 670 การเลา่เรือ่งจากภาพ
วชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษารปูแบบสากลของการเลา่เรือ่งแบบดัง้เดมิและ
การประยกุตใ์ชก้บัการบรรยายพรอ้มภาพแบบสมยัใหม ่และนักศกึษาจะได ้
เรยีนรูม้มุมองทีแ่ตกตา่งของการเลา่เรือ่งใหป้ระสบผลส�าเร็จ ความหลาก 

หลายของรปูแบบทีเ่กดิขึน้ซ�้าๆ ผลกระทบของเหตกุารณใ์นอดตี และความ  
ส�าคญัของการระบกุลุม่ผูช้ม นักศกึษาจะสรา้งค�าบรรยายแบบมภีาพประกอบ  
โดยการใชภ้าพ ค�า เทคนคิการเลา่เรือ่งแบบดัง้เดมิและแบบใหม่

ADV 695 โครงการความรว่มมอื
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดจะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน
ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด
ของสตดูโิอของพวกเขา

ADV 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้ง 

ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ADV 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ADV 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบั 

บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ 

บางรายวชิาอาจจะมคี่าธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบาง
วชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ADV 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุ
รายสปัดาห ์ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์ แสดงความ
ตัง้ใจทีช่ดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การ
วจิารณข์องทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จาก
ผลตอบกลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผู ้
อ�านวยการฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ADV 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ 
(ตอ่เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

ADV 850 พอรท์โฟลโิอสดุทา้ย
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่แนะแนวนักศกึษาในการจัดท�าพอรท์โฟลิ
โอสดุทา้ยและการพัฒนาอตัลกัษณว์า่เป็นผูห้างานทีก่ระตอืรอืรน้ จะมกีาร
ท�าโครงงานอสิระเพือ่สรา้งพอรท์โฟลโิอทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ รวมถงึการรวม
โครงงานเดมิๆ ทีท่�าเสร็จแลว้เขา้มาไวด้ว้ย

ADV 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
หลกัสตูรทีล่�้าสมยั: หลกัสตูรของเราวิง่ตามมาตรฐานของอตุสาหกรรมนีแ้บบ 
หายใจรดตน้คอ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยลีา่สดุ และไดเ้ขา้รว่มใน
โครงการความรว่มมอืสหศกึษาระหวา่งหลกัสตูร 2 มติแิละ 3 มติิ

ความสมัพันธก์บัอตุสาหกรรม: มหาวทิยาลยั The Academy of Art ตัง้อยู ่
ยา่นรมิอา่วซานฟรานซสิโก หนึง่ในเมอืงหลวงของอตุสาหกรรมภาพเคลือ่นไหว 
เราน�าเสนอประสบการณด์า้นอตุสาหกรรมทีน่่าตืน่เตน้ทีส่ดุ ยิง่กวา่ทีค่ณุจะ
ไดพ้บในสถาบนัไหนๆ ในหลายๆ ชัน้เรยีน นักศกึษาจะไดไ้ปเยีย่มชมสตดูิ
โอภาพเคลือ่นไหวทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดี

คณาจารยม์อือาชพี: คณะของเราภมูใิจทีม่โีอกาสไดเ้ป็นผูเ้ขา้ชงิและชนะ
รางวลั Academy Award™, Clio, VES, BAFTA และ Cannes หลายตอ่หลาย
รางวลั พรอ้มๆ กบับคุคลและองคก์รอืน่ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงในแวดวงนี ้ อาจารย ์
ทีม่ชี ือ่เสยีงจะชว่ยมอบความคดิสรา้งสรรคแ์ละการวางต�าแหน่งทีส่�าคัญใน
เชงิลกึ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมนีใ้นปัจจบุนั

การบรรยายจากแขกพเิศษ: ในทกุๆ ภาคการศกึษา ผูม้ชี ือ่เสยีงจากแวดวง
ภาพเคลือ่นไหวจะมาท�าการบรรยายพเิศษและทบทวนพอรท์โฟลโิอของ
นักศกึษาของเรา

อเีวนตข์องอตุสาหกรรม: สถาบนัการสอนภาพเคลือ่นไหวและวชิวลอฟเฟกต ์ 
จะเขา้รว่มในอเีวนตห์ลกัๆ ของอตุสาหกรรมนีท้ัง้หมด ซึง่รวมถงึ SIGGRAPH,  
WonderCon, Comic-Con และการประชมุสมัมนานักพัฒนาเกม มหาวทิยาลยั 
จะจัดแสดงบธู จัดปารต์ีพ้เิศษเฉพาะคนในแวดวง และใหโ้อกาสมากมาย 
แกนั่กศกึษาในการหยบิฉวยขอ้ไดเ้ปรยีบจากอเีวนตเ์หลา่นี้

งานเฟสตวิลัภาพเคลือ่นไหวฤดใูบไมร้ว่ง: งานเฟสตวิลัภาพเคลือ่นไหวฤดู
ใบไมร้ว่งของทางสถาบนัจะจัดขึน้เป็นประจ�าทกุปี โดยจะเชญิแขกรับเชญิ
มาบรรยายและตดัสนิรางวลัตา่งๆ
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เสน้ทางสายอาชพี

การสรา้งโมเดล 3 มติิ

หวัหนา้ผูส้รา้งโมเดลตวัละคร

ผูส้รา้งโมเดลตวัละคร

ผูส้รา้งโมเดลสภาพแวดลอ้ม/อปุกรณป์ระกอบฉาก

ศลิปินงานพืน้ผวิ

ภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ

ผูก้�ากบั

หวัหนา้งานภาพเคลือ่นไหว

หวัหนา้ผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว

ผูส้รา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหวอาวโุส

ผูส้รา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหว

TD สิง่มชีวีติ (การสรา้งและการท�าใหเ้คลือ่นไหว);  
การจับภาพเคลือ่น/การลา้ง

วชิวลเอฟเฟกต ์(VFX)

ผูก้�ากบั

หวัหนา้งาน VFX

หวัหนา้งาน CG

ผูก้�ากบัดา้นเทคนคิ (ผูจั้ดวางองคป์ระกอบ, 
ผูห้าคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ, ผูล้งสภีาพทีร่วม 

เขา้ดว้ยกนั)

ผูจั้ดท�าโรโตสโคป

การจัดแสงและการสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง

วชิวลเอฟเฟกต ์(VFX)
ในกระบวนการหลงัการผลติ 

หวัหนา้งาน VFX

หวัหนา้งานการผลติงานดจิติอล (DPS)

หวัหนา้งาน CG/ ผูก้�ากบัภาพเคลือ่นไหว

หวัหนา้ผูค้มุฝ่าย

หวัหนา้ผูค้มุล�าดบังาน

ศลิปินงานดจิติอล

Visual Dev., นักออกแบบตวัละคร, ผูก้�ากบัภาพเคลือ่นไหว
หรอืผูก้�ากบัศลิป์, ศลิปินผูส้รา้งสตอรีบ่อรด์, หวัหนา้ฝ่าย 

เรือ่งราวหรอืการจัดเลยเ์อาท์
หวัหนา้ทมีสรา้งภาพเคลือ่นไหว T.D. (หวัหนา้), หวัหนา้ 
ทมีสรา้งการเคลือ่นไหวของตวัละครหรอื VSFX, หวัหนา้ 
ทมีสรา้งภาพเคลือ่นไหว, หวัหนา้ทมีจัดวางเลยเ์อาท,์ 

หวัหนา้ทมีสรา้งโมเดล, หวัหนา้ทมีจัดแสง

ผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว ผูส้รา้งการเคลือ่นไหวของตวัละคร  
ผูจั้ดวางเลยเ์อา้ท ์ผูจั้ดแสง ผูส้รา้งโมเดล

ผูท้�าโรโตสโคป ผูช้ว่ยผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว ผูช้ว่ยผูส้รา้ง
ภาพเคลือ่นไหว VSFX ของการผลติ ผูส้รา้งโมเดล  
นักออกแบบตวัละคร T.D. ศลิปินผูส้รา้งเรือ่งราว

ผูช้ว่ยผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว ผูช้ว่ยผูส้รา้งโมเดล  
ผูช้ว่ย T.D. ผูท้บทวนสตอรีบ่อรด์ ผูช้ว่ยการผลติ 

ภาพเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง

ความบนัเทงิดว้ยคอมพวิเตอรก์ราฟิก:  
VFX ในกระบวนการหลงัการผลติ

หวัหนา้งาน VFX

หวัหนา้งานการผลติงานดจิติอล (DPS)

หวัหนา้งาน CG/ ผูก้�ากบัภาพเคลือ่นไหว

หวัหนา้ผูค้มุฝ่าย

หวัหนา้ผูค้มุล�าดบังาน

ศลิปินงานดจิติอล
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตรบ์ณัฑติ [AA] 
สาขาภาพเคลือ่นไหวและวชิวล
เอฟเฟกต์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 
   
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาภาพเคลือ่นไหวและวชิวล 
เอฟเฟกต์
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ์
ส�าหรับศลิปิน

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาภาพเคลือ่นไหวและวชิวล
เอฟเฟกต์
ANM 101   คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ส�าหรับงานภาพ 

   เคลือ่นไหว
ANM 105   การผลติภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
ANM 180   หลกัการและเทคนคิเบือ้งตน้ของภาพเคลือ่นไหว
ANM 203   หลกัการของขัน้ตอนกอ่นการผลติ
หรอื ANM 207  หลกัการสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 205   เสน้ทางอาชพีในสายงานภาพเคลือ่นไหวและ VFX
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
หรอื FASCU 270  หุน่กายวภิาค
หรอื ANM 341  วชิวลเอฟเฟกต ์2 - การท�าคอมโพสติดจิติอล 

   ขัน้กลาง
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
หรอื FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 112   การวาดรปูรา่ง
หรอื ADV 236  การถา่ยภาพดจิติอล
FND 116   มมุมอง
หรอื ANM 206  การผลติภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์1
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

หรอื ANM 109  การตดัตอ่ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
ILL 120   การวาดเครือ่งแตง่กายตวัละคร 1
หรอื ANM 241  วชิวลเอฟเฟกต ์2 - หลกัการท�าคอมโพสติ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 

ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 
   
รวม 132 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของ BFA สาขาภาพเคลือ่นไหวและ 
วชิวลเอฟเฟกต์
ANM 101   คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ส�าหรับงาน 

   ภาพเคลือ่นไหว
ANM 105   การผลติภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
ANM 180   หลกัการและเทคนคิเบือ้งตน้ของภาพเคลือ่นไหว
ANM 203   หลกัการของขัน้ตอนกอ่นการผลติ
หรอื ANM 207  หลกัการสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 205   เสน้ทางอาชพีในสายงานภาพเคลือ่นไหวและ VFX
ANM 405  พอรท์โฟลโิอขัน้สงูส�าหรับภาพเคลือ่นไหวและ VFX
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
หรอื FASCU 270  หุน่กายวภิาค
หรอื ANM 341  วชิวลเอฟเฟกต ์2 - การท�าคอมโพสติดจิติอล 

   ขัน้กลาง
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
หรอื FND 113   การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 112   การวาดรปูรา่ง
หรอื ADV 236   การถา่ยภาพดจิติอล
FND 116   มมุมอง
หรอื ANM 206  การผลติภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์1
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

หรอื ANM 109  การตดัตอ่ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
ILL 120   การวาดเครือ่งแตง่กายตวัละคร 1
หรอื ANM 241  วชิวลเอฟเฟกต ์1 - หลกัการท�าคอมโพสติ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาภาพเคลือ่นไหว 
และวชิวลเอฟเฟกต์
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ์
ส�าหรับศลิปิน

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 
4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 
   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึสมยั 
   โกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี -1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333   ศลิปะของยคุกลาง
LA 361   ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382   ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383  ภาพยนตรโ์ลก
LA 384  ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385   เจาะลกึ Hitchcock
LA 386   การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387   ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388   การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408   ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี
   พังก/์โนเวฟ
LA 420   ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421   ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422   ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423   ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA/ILL 432   ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433   ศลิปะยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464   การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101   ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124   ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146   กายวภิาคยานยนต์
LA 200   การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233   หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และ 
   สรรีวทิยา
LA 254   การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286     วยิตุคณติ
LA 288   เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293   แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296     ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238  วรรณกรรมโลก
LA 292   การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343   ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368   สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462   อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ประกาศนยีบตัรสาขาวชิา 

ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
    วชิาบงัคบั (ตามวชิาบงัคบัของ BFA) 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา  24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์   6 หน่วยกติ 
   
รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] 
สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ภาพ
เคลือ่นไหว 2 มติแิละสตอปโมชนั)
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ 
ภาพเคลือ่นไหว 2 มติแิละสตอปโมชนั)
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหว (เนน้ภาพเคลือ่นไหว 2 มติแิละสตอปโมชนั) 
ANM 605   การออกแบบเลยเ์อา้ทส์�าหรับนักสรา้งภาพเคลือ่นไหว
ANM 610   แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 612   หลกัการและกระบวนการสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบ 
   ดัง้เดมิ
ANM 614   การใชส้แีละการออกแบบเพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหว
ANM 633   การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว
ANM 648   ภาพเคลือ่นไหวดจิติอลส�าหรับการผลติ
ANM 671   ภาพเคลือ่นไหวหุน่เชดิแบบสตอปโมชนั
หรอื ANM 691  การสรา้งสตอรีบ่อรด์ขัน้สงู
หรอื VIS 611   องคป์ระกอบดา้นภาพในเรือ่งราว
ANM 685   การสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 688   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
ANM 692   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 2

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ภาพเคลือ่นไหว 2 มติ ิ
และสตอปโมชนั)
GLA 621  ประวตัแิละเทคนคิของการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   ตวัละคร
ACT 636   การแสดงส�าหรับผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] 
สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ภาพ
เคลือ่นไหว 3 มติ)ิ
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้
ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ)ิ
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภาพ
เคลือ่นไหว (เนน้ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ)ิ 
ANM 609  การแสดงทา่ทางและการสเก็ตชภ์าพแบบเร็วส�าหรับ 

   ผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว
ANM 610   แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 620  การสรา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหวขัน้สงู
ANM 623  การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
ACT 652  การท�าใหต้วัละครเคลือ่นไหวเบือ้งตน้
ANM 685   การสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 686  การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ1
ANM 687  การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ2
ANM 699   หวัขอ้พเิศษ: สตดูโิอการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   บณัฑติศกึษาขัน้สงู
หรอื ANM 676 ฟิสกิสแ์ละกลไกของภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิ
หรอื ANM 629 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ANM 699   หวัขอ้พเิศษ: หลกัการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   คอมพวิเตอร ์
หรอื ANM 633  การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษา วฒุ ิMA 
สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ)ิ
GLA 621  ประวตัแิละเทคนคิของการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   ตวัละคร
GLA 670  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้ง 

   ภาพเคลือ่นไหวและ VFX
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ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
ภาพเคลือ่นไหว (เนน้การสรา้ง
โมเดล 3 มติ)ิ
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้
การสรา้งโมเดล 3 มติ)ิ
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหว (เนน้การสรา้งโมเดล 3 มติ)ิ 
ANM 623  การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
ANM 629  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ANM 632  การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 1
ANM 636  การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 1
ANM 639  การวาดภาพพืน้ผวิ 3 มติ ิ
หรอื ANM 654  สตดูโิอการสรา้งโมเดล
ANM 656  การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 2
ANM 682  การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 2
FA 622  กายวภิาคส�าหรับศลิปิน
FASCU 620  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
FASCU 632  หุน่กายวภิาค: การสรา้งงานประตมิากรรมรปูรา่งจาก 
   ในออกนอก

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA 
สาขา 
ภาพเคลือ่นไหว (เนน้การสรา้งโมเดล 3 มติ)ิ
GLA 621  ประวตัแิละเทคนคิของการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   ตวัละคร
GLA 670  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้ง 

   ภาพเคลือ่นไหวและ VFX
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา 

ภาพเคลือ่นไหว (เนน้วชิวลเอฟเฟกต)์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้ 
วชิวลเอฟเฟกต)์
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหว (เนน้วชิวลเอฟเฟกต)์ 
ANM 604   VFX: การถา่ยภาพยนตร์
ANM 615   การสรา้งโมเดลและภาพเคลือ่นไหวส�าหรับ VFX
ANM 629  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ANM 630  การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1
ANM 640  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้สงู
ANM 642  หลกัการท�าคอมโพสติส�าหรับการผลติ
ANM 650  การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ 
หรอื ANM 639 การลงสพีืน้ผวิ 3 มติ ิ
หรอื ANM 631 การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั 
หรอื ANM 643 ไดนามกิ 1 – อนุภาค
ANM 655   การเขยีนสครปิต ์
หรอื ANM 695 สหกจิศกึษา: สตดูโิอ X: การจัดแสงและสรา้งพืน้ผวิ 

   ของ CG
ANM 695  สหกจิศกึษา: สตดูโิอ X: การท�าคอมโพสติ VFX
ANM 699   หวัขอ้พเิศษ: กระบวนการท�า VFX ส�าหรับผูก้�ากบัดา้น 

   เทคนคิ

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาภาพเคลือ่นไหว (เนน้การท�าวชิวลเอฟเฟกต)์
GLA 622  ประวตัแิละเทคนคิของการท�า VFX
GLA 670  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้ง 

   ภาพเคลือ่นไหวและ VFX
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 

ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 
   
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
•  ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 63 หน่วยกติจะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต–์ การสรา้ง 
ภาพเคลือ่นไหว 2 มติแิละสตอปโมชนั
ANM 605   การออกแบบเลยเ์อาทส์�าหรับนักสรา้งภาพเคลือ่นไหว
ANM 610   แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 612   หลกัการและกระบวนการสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบ 
   ดัง้เดมิ
ANM 633   การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว
ANM 634  ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 3 (การพัฒนาตวัละคร)
หรอื ANM 620  การสรา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหวขัน้สงู
ANM 670   ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
ANM 685   การสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 688   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
ANM 692   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 2

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต–์ การสรา้ง 
ภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ
ANM 609   การแสดงทา่ทางและการสเก็ตชภ์าพแบบเร็วส�าหรับ 

   ผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว
หรอื ANM 610  แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 623  การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
ANM 670   ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
ANM 683  การสรา้งสตอรีบ่อรด์ส�าหรับวทิยานพินธ์
หรอื ANM 685 การสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 686  การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ1
ANM 687  การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ2
ANM 688   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
ANM 699   หวัขอ้พเิศษ: วชิวลเอฟเฟกตส์�าหรับภาพเคลือ่นไหว
หรอื ANM 629 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ILL 625   มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต–์ การสรา้ง 
โมเดล 3 มติิ
ANM 623  การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
ANM 629  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ANM 632  การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 1
ANM 636  การสรา้งโมเดลออรก์านกิ
ANM 670   ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
FA 622  กายวภิาคส�าหรับศลิปิน
FA 626   คา่ตา่งแสง
FASCU 620  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
FASCU 632   หุน่กายวภิาค: การสรา้งงานประตมิากรรมรปูรา่งจาก 
   ในออกนอก

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต–์ การสรา้ง 
สตอรีบ่อรด์
ANM 610   แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 614   การใชส้แีละการออกแบบเพือ่สรา้งภาพเคลือ่นไหว
ANM 633   การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว
ANM 670   ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
ANM 685   การสรา้งสตอรีบ่อรด์
ANM 689   การพัฒนาเรือ่งราว
ANM 691   การท�าสตอรีบ่อรด์ขัน้สงู
FA 626   คา่ตา่งแสง
หรอื ANM 690 การจัดวางมมุกลอ้งเพือ่เลา่เรือ่งราว
ILL 625   มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

วชิาทีต่อ้งการเนน้ทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์- วชิวลเอฟเฟกต์
เลอืกหวัขอ้ทีต่อ้งการเนน้:

ผูจ้ดัวางองคป์ระกอบ:
ANM 630  การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1 
ANM 650  การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ 
ANM 651  การท�าโรโตสโคป   

ผูจ้ดัแสง:
ANM 630  การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1  
ANM 640  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้สงู  
ANM 650  การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ  

ผูล้งสพีืน้ผวิ/ภาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั:
ANM 630  การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1     
ANM 631   การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั  
ANM 650  การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ

เอฟเฟกต ์TDS (ศลิปินเชงิเทคนคิเอฟเฟกต)์:
ANM 643     ไดนามกิ 1 - อนุภาค
ANM 644   กระบวนการท�า VFX ส�าหรับการก�ากบัดา้นเทคนคิ
ANM 655  การเขยีนสครปิต์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA 
สาขาภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 621  ประวตัแิละเทคนคิของการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 
   ตวัละคร
หรอื GLA 622  ประวตัแิละเทคนคิของการท�า VFX

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
GLA 617  นยิายปรัมปราของโลกสมยัใหม่

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี 
GLA 670  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้ง 

   ภาพเคลือ่นไหวและ VFX

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก
ACT 636  การแสดงส�าหรับผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์- วชิวลเอฟเฟกต์
ANM 604   VFX: การถา่ยภาพยนตร์
ANM 615   การสรา้งโมเดลและภาพเคลือ่นไหวส�าหรับ VFX
ANM 629  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
ANM 630  การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1
หรอื ANM 655 การเขยีนสครปิต์
ANM 640  การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้สงู
หรอื ANM 650 การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ
หรอื ANM 631 การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั
หรอื ANM 644  กระบวนการท�า VFX ส�าหรับการก�ากบัดา้นเทคนคิ
ANM 642  หลกัการท�าคอมโพสติส�าหรับการผลติ
ANM 650  การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ
หรอื ANM 651 การท�าโรโตสโคป
หรอื ANM 643 ไดนามกิ 1 – อนุภาค
ANM 670   ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
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ANM 101 คอมพวิเตอรก์ราฟิกเบือ้งตน้ส�าหรับงาน
ภาพเคลือ่นไหว
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่แนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กแนวคดิและศัพท์
เบือ้งตน้ทีใ่ชก้บัการท�าคอมพวิเตอรก์ราฟิกทีใ่ชใ้นการท�าภาพยนตร ์วชิวล
เอฟเฟกต ์เกม และภาพเคลือ่นไหว นักศกึษาจะมคีวามเขา้ใจทีด่ยี ิง่ข ึน้ใน
เนือ้หาทีแ่ตกตา่งกนัไป ทีร่วมกนัเป็นการผลติคอมพวิเตอรก์ราฟิก

ANM 102 ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะศกึษาเรือ่งความงามและพัฒนาการดา้นเทคนคิในงานภาพเคลือ่นไหว 
ในบรบิททางประวตัศิาสตร ์นักศกึษาจะระบแุละวเิคราะหง์านของ ครเีอทฟี
ผูม้วีสิยัทศัน,์ ศลิปินวจิติรศลิป์, และผูบ้กุเบกิงานดา้นเทคนคิเบือ้งหลงัตวั
ละครภาพเคลือ่นไหวคลาสสคิ เชน่ Bugs Bunny เพือ่สรา้งภาพยนตรภ์าพ
เคลือ่นไหวรว่มสมยัและภาพยนตรเ์หนอืชัน้ไปกวา่นัน้

ANM 104 ประวตัแิละเทคโนโลยขีอง VFX และภาพเคลือ่นไหว 
คอมพวิเตอร์
วชิานี้จะท�าการวเิคราะหป์ระวัตศิาสตรข์องเทคนคิการท�าเอฟเฟกตพ์เิศษ
และการประยุกตใ์ชค้วามรูนั้น้กับวชิวลเอฟเฟกตแ์ละภาพเคลือ่นไหวร่วม 
สมยั โดยเนือ้หาจะเริม่ตน้จากเทคนคิการใชก้ลอ้งถา่ย และหวัขอ้อืน่ๆ ตัง้แต ่
การท�าสตอปโมชนัแบบดัง้เดมิ การควบคมุการเคลือ่นไหว การลงสภีาพที ่
รวมเขา้ดว้ยกนั การสรา้งโมเดลและรปูยอ่ ไปจนถงึการสรา้งวชิวลเอฟเฟกต ์
และภาพเคลือ่นไหวดว้ยคอมพวิเตอรส์มยัใหม ่การท�าคอมโพสติและวธิกีาร 
ในการผลติ

ANM 105 การผลติภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการผลติทัง้หมด ตัง้แตไ่อเดยีของ
เรือ่ง และการพัฒนาไปจนถงึการบนัทกึภาพเคลือ่นไหวลงเทป โดยจะมี
การพดูคยุอภปิรายถงึเรือ่งภาษา กระบวนการ และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
สรา้งงานภาพเคลือ่นไหวดจิติอล และสภาพแวดลอ้มในการผลติ วชิานีจ้ะ
เนน้ในเรือ่งการตัง้ชือ่ กระบวนการสรา้งภาพ การท�าคอมโพสติ และภาพ
เคลือ่นไหว 3 มติิ

ANM 108 การถา่ยท�าภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกตใ์น
อารมณภ์าพยนตร์
การถ่ายท�าในอารมณ์ภาพยนตร์จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องภาษาและ
เทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชเ้ฉพาะในการถา่ยท�าภาพยนตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง
ภาพเคลือ่นไหวและ VFX โดยจะครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งของเรือ่งราว 
การถา่ยท�า การตดัตอ่ รวมถงึการวเิคราะหเ์นือ้หาภาพยนตรเ์ชงิการวจิารณ ์
ในฐานะเป็นเครือ่งมอืในการศกึษา นักศกึษาจะรว่มแสดง ถา่ยท�า และตดั
ตอ่ภาพยนตรร์วมถงึวเิคราะหต์วัอยา่งการผลติภาพยนตร ์ เพือ่ท�าความ
เขา้ใจการตดัสนิใจเลอืกตวัเลอืกตา่งๆ ในการสรา้งภาพยนตร์

ANM 109 การตดัตอ่ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
วิชานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กกับทฤษฎีการตัดต่อและการปฏิบัติการตัดต่อ
ภาพยนตรภ์าพเคลือ่นไหวในระดบัเทคนคิ เมือ่ไดรั้บทราบขอ้มลูการตดัสนิ
ใจในการตดัตอ่แลว้ นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการตดัตอ่วดิโีอดจิติอลและไฟล์
เสยีงอยา่งเต็มความสามารถ โดยใชโ้ปรแกรม Final Cut Pro และเตรยีม
ผลงานลงใน DVD และเว็บไซต์

ANM 180 หลกัการและเทคนคิเบือ้งตน้ของภาพเคลือ่นไหว
วชิาการส�ารวจนีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของการศกึษาภาพเคลือ่นไหว
ในอนาคตทัง้หมด โดยการแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลกัการตา่งๆ ของ
การสรา้งภาพเคลือ่นไหวผา่นการทดลองและการท�าภาพเคลือ่นไหวแบบ
สต็อบโมชัน่ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณท์ีส่บืทอดตอ่ๆ กนัมาพรอ้ม
เทคนคิตา่งๆ รวมถงึการใชส้ือ่เชน่ ดนิเหนยีว คทัเอาทก์ระดาษ สิง่ของที่
หาได ้สตอปโมชนัแบบพกิซเิลชัน่ และสตอปโมชนัโดยใชหุ้น่เชดิ

ANM 182 ภาพเคลือ่นไหวสือ่ประสม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�างานรว่มกนัเพือ่สรา้งโครงงานภาพเคลือ่นไหว
ส�าหรับลกูคา้ทีก่�าหนดให ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิ ไอเดยีทีห่ยบิยก
ขึน้มา และผลติงานภาพเคลือ่นไหวโดยใชส้ือ่ประสม ซึง่จะรวมถงึสตอป 

โมชนัและเทคนคิการสรา้งภาพเคลือ่นไหวทัง้แบบดัง้เดมิและแบบดจิติอล

ANM 190 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 1
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของวชิาภาพเคลือ่นไหว 2 มติทิัง้หมดใน  
ระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา นักศกึษาจะใชซ้อฟตแ์วรม์าตรฐานของอตุสาหกรรม 
ในการศกึษาหลกัการของการท�าภาพเคลือ่นไหว ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งท�า 
แบบฝึกหดัภาพเคลือ่นไหวพืน้ฐานตามทีอ่าจารยผ์ูส้อนแสดงใหด้ดูว้ย

ANM 202 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
วชิานีจ้ะครอบคลมุแนวคดิพืน้ฐานของการสรา้งโมเดล 3 มติแิละการท�า
ภาพเคลือ่นไหว มกีารเรยีนการสอนพืน้ฐานของเรขาคณติคอมพวิเตอร ์
โดยการมองทีอ่งคป์ระกอบพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการสรา้งโมเดลคอมพวิเตอร ์
รวมถงึมกีารสอนการสรา้งโมเดล การท�าภาพเคลือ่นไหว การจัดแสง การ
แม็บพืน้ผวิและการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองในการจัดเตรยีมการผลติดว้ย 
นักศกึษาจะท�างานในโครงงานภาพเคลือ่นไหวทีส่ง่ตอ่กันมาหลายโครง
งาน

ANM 203 หลกัการของขัน้ตอนกอ่นการผลติ
วชิานี้จะใหค้วามรูนั้กศกึษาในเรือ่งการเตรยีมการก่อนการผลติเบือ้งตน้ 
โดยเนน้ในเรือ่งการสรา้งไอเดยี การออกแบบแนวคดิ การพัฒนาภาพ และ
การท�าสตอรีบ่อรด์ รวมถงึจะมกีารสอนเทคนคิลา่สดุในการเตรยีมการกอ่น
การผลติทีใ่ชก้นัในงานภาพเคลือ่นไหวและ VFX ใหก้บันักศกึษาดว้ย

ANM 204 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหวส�าหรับ
วชิวลเอฟเฟกต ์(Maya)
วชิานีจ้ะครอบคลมุแนวคดิพืน้ฐานของการสรา้งโมเดลแบบ 3 มติ ิและภาพ
เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบั VFX รวมถงึเนือ้หาในการจัดเตรยีมการผลติ
เกีย่วกบัสสารทีไ่หลได ้ อนุภาค เครือ่งแตง่กาย ผม ขนสตัว ์ และรา่งกาย
ทีอ่อ่นนุ่ม/แข็งแกรง่ โดยมเีป้าหมายในการพัฒนาโครงงานทีน่�าใสไ่วใ้น
พอรท์โฟลโิอ

ANM 205 เสน้ทางอาชพีในสายงานภาพเคลือ่นไหวและ VFX
นักศกึษาจะมโีอกาสยอ้นกลบัไปส�ารวจงานของตนเอง โดยนักศกึษาและ 
อาจารยจ์ะชว่ยกนัวเิคราะหแ์ละระบถุงึจดุแข็ง จดุออ่น และความสนใจ เพือ่ 
ก�าหนดวชิาทีม่คีวามมุง่มัน่ชดัเจนวา่ตอ้งการเรยีนรู ้ วชิานีเ้ป็นขัน้ตอนแรก 
ในการจัดท�าพอรท์โฟลโิอ เพือ่ใหต้รงตามมาตรฐานปัจจบุนัของอตุสาหกรรม 
นี้

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https://catalog.academyart.edu
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 206  การผลติภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์1
ในวชิานีจ้ะสอนการบรหิารจัดการการเตรยีมการกอ่นผลติในงานภาพยนตร์
ภาพเคลือ่นไหว เกม และขัน้ตอนการท�าโครงงานบนัเทงิโดยการใชว้ชิวล
เอฟเฟกตใ์นกระบวนการหลงัการผลติ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารฝึกปฏบิตั ิ
แบบมอือาชพีทีอ่ยูใ่นการฝึกฝนตัง้แตต่น้จนจบ และการสง่มอบโครงงาน 
การสรา้งความบนัเทงิ ในระหวา่งภาคการศกึษา นักศกึษาจะไดรั้บการฝึก
ปฏบิตัทิีท่�าสบืตอ่กนัมา โดยการเลอืกและผลติโครงงานเชงิพาณชิยต์า่งๆ 
ของทางสถาบนั

ANM 207 หลกัการสรา้งสตอรีบ่อรด์
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กพืน้ฐานของการสรา้งสตอรีบ่อรด์ หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบไปดว้ย สตอรีอ่ารค์ ภาษาในการถา่ยท�า ขัน้ตอนในการส
รา้งสตอรีบ่อรด์ และแพ็กเกจการเตรยีมการกอ่นการผลติ นักศกึษาจะได ้
อา่นสครปิตส์ัน้ๆ และรา่งภาพตอ่เนือ่งเพือ่ใหเ้ห็นแนวคดิวา่แตล่ะฉากจะ
แสดงอยา่งไรไดด้ขี ึน้

ANM 220 พืน้ฐานการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ
นักศกึษาในวชิาภาพเคลือ่นไหว 3 มตินิีจ้ะสรา้งชดุทกัษะพืน้ฐานทีเ่ขม้แข็ง
อา้งองิจากหลกัการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 12 ขอ้ แบบฝึกหดัในชัน้เรยีนจะ
ประกอบดว้ย การฝึกหดัตดัตอ่กราฟ วธิปีฏบิตัทิีด่สีดุตัง้แตก่ารวางแผนไป
จนถงึการขดัเกลาผลงาน และการสาธติแนวทางอยา่งระมดัระวงั วชิานีจ้ะ
เป็นประโยชนส์�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการเพิม่ความรูใ้นเรือ่งฟิสกิสพ์ืน้ฐาน
และกลไกของภาพเคลือ่นไหว

ANM 221 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ1
วชิานีจ้ะสอนเนือ้หาเกีย่วกบัการสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 2  
มติ ินักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการคดิคอนเซปต ์การท�าสตอรีบ่อรด์  
และการจัดท�าโครงงานภาพเคลือ่นไหวคณุภาพสงู

ACT 222 การท�าใหต้วัละครเคลือ่นไหวเบือ้งตน้
จุดประสงคข์องวชิานี้คือการน�าเสนอพื้นฐานแนวคดิของการออกแบบ 
ตวัละครและการสรา้งตวัละคร 3 มติ ิ ส�าหรับผูส้รา้งงานภาพเคลือ่นไหว 
วชิาพื้นฐานนี้จะน�าเสนอวธิีการและกลยุทธ์ในการออกแบบและสรา้ง 
ตวัละครทีส่ามารถปรับแกไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหม้คีวามยดืหยุน่สงูสดุใน
สภาพแวดลอ้มแบบ 3 มติิ

ANM 223 ขัน้ตอนการท�างานของงานภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ
วชิานีเ้ป็นวชิาตอ่เนือ่งของพืน้ฐาน 3 มติ ิ ของงานภาพเคลือ่นไหว โดย
จะเนน้ในเรือ่งขัน้ตอนการท�างานทีด่ ี การท�างานอยา่งสะอาด ความมี
ประสทิธภิาพ การวางต�าแหน่ง การท�าใหแ้ตล่ะชอ็ตมคีวามน่าสนใจ และ
สขุอนามยัทีด่ใีนแตล่ะฉาก นักศกึษาจะใชเ้วลามากขึน้ในการวางแผนถา่ย
ท�าแตล่ะชอ็ตเพือ่สามารถสง่ตอ่ไอเดยีทีช่ดัเจนใหก้บัผูฟั้งและผูช้มได ้

ANM 236  การผลติภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์2
วชิานี้จะใหค้�าปรกึษาแกนั่กศกึษาทีเ่ป็นผูผ้ลติโครงงานภาพเคลือ่นไหว/ 
วชิวลเอฟเฟกต ์ ในแตล่ะสปัดาห ์ ผูผ้ลติจะน�าเสนอสถานะปัจจบุนัของ
โครงงานและทบทวนเป้าหมายและความเสีย่งรว่มกบัเพือ่นรว่มทมี จะมี
การท�าเวริค์ช็อปเป้าหมายเพือ่เพิม่ชดุทักษะซึง่จะรวมถงึการบรหิารงาน
รายวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เพิม่ความเขม้แข็งใหก้บัทกัษะการสือ่สาร 
และการบรหิารจัดการโครงงาน

ANM 241 วชิวลเอฟเฟกต ์1 - หลกัการท�าคอมโพสติ
นักศกึษาจะไดส้ัมผัสกับแนวคดิเบือ้งตน้ทีจ่�าเป็นในการท�าคอมโพสติให ้
ประสบผลส�าเร็จ วชิานีจ้ะครอบคลมุเรือ่งเทคนคิการท�าคอมโพสติเบือ้งตน้ 
เชน่ การแยกฉากเขยีวออก การสรา้งเสน้ตรง 2 มติ ิ การรวมเลเยอร ์ และ
การปรับแกส้ ี นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่คอมโพสติน�าไปใชใ้นกระบวนการ
สรา้งภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกตไ์ดอ้ยา่งไร

ANM 242 การท�าเอฟเฟกตแ์บบเป็นขัน้เป็นตอน: Houdini 1
วชิานีจ้ะปพูืน้ฐานใหก้บันักศกึษาในเรือ่งเทคนคิหลกัๆ ของเอฟเฟกตภ์าพ
เคลือ่นไหว CG ทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ�าลองไดนามกิของปรากฎการณโ์ลก 
แหง่ความจรงิ ส�าหรับเอฟเฟกตข์องภาพยนตร ์ ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทีแ่น่น
หนาเพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถศกึษาเพิม่เตมิในฟิลดน์ีไ้ดต้อ่ไป

ANM 243 การท�าโรโตสโคป
วชิานี้จะน�าเสนอภาพรวมของการท�าวชิวลเอฟเฟกตใ์นกระบวนการหลัง
การผลติส�าหรับการผลติงานโทรทศันแ์ละภาพยนตร ์รวมถงึหวัขอ้ตา่งๆ ที ่
เกีย่วขอ้งเชน่การลบเสน้ลวด และการท�าโรโตสโคปภาพ โดยจะเนน้ใน
เรือ่งการใชแ้ผน่พืน้หลังของภาพยนตรแ์ละความสามารถของนักศกึษาใน
การตดัยอ่ยชอ็ตเอฟเฟกตอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ANM 246 การลงสดีจิติอลส�าหรับศลิปิน VFX
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งความเชือ่มโยงของทักษะศลิปะดัง้เดมิและสือ่ศลิปะ
ดจิติอล นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัทฤษฎ ี การสรา้งภาพ การรา่งภาพ 
และการลงส ี ซึง่เป็นพืน้ฐานของงาน VFX วชิานีจ้ะระบถุงึความจ�าเป็นที ่
ส�าคัญของนักศกึษาวชิวลเอฟเฟกต์ในการพัฒนาดวงตาแบบศลิปินที่
แข็งแกรง่และดวงตาทีม่องเห็นความงาม เพือ่เตมิเต็มทกัษะดา้นเทคนคิ
ของตนเอง

ANM 251 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
วชิานี้จะเป็นการปูพืน้ฐานใหนั้กศกึษาในเรือ่งความสวยงามและพืน้ฐาน 
เชงิเทคนคิของการสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสง ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทีแ่น่นหนา 
เพือ่การเรยีนรูต้อ่ไปในฟิลดน์ี้

ANM 253 การจัดแสงส�าหรับ VFX
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือใหก้ับนักศกึษาที่ตอ้งการท�าความ
เขา้ใจบทบาทของผูก้�ากับภาพในระหว่างการถ่ายท�าภาพยนตรท์ีม่วีชิวล
เอฟเฟกต ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการจัดแสงและการบนัทกึเทป 
วดิโีอโดยใชบ้ลสูกรนี วชิานีจ้ะไดเ้รยีนรูค้วามแตกตา่งและความเหมอืนของ 
การจัดแสงในการแสดงสดและแสงจาก CG

ANM 254 ไดนามกิ 1: อนุภาค
วชิานีจ้ะเนน้ความส�าคญัในเรือ่งของการท�าเอฟเฟกตภ์าพเคลือ่นไหว 3 มติ ิ
โครงงานจะประกอบดว้ยการสรา้งเอฟเฟกต ์เชน่ หมิะ ฝน ลม และไฟ ซึง่ 
จะน�าไปประกอบในชิน้งานแสดงสด นักศกึษาจะไดเ้ริม่เรยีนรูเ้กีย่วกบัการ
ควบคมุงานทีอ่อกมาและการน�าไปรวมเขา้กบัชอ็ตทีเ่ป็นวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 255 การเขยีนสครปิต์
วชิานี้จะสอนพืน้ฐานทีแ่น่นหนาในการเขยีนสครปิตแ์ละทักษะการเขยีน
โปรแกรมขัน้พืน้ฐานโดยใช ้ Mel และ Python วชิานีจ้ะเพิม่ทกัษะใหก้บั 
ศลิปินวชิวลเอฟเฟกตท์ีต่ัง้เป้าว่าจะท�างานในสายการก�ากับดา้นเทคนคิ 
การพัฒนารปูแบบของ VFX และการสรา้งเอฟเฟกตภ์าพเคลือ่นไหว
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ANM 260 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 2
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดท้บทวนหลกัการสรา้งภาพเคลือ่นไหวและประยกุต์
ใชห้ลกัการเหลา่นัน้โดยเฉพาะกบัตวัละครภาพเคลือ่นไหว โดยนักศกึษา
จะไดเ้พิม่ทกัษะการวาดภาพภาพเคลือ่นไหวโดยใหค้วามส�าคญัเป็นพเิศษ 
กบัปรมิาณและรปูแบบ รวมถงึเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเพิม่องคป์ระกอบเครือ่งมอื 
ดจิติอลของนักศกึษา และการพัฒนาการปฏบิตังิานและกระบวนการตา่งๆ 
ในสตดูโิอแบบมอือาชพี

ANM 270 การสรา้งสตอรีบ่อรด์ 1: ภาษาทีใ่ชใ้นการถา่ยท�า
และการถา่ยท�าอารมณภ์าพยนตร์
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กพืน้ฐานของการสรา้งสตอรีบ่อรด์แบบมอื
อาชพี หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย การพัฒนาเรือ่งราว ภาษาการถา่ย
ท�า ขัน้ตอนในการสรา้งสตอรีบ่อรด์ แพ็กเกจการเตรยีมการกอ่นการผลติ 
และการหยบิยกเรือ่งราว รวมถงึการเรยีนรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานการรวบรวมและ
ตดัตอ่ในอารมณภ์าพยนตรแ์ละการท�าภาพเคลือ่นไหวครา่วๆ

ANM 277 การสเกต็ชภ์าพเคลือ่นไหวแบบเร็ว
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กเทคนคิในการจดโนต้แบบศลิปิน ทีนั่กสรา้ง 
ภาพเคลือ่นไหว ศลิปินผูเ้ขยีนเรือ่ง และนักพัฒนาเกมใชก้นัโดยทัว่ไป เมือ่
ตอ้งสือ่สารไอเดยีตา่งๆ ในสถานทีท่�างาน ซึง่จะเป็นการเรยีกชือ่มาตรฐาน
แบบมอือาชพีทีใ่ชใ้นการพัฒนาไอเดยีตา่งๆ ในสถานทีท่�างาน

ANM 285 การสรา้งหุน่เชดิเพือ่ท�าสตอปโมชนั
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของการสรา้งและการท�าโมล
เพือ่ผลติหุน่เชดิเพือ่ใชใ้นภาพเคลือ่นไหวแบบสต็อบโมชัน่ นักศกึษาแตล่ะ 

คนจะไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การแสดงออกของตนเอง ความสามารถใน
และการวาดการปัน้ นักศกึษาจะไดอ้อกแบบตวัละครบนกระดาษและสรา้ง
มนัขึน้มาโดยใชเ้ทคนคิทีห่ลากหลาย

ANM 287 การออกแบบและประดษิฐช์ดุสตอปโมชนั
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นภาพรวมทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิของการออกแบบพืน้ฐาน การ
ประดษิฐ ์ และเทคนคิพืน้ผวิตา่งๆ และกระบวนการทีจ่�าเป็นในการสรา้งชดุ
สตอปโมชนัและอปุกรณป์ระกอบฉากตา่งๆ โดยจะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอ
พืน้ฐานการออกแบบเบือ้งตน้ การสรา้ง งานฝีมอื และทกัษะในการท�าฉาก 
เนือ่งจากมคีวามเกีย่วขอ้งกบังานภาพเคลือ่นไหวโดยตรง

ANM 303 การสรา้งภาพจ�าลองของฉากและการถา่ยท�า
อารมณภ์าพยนตร์
การสรา้งภาพจ�าลองของฉากในภาพยนตร ์(หรอืการถา่ยท�าอารมณภ์าพยนตร)์  
เป็นสว่นส�าคญัของกระบวนการกอ่นการผลติ และการวางเลยเ์อาทถ์อืเป็น
ขัน้ตอนส�าคญัในการออกแบบในทกุๆ ชอ็ต วชิานีจ้ะน�าเสนอโอกาสใหม่ๆ  
ใหก้บัศลิปินผูส้นใจในเรือ่งภาพเคลือ่นไหว การสรา้งโมเดล การถา่ยท�า
ภาพยนตร ์และการตดัตอ่ เพือ่ใชท้กัษะในวงกวา้งมาใชใ้นการผลติ

ANM 312 การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้รขาคณติประเภทตา่งๆ ใน Maya (การขึน้
รปูวตัถดุว้ยแบบทรงหลายเหลีย่ม เนริบ์ และแบบแบง่สว่น) โดยจะเนน้
ในเรือ่งพืน้ผวิแบบหลายเหลีย่มและพืน้ผวิแบบแบง่สว่น จะมกีารทบทวน
เครือ่งมอืพืน้ฐานและเครือ่งมือ่ขัน้สงูทีส่ามารถชว่ยในการสรา้งโมเดลจาก
โปรแกรม Maya โดยจะเนน้ในเรือ่งวธิกีารผลติ

ANM 313 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 1
วชิานี้จะครอบคลมุกระบวนการทัง้หมดในการสรา้งโมเดลตัวละครแบบปะ
ตอ่ โมเดลหลายเหลีย่ม และโมเดลแบบแบง่สว่นใน Maya วชิานีจ้ะเนน้ใน
เรือ่งการสรา้งพืน้ผวิอยา่งละเอยีด และการสรา้งโทโพโลยทีีด่สี�าหรับการ
เคลือ่นไหวของตวัละคร โดยใชเ้ครือ่งมอืทีห่ลากหลายใน Maya

ANM 316 การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาสภาพแวดลอ้มตน้แบบเพือ่ใช ้
เป็นชิน้งานในพอรต์โฟลโิอ ในการเรยีนเรือ่งการเซต็การผลติจะมเีนือ้หา
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าคอมโพสติ การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั การสรา้ง
ภาพจากแบบจ�าลอง การสรา้งตน้ไม ้และภาพเคลือ่นไหวสภาพแวดลอ้ม

ACT 317 งานพมิพ ์3 มติเิบือ้งตน้
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งพืน้ฐานงานพมิพ ์ 3 มติ ิ นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูก้ารออกแบบและการเตรยีมโมเดลส�าหรับกระบวนการพมิพ ์ โดยจะ
ไดเ้รยีนรูถ้งึกระบวนการพมิพแ์บบ 3 มติ ิ รวมถงึท�าความเขา้ใจวสัดแุละ 
โครงสรา้งสนับสนุน รวมถงึการท�าความสะอาดและท�าใหโ้มเดลทีพ่มิพอ์อก 
มาเสร็จสมบรูณ์

ANM 321 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ2
เรือ่งส�าคญัหลกัในวชิานีค้อืหลกัการท�าภาพเคลือ่นไหว เชน่ เวลา ชอ่งวา่ง  
การบงัคบั การจัดวางแบบไดนามกิ น�้าหนัก สว่นโคง้ และเทคนคิ นักศกึษา
จะเขา้ใจแบบเห็นภาพหลักการส�าคัญของภาพเคลือ่นไหวตัวละครผ่าน
แบบฝึกหดัทีไ่ดส้ง่ตอ่กนัมา

ANM 322 การเคลือ่นไหวของตวัละครขัน้สงู
วชิานี้จะศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องศลิปะพเิศษและวทิยาศาสตร์กลไกการ
เคลือ่นไหวของตวัละคร โดยใชอ้อปเจ็กต ์ 3 มติปิระเภทตา่งๆ ในการท�า
ภาพเคลือ่นไหว โดยใชเ้ทคนคิและสไตลท์ีท่นัสมยัทีส่ดุ นักศกึษาจะได ้
แกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยจัดการในเรือ่งการควบคมุและ
การเปลีย่นรปูของตวัละคร และอปุกรณเ์ครือ่งกล อกีทัง้ นักศกึษายงัจะ
ไดเ้รยีนรูท้ักษะการแกไ้ขปัญหาเพือ่กา้วผ่านขอ้จ�ากัดของซอฟตแ์วรแ์ละ
คอมพวิเตอรไ์ด ้

ANM 324 ลปิซงิคแ์ละการแสดงออกทางสหีนา้
วชิานีเ้ป็นภาพเคลือ่นไหวตวัละครขัน้สงู ทีเ่นน้ในเรือ่งของการสรา้งการ
แสดงออกทางสหีนา้อยา่งชดัเจน นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่กระบวนการคดิ 
และแสดงอารมณแ์สดงออกมาทางใบหนา้และดวงตาอยา่งไร รวมถงึความ 
ส�าคญัของความละเอยีดออ่นในการแสดง นักศกึษาจะไดใ้ชก้ลไกของการ
ลปิซงิค ์และประยกุตใ์ชก้บัตวัละครภาพเคลือ่นไหวของตนเอง

ANM 325 ภาพเคลือ่นไหวเสมอืนจรงิ 3 มติิ
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดส้รา้งภาพเคลือ่นไหวทีเ่ลยีนแบบการเคลือ่นทีข่อง 
สตัวจ์รงิๆ จะมกีารวเิคราะหโ์มเดลสิง่มชีวีติเสมอืนจรงิและสตัวท์ีอ่า้งองิถงึ
เพือ่ท�าความเขา้ใจเรือ่งการเคลือ่นไหวและกลา้มเนือ้ นักศกึษาจะประยกุต์
ใชง้านวจัิยและฟิสกิสใ์นการบล็อกและท�าใหส้ตัวส์ีเ่ทา้เคลือ่นไหว ภาพ
เคลือ่นไหวสดุทา้ยจะรวมการเดนิตอ่เนื่องของตัวละครเขา้กับฟตุเทจการ
แสดงสดดว้ย
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 326 การจับภาพเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหไ้ดรู้จั้กกบัทฤษฎแีละการฝึกปฏบิัตกิารท�าภาพ
เคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติดิว้ยการจับภาพเคลือ่นไหว จะมกีารอภปิราย
อย่างละเอยีดในเรือ่งซอฟตแ์วรเ์ฉพาะในอตุสาหกรรมและแอพพลเิคชั่น 
ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ นักศกึษาจะไดจั้บการเคลือ่นไหวของตนเองใน
โครงงานภาพเคลือ่นไหวแตล่ะตวั จากนัน้น�าเทคนคิเหลา่นีม้าใชเ้พือ่เพิม่
ความซบัซอ้นในโครงงานภาพเคลือ่นไหวกลุม่ได ้

ANM 336  การผลติภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต ์3
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาจากโปรดวิเซอรท์ีส่รา้งสรรค/์เป็นผูป้ระกอบ
การจรงิ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะสรา้งแผนพัฒนาและแผนธรุกจิส�าหรับ
ภาพยนตรด์ัง้เดมิ อกีทัง้ยงัครอบคลมุในเรือ่งกลยทุธก์ารหาทนุ การสรา้ง 
LLC และการสรา้งสตดูโิออกีดว้ย

ANM 341 วชิวลเอฟเฟกต ์2 - การท�าคอมโพสติดจิติอลขัน้
กลาง
นักศกึษาจะไดส้ัมผัสกับแนวคดิขัน้กลางทีจ่�าเป็นในการท�าคอมโพสติให ้
ประสบผลส�าเร็จ โครงงานในชัน้เรยีนจะประกอบไปดว้ย การลบบลสูกรนี 
การตดิตามองคป์ระกอบในฟิลม์ การแกไ้ขภาพ และเริม่เรยีนรูก้ระบวนการ
ผลติทีใ่ชก้บังานภาพยนตรแ์ละโทรทศันแ์บบมอือาชพี

ANM 342 VFX 3: การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1
วชิาขัน้สูงนี้จะครอบคลุมถงึทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการมุ่งสู่การเป็นนัก
ท�าคอมโพสติมอือาชพี นักศกึษาใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการใสใ่จในราย
ละเอยีด การปรับปรงุการมองเห็น ทกัษะการแกไ้ขปัญหา ประสทิธภิาพ
ของขัน้ตอนการท�างาน และการรักษามาตรฐานคณุภาพสงูสดุของภาพ 
รวมถงึเทคนคิการท�า keying ขัน้สงู ชอ่งวา่งสแีบบลอย การตดิตาม และ
เทคนคิตา่งๆ ของการคา้

ANM 344 สสารทีไ่หลได:้ Houdini 2
วชิานี้จะสอนเกีย่วกับความสามารถทางไดนามกิของสสารทีไ่หลไดข้อง
โปรแกรม Houdini โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัวชิวลเอฟเฟกตข์อง
ของเหลว วชิานีจ้ะสอนพืน้ฐานของการใชก้ารค�านวณไดนามกิของสสาร
ทีไ่หลได ้ และเรยีนรูค้�าศพัทไ์ดนามกิของสสารทีไ่หลได ้ โดยจะท�าให ้
นักศกึษาเขา้ใจวา่จะจ�าลอง จัดแสง เงา และสรา้งภาพสสารทีไ่หลไดจ้าก
แบบจ�าลองในโปรแกรม Houdini ไดอ้ยา่งไร

ANM 345 การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั
วชิานี้จะมุ่งเนน้ในเรือ่งการสรา้งงานทีร่วมเขา้ดว้ยกันแบบดจิติอลส�าหรับ
ชอ็ตทีต่อ้งใชว้ชิวลเอฟเฟกต ์ และครอบคลมุในเรือ่งการฉายภาพ และ
เทคนคิการสรา้งโมเดลขัน้พืน้ฐาน และวธิใีนการประยกุตใ์ชก้บัการสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม รวมไปถงึการวางเลยเ์อาทข์องแตล่ะชอ็ตขัน้สงู การรวม
เลเยอร ์การจัดแสง มมุมอง และมมุมองเชงิลกึ ดว้ย

ANM 352การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ
วชิานีจ้ะน�าเสนอภาพรวมทีค่รอบคลมุของการถา่ยภาพแบบ 3 มติ ิตดิตาม
การแสดงสด นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการเตรยีมหาคา่เคลือ่นทีข่ององค์
ประกอบในชดุการแสดงสดผา่นการวดัสภาพแวดลอ้ม ขอ้มลูการถา่ย และ
ประยกุตใ์ชต้วัท�าเครือ่งหมายการตดิตาม

ANM 353 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้สงู
วชิานี้จะศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องกระบวนการสรา้งพื้นผวิและการจัดแสง
โดยใชเ้ทคนคิขัน้สงู หวัขอ้ทีเ่รยีนประกอบไปดว้ยการท�าพืน้ผวิยอ่ยแบบ
กระจัดกระจาย การใหแ้สงพืน้ฐานของภาพ การสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง  
และการสรา้งล�าดบัชัน้ของพืน้ผวิ โครงงานในวชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการสรา้ง 
พืน้ผวิและจัดแสงตวัละครทีเ่ป็นมนุษย ์ และการรวมสิง่เหลา่นัน้ลงในการ
จัดแสงในฉากภาพยนตร์

ANM 354 ไดนามกิ 2: การจ�าลองสสารทีไ่หลได ้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาการสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง และน�้าทีม่ี
แสงเสมอืนจรงิ และการจ�าลองสารสารทีไ่หลไดโ้ดยใชซ้อฟตแ์วร ์ Real 
Flow 4 นักศกึษาจะตดัสนิใจวา่เมือ่ใดทีจ่ะใช ้Real Flow และเมือ่ใดทีจ่ะ
ใช ้Maya Fluids ปัญหาการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองขนาดใหญเ่นือ่งจาก
มีการจัดแสงที่ซับซอ้นและขอ้จ�ากัดของเครื่องจะท�าใหนั้กศกึษาตอ้ง
ท�าการวเิคราะหแ์ละปรับปรงุทกัษะของตนเอง

ANM 355 การเขยีนสครปิตข์ัน้สงู
วชิานี้จะใหพ้ื้นฐานที่แน่นหนาในเรื่องทักษะการเขียนโปรแกรมขัน้สูง 
พรอ้มๆ กบัการเรยีนรูภ้าษาสครปิต ์ Python ดว้ย วชิานีมุ้ง่หมายทีจ่ะให ้
ความรูก้บันักศกึษาทีต่อ้งการมอีาชพีในดา้นการก�ากบัเทคนคิ ซึง่จะตอ้ง
สามารถรวมพรสวรรค์ดา้นศลิปะเขา้กับความสามารถเชงิเทคนิคของ
ตนเองได ้

ANM 356 การจ�าลองเครือ่งแตง่กาย
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กการท�าภาพเคลื่อนไหวและการจ�าลอง
เครือ่งแตง่กาย และปพูืน้ฐานวา่มกีารน�าไปใชใ้นอตุสาหกรรมในปัจจบุนั
อยา่งไร โดยนักศกึษาจะเริม่ตน้เรยีนโดยการท�าความเขา้ใจการท�างานของ 
cloth solvers โดยการสรา้ง solver ของตนเองโดยใชไ้ดนามกิ Softbody 
ของ Maya จะมกีารแนะน�าใหรู้จั้ก cloth solver ของ Maya และมกีารฝึก
ปฏบิตั ิ 2 แบบฝึกหดั ในโครงงานสดุทา้ย จะแนะน�าใหรู้จั้กแบบจ�าลอง  
Syflex clot และนักศกึษาจะเรยีนรูก้ารตดัเย็บเสือ้ผา้ของตนเองและจ�าลอง 
ใหเ้ขา้กบัภาพเคลือ่นไหว

ANM 357 การวาดภาพพืน้ผวิ 3 มติิ
ดว้ยการใชซ้อฟตแ์วรใ์หมล่า่สดุ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูศ้ลิปะของการระบาย
สพีืน้ผวิอยา่งละเอยีด ลงในเรขาคณติ 3 มติโิดยตรง นักศกึษาจะไดส้รา้ง
โครงงานทีป่ระกอบไปดว้ย normal map และ displacement map การ
ลงสบีรเิวณรอยตอ่ และการลงสแีบบฉายภาพ นักศกึษาจะไดท้�างานกบั 
พืน้ผวิและเลเยอรท์ีล่งส ีและสรา้งภาพออปเจ็กตจ์ากภาพถา่ยจรงิจากแบบ 
จ�าลอง

ANM 362 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารสงัเกตในโลกจรงิเพือ่รับทราบขอ้มลู
การพัฒนาบคุลกิลกัษณะของตวัละคร การแสดง และปฏกิริยิาตอบกลบั 
ภายในภาพเคลือ่นไหวของตนเอง งานนีจ้ะส�าเร็จลลุว่งไดด้ว้ยการท�าชิน้งาน 
ภาพเคลือ่นไหวตามชดุแบบฝึกหัดทีไ่ดส้รา้งและท�าเป็นภาคเคลือ่นไหว
ในชัน้เรยีน และมกีารใสบ่ทพดูแบบลปิซงิคเ์ขา้ไปในแบบฝึกหดัดว้ย

ANM 370 การสรา้งสตอรีบ่อรด์ 2: การวาดส�าหรับการต์นู
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดส้รา้งสตอรีบ่อรด์ส�าหรับสภาพแวดลอ้มในการผลติ 
งานการต์นูภาพเคลือ่นไหวทีต่อ้งอาศยัความวอ่งไวในการท�างาน นักศกึษา  
จะไดด้กูารแสดง ศกึษาสครปิต ์และสรา้งงานตน้แบบ
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ANM 372 การสรา้งสตอรีบ่อรด์ 3: การวาดส�าหรับภาพยนตร์
ขนาดยาว
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูช้ดุทกัษะทีค่รอบคลมุในการสรา้งสตอรีบ่อรด์ 
ส�าหรับภาพยนตรข์นาดยาว โดยจะมกีารศกึษาทัง้สไตลภ์าพเคลือ่นไหว
และสไตลก์ารแสดงสด โดยจะเนน้ในเรือ่งการวาด การเขยีน ตลก ละคร
เวท ีการแสดง และการหยบิยกเรือ่ง

ANM 375 การปัน้ตามตน้แบบ
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กแนวคดิและปรัชญาทีจ่�าเป็นในการท�างาน
ในฐานะสมาชกิของทมีพัฒนาตัวละครในการสรา้งภาพยนตรข์นาดยาว 
รายการโทรทศัน ์ โฆษณาทางโทรทศัน ์ หรอืเกมตา่งๆ จะมกีารอภปิราย
หรอืแสดงใหเ้ห็นถงึเทคนคิลา่สดุ วสัดตุา่งๆ และเทคนคิของมอือาชพี ให ้
กบันักศกึษาตามโครงงานเฉพาะของพวกเขา

ANM 377 การผลติและการวางเลยเ์อาท ์2 มติ ิ1
วชิานีจ้ะสรา้งความเขา้ใจในระดบัตน้ในเรือ่งของการวางเลยเ์อาทฉ์ากภาพ 
เคลือ่นไหวดจิติอล และการผลติเพือ่สตดูโิอ การผลติอสิระ และขัน้ตอนการ 
ท�างานการผลติของฟรแีลนซ ์โดยใชซ้อฟตแ์วรม์าตรฐานของอตุสาหกรรม 
นี้

ANM 380 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบสตอปโมชนั 1
นักศกึษาจะท�าแบบฝึกหัดภาพเคลือ่นไหวแบบคลาสสกิจ�านวนมากโดย
ใชหุ้น่เชดิแบบสตอปโมชนั กระบวนการนีจ้ะชว่ยเพิม่ความเขา้ใจในสหีนา้ 

และการแสดงออกโดยไมพ่ดูของตวัละครไดล้กึซึง้ยิง่ขึน้ และแอพพลเิคชัน่ 
ของหลกัการในการท�าภาพเคลือ่นไหว

ANM 382 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบสตอปโมชนั 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่องคป์ระกอบดา้นภาพเคลือ่นไหวของตนโดย 
การผลติและท�าภาพเคลือ่นไหวสปอตสตอปโมชนัแบบมลีปิซงิค ์โดยจะให ้
ความส�าคญัในเรือ่งองคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งของการผลติงานภาพเคลือ่นไหว  
ในขณะทีนั่กศกึษาด�าเนนิโครงงาน และเนน้ในเรือ่งของการสือ่สารดว้ย
การบรรยาย การวางแผนโครงงาน การจัดแสง และการออกแบบการผลติ

ANM 385 การสรา้งหุน่เชดิเพือ่ท�าสตอปโมชนั 2
วชิานีจ้ะสอนแนวคดิขัน้สงูในการท�าหุน่เชดิแบบผา้เพือ่ใชใ้นการท�าสตอป
โมชนั จากเครือ่งมอืสมคัรเลน่ไปจนถงึการท�าแมพ่มิพ ์ และสดุทา้ยทีก่าร
หลอ่โฟมเพือ่ท�าหุน่เชดิ นักศกึษาแตล่ะคนจะไดใ้ชค้วามคดิสรา้งสรรค ์
การแสดงออกของตนเอง การวาด และความสามารถในการปัน้ ควบคูไ่ป
กบัทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจากวชิานี ้ ในการสรา้งหุน่เชดิเพือ่ท�าสตอปโมชนั
ของตนเอง

ANM 405 พอรท์โฟลโิอขัน้สงูส�าหรับภาพเคลือ่นไหวและ 
VFX
เป้าหมายของวชิานีค้อืการพัฒนามว้นฟิลม์ทีอ่อกสูต่ลาดไดแ้บบมอือาชพี
ซึง่ประกอบดว้ยชิน้งานทีด่ทีีส่ดุของนักศกึษา โดยนักศกึษาจะไดข้ดัเกลา 

ความสมัพันธร์ะหวา่งลกูคา้/ศลิปิน โดยการฝึกปฏบิตัศิลิปะของการน�าเสนอ 
งานและทกัษะเชงิพฤตกิรรม และจะไดพั้ฒนาอตัลกัษณอ์ยา่งคงเสน้คงวา 
ประวตัสิว่นตวั แพ็กเกจมว้นฟิลม์ และระบบทีค่งที่

ANM 412 การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้รขาคณติประเภทตา่งๆ ใน Maya (การขึน้
รปูวตัถดุว้ยแบบทรงหลายเหลีย่ม เนริบ์ และแบบแบง่สว่น) ตอ่จากเดมิ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งโมเดลแบบเนริบ์

ANM 413 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งโมเดลใหมแ่ละการใชโ้ปรแกรมลง
ส ีZbrush พรอ้มกบัการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการปัน้ขัน้สงู

ANM 414 ประตมิากรรมสว่นศรีษะและการแสดงอารมณท์าง
ใบหนา้
วชิานี้เป็นวชิาสตูดโิอขัน้สูงทีอ่อกแบบมาเพือ่สาขาวชิาการสรา้งโมเดล 
3 มติ ิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย การสรา้งโมเดลสว่นศรีษะโดยใช ้
โทโพโลยแีบบสะอาด การสรา้งสหีนา้ การสรา้งหนา้ตาทีเ่คลือ่นไหวได ้
เพือ่รวมองคป์ระกอบเหลา่นีไ้วด้ว้ยกนั และการท�าความเขา้ใจเบือ้งตน้ใน
การสรา้งภาพเคลือ่นไหวทีแ่สดงออกทางสหีนา้ทีเ่ชือ่ถอืได ้

ANM 415 สตดูโิอการสรา้งโมเดล
หวัขอ้ทีจ่ะเรยีนในวชิานีป้ระกอบไปดว้ย การแปลงขอ้มลู การสรา้งภาพ
แสงเงาจากแบบจ�าลองและการสรา้งพืน้ผวิ เสือ้ผา้และทรงผม นักศกึษา
จะไดท้�าโครงงานขัน้สงูและท�างานเกีย่วกบัการสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง
ทีม่คีณุภาพส�าหรับพอรท์โฟลโิอ

ANM 419 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 3
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในการจัดวางโมเดลและการปัน้ ดว้ยสดัสว่น น�้าหนัก  
และกายวภิาคทีถ่กูตอ้ง เนือ่งจากความตอ้งการของอตุสาหกรรมการผลติ
มพัีฒนาการอยา่งตอ่เนือ่งและตอ้งการศลิปินหนา้ใหมม่ากยิง่ขึน้ จงึเป็น
เรื่องจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งท�าความเขา้ใจกลไกของการเคลือ่นไหวของระบบ
กลา้มเนือ้และกระดกูของรา่งกายมนุษย ์ อกีทัง้ยงัมกีารพดูคยุถงึกายวภิาค
สตัวแ์ละการจัดวางดว้ย

ANM 421 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้ห็นถงึภาพรวมของการแสดง เนือ่งจากจะตอ้ง
ประยกุตใ์ชก้บัภาพเคลือ่นไหวตวัละคร สิง่ส�าคญัหลกัในวชิานีค้อืการมอง
ไปทีก่ารแสดงของตวัละครในเชงิลกึ รวมถงึลปิซงิค ์ การแสดงออกทาง
สหีนา้ วธิทีีใ่ชใ้นการแสดง การเคลือ่นไหวของดวงตา สิง่ทีซ่อ่นอยูภ่ายใน 
และการอา้งองิ

ANM 441 VFX 4: การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 2
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งเทคนคิการท�าคอมโพสติขัน้สงู รวมถงึการฉาย
ภาพ การสรา้งปลั๊กอนิเบือ้งตน้ การท�า mesh wraping และการแกส้ขีัน้สงู 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิในทกัษะการ keying และวธิกีารในภาพรวม
ในการถา่ยท�า โดยจะมกีารเฝ้าระวงัอยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการใสใ่จในราย
ละเอยีด ประสทิธภิาพของขัน้ตอนการท�างาน และการคุม้ครองคณุภาพ
ของภาพ และจะมกีารศกึษาในเรือ่งการถา่ยภาพ 3 มติดิว้ย

ANM 443 การท�าโรโตสโคปขัน้สงู
วิชานี้จะศึกษาในเชงิลึกเกี่ยวกับการท�าโรโตสโคปและกระบวนการ
เอฟเฟกตก์ารลงสดีจิติอลส�าหรับการผลติภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์ โดยจะ 
เนน้ในเรื่องเทคนิคและการปฏบิัตทิี่ใชก้ันทั่วไปในอุตสาหกรรมวชิวล
เอฟเฟกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้ทีเ่รยีน

ANM 445 การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนัขัน้สงู
วชิานี้เนน้หนักในเรือ่งของการวางแผนและการแกไ้ขปัญหาในการผลติ
ในสภาพแวดลอ้มจรงิ การประยกุตใ์ชท้กัษะตา่งๆ ในการสรา้งสเปเชีย่ล
เอฟเฟกตแ์บบสมจรงิในการท�างานจรงิทีจ่ะน�าไปใชใ้นภาพยนตร ์โฆษณา  
และโครงงานอนิเตอรแ์อกทฟีอืน่ๆ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะของซอฟตแ์วร ์
อสิระตา่งๆ อกีทัง้ยงัไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัเอฟเฟกตข์องแสงและเงาดว้ย
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 451 ผูส้รา้งภาพจากแบบจ�าลอง
วชิานี้เป็นวชิาการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองขัน้สงูทีม่เีนื้อหาเกีย่วกับการ
ถา่ยท�าอารมณภ์าพยนตร ์การจัดแสง และการออกแบบการผลติ นักศกึษา
จะไดศ้กึษาเกีย่วกบัแนวคดิขัน้สงูในการเขยีนโปรแกรมเพือ่สรา้งภาพจาก
แบบจ�าลองและออกแบบการผลติ รวมถงึ "หนา้ตา" ตามทีก่�าหนดส�าหรับ
การผลติภาพยนตรภ์าพเคลือ่นไหวจากคอมพวิเตอร ์ ซึง่นักศกึษาจะไดรั้บ 
มอบหมายใหท้�าชิน้งานเสมอืนจรงิใหเ้สร็จสมบรูณ ์ และจากนัน้จะท�าการ
สรา้งภาพจากแบบจ�าลองแบบมสีไตล์

ANM 461 Maya ส�าหรับนักสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
วชิานี้เป็นการแนะน�าสู่โลกของตัวละครภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร ์
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารท�าภาพเคลือ่นไหวดว้ยโปรแกรม Maya พรอ้มๆ 
ไปกบัการใหค้วามส�าคญัในเรือ่งทกัษะการท�าชิน้งาน 2 มติแิบบดัง้เดมิของ  
ตนเองดว้ย จะมกีารอภปิรายในเรือ่งความงามและความแตกตา่งระหวา่ง
ภาพเคลือ่นไหว 2 มติแิละ 3 มติ ิควบคูไ่ปกบัขัน้ตอนการท�างาน การแสดง 
ลปิซงิค ์การพากย ์และจังหวะเวลาดว้ย

ANM 462 สตดูโิอสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร
ในวชิาแนวคดิขัน้สงูนี ้นักศกึษาจะมโีอกาสไดข้ดัเกลาทกัษะในการท�าภาพ 
เคลือ่นไหวของตนเอง โดยเฉพาะทกัษะทีจ่�าเป็นเพือ่สือ่ใหเ้ห็นถงึอารมณ์
และกระบวนการคดิของตวัละคร โดยจะครอบคลมุไปถงึการฝึกปฏบิตักิาร
ท�าลปิซงิคท์ีม่ปีระสทิธภิาพดว้ย

ANM 466 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 4
วชิานี้จะท�าการปรับแต่งทักษะการท�าภาพเคลื่อนไหวแบบดัง้เดมิของ 
นักศกึษา นักศกึษาจะไดผ้ลติสปอตภาพเคลือ่นไหวทีม่คีวามยาว 20 วนิาท ี 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการปรับปรงุสว่นทีย่งัขาดและพัฒนาสไตลส์ว่นตน วชิา
นีจ้ะใหช้ ิน้งานมากมายทีส่ามารถจัดเกบ็ในมว้นฟิลม์ของนักศกึษา และกอ่
ใหเ้กดิความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ของกระบวนการผลติตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึ
การโพสต์

ANM 471 การลงสพีิน้หลงัส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งมาตรฐานส�าหรับโทรทัศน์และภาพยนตร ์
อนัดบัแรก นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัฉากหลงัและจะไดรั้บความรูเ้ชงิ
เทคนคิทีจ่�าเป็นในการสรา้งฉากเหลา่นัน้ จากนัน้จะไดท้�าการลงสรีปูเล็กๆ  
และตอ่ดว้ยการลงสงีานทีถ่า่ยท�าเสร็จแลว้ รวมถงึฉากทีแ่พนไปกวา้งๆ ดว้ย

ANM 477 2D การผลติและการวางเลยเ์อาท ์2
วชิานี้จะเพิม่ทักษะในการดา้นผลติและการวางเลยเ์อาทข์องนักศกึษา 
โดยมอบหมายใหแ้กไ้ขปัญหาและท�าความเขา้ใจขัน้ตอนการท�างานของ 
โครงงานใหท้ัว่ถงึยิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการกา้วขา้มปัญหา 
อยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่เรง่กระบวนการผลติ

ANM 478 การสรา้งสตอรีบ่อรด์ 4: โทรทศัน/์การแสดงสด/
VFX
วชิานีจ้ะแนะน�าตลาดการสรา้งสตอรีบ่อรด์ของฟรแีลนซ ์โดยจะมกีารศกึษา 
โครงงานทีห่ลากหลาย เชน่ โฆษณา ภาพยนตร ์เกม ภาพเคลือ่นไหว และ
การแสดงสด นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งสตอรีบ่อรด์จากสครปิตแ์ละ
วตัถปุระสงคข์องลกูคา้

ANM 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

ANM 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

ANM 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ANM 500 การฝึกงานภาพเคลือ่นไหว
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกับภาพเคลือ่นไหวและวชิวล
เอฟเฟกต์
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หลกัสตูรปรญิญาโท

ดูตารางเรียน วิชาที่ต้องลงเรียนก่อน
และค่าธรรมเนียมของแต่ละวิชา และลงทะเบียนได้ที่

https://catalog.academyart.edu

ANM 604 VFX: การถา่ยภาพยนตร์
วชิานี้จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดรั้บภาพการถ่ายท�าภาพยนตรท์ีอ่าจจะดทีีส่ดุ
หรอืองคป์ระกอบตา่งๆ ทีส่ามารถน�าไปใชใ้นชอ็ตวชิวลเอฟเฟกตไ์ด ้หวัขอ้
ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย ชว่งเวลาการใหแ้สง การเลอืกสตอ๊กฟิลม์ การถา่ย
ท�าฉากเบือ้งหลงัและเบือ้งหนา้ และวชิวลเอฟเฟกตข์องภาพยนตรเ์ปรยีบ
เทยีบกบัวดิโีอ

ANM 605 การออกแบบเลยเ์อาทส์�าหรับนักสรา้งภาพ
เคลือ่นไหว
วชิานี้จะสอนเกีย่วกับโครงสรา้งของภาพยนตรภ์าพเคลือ่นไหวแบบยาว 
ขณะทีเ่นน้ในเรือ่งของการพัฒนาการออกแบบเลยเ์อา้ท ์คา่ และโครงสรา้ง
ดว้ย อกีทัง้ยงัครอบคลมุในเรือ่งของหลกัการเกีย่วกบัมมุมองตา่งๆ ดว้ย 
เป้าหมายของวชิานี้คอืการสอนใหนั้กศกึษารูถ้งึขนาดและโครงสรา้งของ
หน่วยผลติภาพยนตรภ์าพเคลือ่นไหว

ANM 609 การแสดงทา่ทางและการสเกต็ชภ์าพแบบเร็ว
ส�าหรับผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว
ในวชิาขัน้ตน้เกีย่วกับการวาดภาพร่างกายมนุษยส์�าหรับใชใ้นงานภาพ
เคลือ่นไหวนี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการวาดรปูรา่งกายและทกัษะในการ 
สเก็ตชภ์าพแบบเร็ว โดยจะเนน้ในเรือ่งละครเวท ี การวเิคราะหก์ารแสดง 
และการท�าใหเ้กนิจรงิ จะมกีารสอนและประยกุตใ์ช ้ การสือ่ถงึทา่ทางการ
แสดงออก การเคลือ่นไหว การวาดรปูทีห่นักแน่น และทกัษะในการท�า
ละครเวททีีเ่หมาะสมกบัภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ

ANM 610 แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ในวชิาเบือ้งตน้ทีเ่ขม้ขน้นี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะและเครือ่งมอืทีท่�า 
ใหส้ามารถวาดภาพรปูรา่งไดอ้ยา่งมสีดัสว่นทีถ่กูตอ้ง ทัง้ภาพเปลอืยและ
ภาพทีส่วมใสเ่สือ้ผา้ เพือ่ใชใ้นศลิปะความบนัเทงิ หวัขอ้ในการเรยีนจะ
ประกอบดว้ยกายวภิาค สดัสว่น การยอ่สว่น โครงสรา้ง การเคลือ่นไหว 
และทา่ทางของมนุษย ์ จะมกีารศกึษาแสงและรปูแบบในการวาดหุน่ทีย่นื
นิง่แบบงา่ยๆ และการวาดภาพตวัเอง

ANM 612 หลกัการและกระบวนการสรา้งภาพเคลือ่นไหว
แบบดัง้เดมิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการและกระบวนการตา่งๆ ในการสรา้ง
ภาพเคลือ่นไหว โดยสมมตติวัเองเป็นผูช้ว่ยนักสรา้งภาพเคลือ่นไหว การ
ประยุกตใ์ชท้ักษะการวาดแบบดัง้เดมิเพื่อสรา้งฉากที่สมบูรณ์จากภาพ
เคลือ่นไหวทีร่า่งไวห้ยาบๆ ได ้ มกีารสอนทกัษะการใชห้มกึและการลงส ี 
ซึง่นักศกึษาสามารถใชเ้ครื่องมือดจิติอลหรือเครื่องมือแบบดัง้เดมิเพื่อ
สรา้งฉากสทีีส่มบรูณไ์ด ้

ANM 614 การใชส้แีละการออกแบบเพือ่สรา้งภาพ
เคลือ่นไหว
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารออกแบบอตุสาหกรรมทีม่อียู ่ เพือ่ท�าความเขา้ใจ 
การก�ากบัศลิป์ส�าหรับภาพยนตรภ์าพเคลือ่นไหว โดยจะศกึษาแอพพลเิคชั่
นของคา่ ส ีและแสง การใชส้ือ่ดัง้เดมิและสือ่ดจิติอล นักศกึษาจะไดเ้รยีน
รูถ้งึจติวทิยาการใชส้ ีเรยีนรูผ้ลกระทบของแสงทีม่ตีอ่ส ีและการทฤษฎสีทีี่
หลากหลาย ในการสรา้งล�าดบัชัน้ของภาพทีน่่าสนใจในการท�าคอมโพสติ

ANM 615 การสรา้งโมเดลและภาพเคลือ่นไหวส�าหรับ VFX
วชิานีจ้ะครอบคลมุแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพ
เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิวลเอฟเฟกต ์ รวมไปถงึเนือ้หาในการเซต็ติง้
การผลติเกีย่วกบัสสารทีไ่หลได ้อนุภาค เครือ่งแตง่กาย ผม ขนสตัว ์และ
รา่งกายทีอ่อ่นนุ่ม/แข็งแกรง่ นักศกึษาจะใชอ้งคป์ระกอบเหลา่นีใ้นการจัด
ท�าโครงงานพอรท์โฟลโิอของตนเอง

ANM 620 การสรา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหวขัน้สงู
วชิานีจ้ะสอนเกีย่วกบัทฤษฎพีืน้ฐานในการท�าภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร ์
โดยจะเนน้เรือ่งการพัฒนาตวัละคร หวัขอ้ทีอ่ภปิรายจะรวมถงึเทคนคิการ
สรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ ค�าศพัทแ์ละภาษาของการเคลือ่นไหว
และภาพเคลือ่นไหว การเคลือ่นไหวอนัดบัรอง และทศิทางการถา่ย วชิา
นีจ้ะใหค้วามส�าคญัเป็นสว่นใหญก่บัทฤษฎภีาพเคลือ่นไหวมากกวา่เทคนคิ
การใชซ้อฟตแ์วรเ์ฉพาะ

ANM 623 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 
(Maya)
วชิานีจ้ะครอบคลมุแนวคดิพืน้ฐานของการสรา้งโมเดล 3 มติ ิ และการท�า
ภาพเคลือ่นไหว นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานทีแ่น่นหนาในเรือ่งเครือ่งมอื
ขัน้ตน้ของซอฟตแ์วร ์3 มติ ิและไดรั้บความรูใ้นเรือ่งการจัดการไฟล ์ระบบ
ปฏบิตักิาร และการฝึกปฏบิตักิารผลติ รวมถงึมกีารสอนการสรา้งโมเดล 
การท�าภาพเคลือ่นไหว การจัดแสง การแม็บพืน้ผวิและการสรา้งภาพจาก
แบบจ�าลองดว้ย

ANM 628 ภาพเคลือ่นไหวดจิติอลขัน้พืน้ฐาน
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชภ้าพเคลือ่นไหว 2 มติ ิ ภาพเคลือ่นไหวแบบ
เวคเตอร ์ในการเขยีนโปรแกรมเชงิพาณชิยข์องอตุสาหกรรม หวัขอ้ทีเ่รยีน 
จะประกอบดว้ยกระบวนการ เทคนคิของซอฟตแ์วรส์รา้งภาพเคลือ่นไหว 
เครือ่งมอืการสรา้งเอฟเฟกต ์ สญัลกัษณท์ีเ่ชือ่มโยง และการใช ้ Action 
Script เพือ่การปฏสิมัพันธก์บัเว็บไซต ์นักศกึษาจะไดว้าดสตอรีบ่อรด์ สรา้ง  
งานในอารมณภ์าพยนตร ์และใชเ้สยีงรว่มกบัเทคนคิการท�าภาพเคลือ่นไหว 
แบบดัง้เดมิ ในซอฟตแ์วรป์ระเภทเวคเตอร์

ANM 629 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้พืน้ฐาน
วชิานี้จะเป็นการปูพืน้ฐานใหนั้กศกึษาในเรือ่งความสวยงามและพืน้ฐาน 
เชงิเทคนคิของการสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสง ใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทีแ่น่นหนา 
เพือ่การเรยีนรูต้อ่ไปในฟิลดน์ี้

ANM 630 การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 1
วชิาบัณฑติศกึษานี้จะเนน้ในเรื่องการวางแผนและการแกไ้ขปัญหาใน
สภาพแวดลอ้มการผลติงาน หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึ ทฤษฎพีืน้ฐานของ
ระเบยีบวธิทีีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ เทคนคิการแกไ้ขสขีัน้สงู การท�าเลเยอรแ์ละ
การรวมองคป์ระกอบ keying และ spill suppression โดยจะใหค้วามสนใจ
เป็นพเิศษกบัวธิกีารท�าคอมโพสติและการปกป้องคณุภาพของภาพ
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 631 การลงสภีาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกับศลิปะและงานฝีมอืในการท�าการลงสี
ภาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั เนือ่งจากนักศกึษาตอ้งสรา้งงานลงสภีาพทีร่วมเขา้
ดว้ยกนัแบบ 2 มติขิองตนเอง อกีทัง้วชิานีนั้กศกึษาจะตอ้งท�างานในสภาพ
แวดลอ้มโครงงานการทบทวน ณ จดุกึง่กลางหรอืจดุสดุทา้ย วชิานีจ้ะ
ประยกุตใ์ชก้บัทกุระดบัในฝ่าย MFA

ANM 632 การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้รขาคณติประเภทตา่งๆ ใน Maya (การขึน้
รปูวตัถดุว้ยแบบทรงหลายเหลีย่ม เนริบ์ และแบบแบง่สว่น) โดยจะเนน้
ในเรือ่งพืน้ผวิแบบหลายเหลีย่มและพืน้ผวิแบบแบง่สว่น จะมกีารทบทวน
เครือ่งมอืพืน้ฐานและเครือ่งมือ่ขัน้สงูทีส่ามารถชว่ยในการสรา้งโมเดลจาก
โปรแกรม Maya โดยจะเนน้ในเรือ่งวธิกีารผลติ

ANM 633 การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพ
เคลือ่นไหว
นักศกึษาจะไดท้�างานจากโมเดลมชีวีติเพือ่สรา้งการวาดเพือ่เตมิเต็มความ
ตอ้งการในการผลติงานภาพเคลือ่นไหวส�าหรับโทรทศัน ์ ภาพยนตร ์ เกม 
และการท�าสตอรีบ่อรด์ โดยจะเนน้ในเรือ่งความยดืหยุน่ในการออกแบบ 
การวาดแบบตอ่เนือ่งเพือ่แสดงการเคลือ่นไหว ทศิทางการถา่ย และการ
ควบคมุเสยีงโดยใชร้ปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัไป รวมทัง้จะมกีารสอนในเรือ่ง 
การปัน้ตามตน้แบบและการวาดรปูสตัวด์ว้ย นักศกึษาจะตอ้งเกบ็สมดุสเกต็ช ์
ภาพไวต้ลอดทัง้ภาคการศกึษา

ANM 634 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 3 (การพัฒนาตวั
ละคร)
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูใ้นเรื่องทักษะการพัฒนาตัวละครเฉพาะที่จ�าเป็น
ส�าหรับการท�างานในอตุสาหกรรมภาพเคลือ่นไหว อกีทัง้ยงัจะไดส้มัผัสกบั
การท�าใหโ้มเดลมชีวีติขึน้มาและการท�าความสะอาดโมเดล จากแผน่งาน
ทีม่อียูแ่ละแผน่งานทีส่รา้งขึน้มาใหมด่ว้ย

ANM 636 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ
วชิานี้จะครอบคลมุในหัวขอ้ความหลากหลายของเทคนคิการสรา้งโมเดล 
รวมถงึหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งโมเดล เชน่ พืน้ผวิ แสงเงา และการ
เซต็อพัตวัละคร โดยจะสาธติใหเ้ห็นถงึการสรา้งโมเดลแบบเนริบ์, โมเดล
หลายเหลีย่ม และโมเดลแบบแบง่สว่น นักศกึษาแตล่ะคนจะถกูคาดหวงัวา่
จะตอ้งสรา้งเดโมมว้นฟิลม์โมเดลทีม่คีณุภาพอยา่งนอ้ยหนึง่ช ิน้งานส�าหรับ
โครงงานสดุทา้ย

ANM 639 การวาดภาพพืน้ผวิ 3 มติิ
การใชซ้อฟตแ์วร์ใหม่ล่าสุดจะช่วยใหนั้กศกึษาไดเ้รียนรูศ้ลิปะของการ
ระบายสพีืน้ผวิอยา่งละเอยีดลงในเรขาคณติ 3 มติโิดยตรง หวัขอ้เพิม่เตมิ
จะครอบคลมุในเรือ่ง normal map และ displacement map การระบาย
สตีรงรอยตอ่ การระบายส ีUV แบบหลายพืน้ที ่ และการระบายสแีบบภาพ
ฉาย

ANM 640 การสรา้งพืน้ผวิและการจัดแสงขัน้สงู
วชิานี้จะศกึษาเพิม่เตมิในเรื่องกระบวนการสรา้งพื้นผวิและการจัดแสง
โดยใชเ้ทคนคิขัน้สงู หวัขอ้ทีเ่รยีนประกอบดว้ย: การท�าพืน้ผวิยอ่ยแบบ
กระจัดกระจาย การใหแ้สงพืน้ฐานของภาพ การสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง 
และการสรา้งล�าดบัชัน้ของพืน้ผวิ โครงงานในวชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการ
สรา้งพืน้ผวิและจัดแสงตวัละครทีเ่ป็นมนุษย ์ และการรวมสิง่เหลา่นัน้ลงใน
การจัดแสงในฉากภาพยนตร์

ANM 641 การท�าคอมโพสติแบบใชโ้หนด 2
วชิาบณัฑติศกึษานีจ้ะเนน้หนักในเรือ่งการวางแผนและการแกไ้ขปัญหาใน
สภาพแวดลอ้มการผลติงาน โดยจะครอบคลมุถงึทฤษฎพีืน้ฐานตา่งๆ ใน
สาขาทีเ่กีย่วขอ้ง ถงึแมว้า่วชิานีจ้ะใหเ้นน้เรือ่งการใช ้ Shake แตนั่กศกึษา
ยงัคงจะไดเ้รยีนรูท้กัษะอสิระในเรือ่งซอฟตแ์วร ์ และมโีอกาสทีจ่ะประยกุต์
ใชใ้นเคสทีเ่กดิขึน้จรงิ

ANM 642 หลกัการท�าคอมโพสติส�าหรับการผลติ
วชิานี้จะสอนการท�าคอมโพสติขัน้สูงและเทคนิคการท�าเอฟเฟกตต์่างๆ 
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการบูรณาการฟุตเทจการแสดงจรงิกับองคป์ระกอบ
ตา่งๆ ของ CG ในขณะเดยีวกนักเ็นน้ในเรือ่งการวเิคราะหช์อ็ตทีต่อ้งมี
เอฟเฟกต ์ความสมจรงิ และวธิกีารตา่งๆ ทีน่�ามาใช ้

ANM 643 ไดนามกิ 1 - อนุภาค
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัการสรา้งวชิวลเอฟเฟกตส์�าหรับ
การท�าภาพเคลือ่นไหว โครงงานจะประกอบดว้ยการสรา้งเอฟเฟกต ์ เชน่ 
หมิะ ฝน ลม การโปรยกระดาษ และไฟ ซึง่จะน�าไปประกอบในงานภาพ
เคลือ่นไหว โดยจะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรือ่งการเซต็ติง้ อารมณ ์
และการท�าคอมโพสติ

ANM 644 กระบวนการท�า VFX ส�าหรับการก�ากบัดา้นเทคนคิ
ในวชิานี ้นักศกึษาภาพเคลือ่นไหวจะไดพั้ฒนาความเขา้ใจในเรือ่งเกีย่วกบั  
เครือ่งมอืแบบจ�าลองไดนามกิทีห่ลากหลาย เพือ่ใชเ้ป็นตวัเลอืกในการท�า 
คยีเ์ฟรมของภาพเคลือ่นไหว: รา่งทีเ่ขม้แข็ง รา่งทีอ่อ่นนุ่ม เสือ้ผา้ ผม ผง
ฝุ่ น และสสารทีไ่หลได ้ นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความ 
แตกตา่งระหวา่งภาพเคลือ่นไหวประเภทตา่งๆ - แบบมคียีเ์ฟรมกบัแบบการ
จ�าลองการเคลือ่นไหว และเรยีนรูว้า่เมือ่ไหรท่ีค่วรใชง้านภาพเคลือ่นไหว
แตล่ะประเภทนัน้

ANM 648 ภาพเคลือ่นไหวดจิติอลส�าหรับการผลติ
วชิานีจ้ะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัหมกึดจิติอลและการระบายส ี และการท�าคอม
โพสติ นักศกึษาจะไดศ้กึษาทกัษะการผลติทีห่ลากหลายทีจ่�าเป็นในการ
ท�างานการผลติงานภาพเคลือ่นไหวดจิติอลเชงิการคา้ ขัน้ตอนการผลติจะ
ประกอบไปดว้ย การท�าสตอรีบ่อรด์ การท�าภาพเคลือ่นไหวแบบหยาบ การ
ลงส ีการท�าคอมโพสติ และกระบวนการหลงัการผลติ

ANM 650 การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบ
วิชานี้จะน� าเสนอภาพรวมอย่างครอบคลุมของเทคโนโลยีที่ใชภ้าพ 
เนือ่งจากจะตอ้งน�ามาใชใ้นการผลติ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้น
การสรา้งโมเดลจากรปูภาพ โดยใช ้Realviz’s ImageModeler และเทคนคิ
การรังวดัจากภาพถา่ยแบบอืน่ๆ การหาคา่เคลือ่นทีข่ององคป์ระกอบจะเป็น
เรือ่งหลกัในชัน้เรยีนดว้ยเชน่กนั

ANM 651 การท�าโรโตสโคป
วชิาระดับบัณฑติศกึษานี้จะน�าเสนอภาพรวมของการท�าโรโตสโคปและ
กระบวนการท�าเอฟเฟกตก์ารลงสแีบบดจิติอลส�าหรับการผลติภาพยนตร์
และโทรทศัน ์ รวมถงึหวัขอ้อืน่ๆ เชน่ การลบเสน้เชอืกทิง้ การเชือ่มตอ่ 

พืน้ผวิของภาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนั การน�าเพลทกลบัมาใชใ้หม ่การขยายเพลท  
การลงสภีาพเคลือ่นไหว และเอฟเฟกตท์ีซ่อ่นไวอ้ืน่ๆ ในอตุสาหกรรมนี้
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ACT 652 การท�าใหต้วัละครเคลือ่นไหวเบือ้งตน้
วชิานี้จะศกึษาวธิกีารและเทคนคิทีใ่ชใ้นการออกแบบและก�าหนดตัวละคร 
3 มติสิ�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว ในวชิานี ้ อนัดบัแรกจะท�าการตรวจสอบ
แนวคดิพืน้ฐานของการก�าหนดตวัละคร แลว้ตอ่ไปทีห่วัขอ้ทีซ่บัซอ้นยิง่ขึน้ 
และการอภปิรายรว่มกนั หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมไปถงึการสรา้งโมเดลตวัละคร
ส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว การก�าหนดสหีนา้ และขัน้ตอนการท�างานการ
สรา้งงานภาพเคลือ่นไหว

ANM 654 สตดูโิอการสรา้งโมเดล
วชิานีม้ไีวส้�าหรับนักศกึษาทีส่รา้งโมเดลและพืน้ผวิ ผูต้อ้งการทีจ่ะศกึษา
การสรา้งโมเดลแบบเนริบ์โดยการปะตอ่ และโมเดลแบบหลายเหลีย่ม การ
ใหแ้สงเงา การสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง และการท�าพืน้ผวิ นักศกึษาจะ
ไดท้�าโครงงานขัน้สงูและท�างานเกีย่วกบัการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองทีม่ี
คณุภาพส�าหรับพอรท์โฟลโิอ

ANM 655 การเขยีนสครปิต์
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อสรา้งพื้นฐานที่เขม้แข็งในเรื่องทักษะการเขียน
โปรแกรมขัน้พืน้ฐาน และยงัจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาสครปิตใ์นการเขยีน
โปรแกรมทีฝั่งอยูใ่น Maya ทีช่ ือ่ Mel ดว้ย วชิานีมุ้ง่หมายทีจ่ะใหค้วามรูก้บั
นักศกึษาทีต่อ้งการมอีาชพีในดา้นการก�ากบัเทคนคิ ซึง่จะตอ้งสามารถรวม
พรสวรรคด์า้นศลิปะเขา้กบัความสามารถเชงิเทคนคิของตนเองได ้

ANM 656 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ 2
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการสรา้งโมเดล ประตมิากรรม การท�าพืน้ผวิ และ 
การวางตวัแบบจ�าลองแบบความละเอยีดสงู โดยรวมถงึการสรา้ง normal  
map และ displacement map ซึง่จะท�าใหก้ารแสดงผลโมเดลบน Maya 
มกีารแสดงผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

ANM 670 ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
วชิานี้เป็นกระบวนการก่อนการผลติเบือ้งตน้และการวางแผนส�าหรับการ 
ผลติงานดจิติอล นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูบ้ทบาททีห่ลากหลายของศลิปินกอ่น 
การผลติ ขณะเดยีวกนัจะตอ้งท�าการก�าหนดและปรับปรงุหวัขอ้วทิยานพินธ ์
ของพวกเขาดว้ย วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญักบังานทีท่�าคนเดยีวแบบมทีีป่รกึษา  
เนื่องจากนักศกึษาจะตอ้งเตรยีมน�าเสนอผลงานในการทบทวนชว่งกลาง 
งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะรวมถงึการเขยีนวทิยานพินธ ์การวาดแนวคดิ การ
ศกึษาตวัละคร การท�าสตอรีบ่อรด์ และมว้นฟิลม์เรือ่งราว (ภาพเคลือ่นไหว
แบบหยาบๆ)

ANM 671 ภาพเคลือ่นไหวหุน่เชดิแบบสตอปโมชนั
วชิานีจ้ะศกึษาเกีย่วกบัการท�าหุน่เชดิแบบดัง้เดมิ ซึง่เป็นรปูแบบทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุรปูแบบหนึง่ของการท�าภาพเคลือ่นไหว โดยจะศกึษาหลกัการท�า
ภาพเคลือ่นไหวและการแสดง ควบคูไ่ปกบัการศกึษาและประยกุตใ์ชห้ลกั
การของการท�าภาพเคลือ่นไหวผา่นการสรา้งและการจัดการกบัหุน่เชดิ

ANM 675  การพัฒนาวทิยานพินธ์
วชิานีจ้ะน�าเสนอแนวทางขัน้สงูและลงลกึมากขึน้ใหก้บันักศกึษา เนือ่งจาก
ถงึเวลาการทบทวนในชว่งกลางหรอืในชว่งสดุทา้ยแลว้ นักศกึษาจะไดรั้บ 
ค�าแนะน�าอยา่งละเอยีดในแตล่ะหวัขอ้ เชน่ การสรา้งเรือ่งราว การท�า
ภาพยนตรแ์ละการน�าเสนองาน รวมถงึความจ�าเป็นเฉพาะและความจ�าเป็น
ของแตล่ะบคุคล

ANM 676 ฟิสกิสแ์ละกลไกของภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชพ้ืน้ฐานของหลกัการตา่งๆ ทีแ่ข็งแกรง่ของการท�า
ภาพเคลือ่นไหว รวมถงึขัน้ตอนการท�างานทีด่ขีอง Maya ดว้ย นักศกึษา
จะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารท�าบล็อกกิง้แตล่ะประเภททีแ่ตกตา่งกนัไปดว้ย วชิานี ้
เหมาะส�าหรับผูเ้ร ิม่ตน้ และผูท้ีต่อ้งการปัดฝุ่ นความเขา้ใจในเรือ่งฟิสกิส ์
พืน้ฐานและกลไกลของการท�าภาพเคลือ่นไหว

ANM 682 การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาความแตกตา่งระหวา่งการสรา้งโมเดลแบบ 
หลายเหลีย่มและโมเดลแบบเนริบ์ โครงงานตา่งๆ จะเนน้เรือ่งความพยายาม 
ในการสรา้งโมเดลแบบเนริบ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่จะแปลงโมเดลแบบ
เนริบ์ไปเป็นโมเดลแบบหลายเหลีย่มไดอ้ยา่งไร

ANM 683 การสรา้งสตอรีบ่อรด์ส�าหรับวทิยานพินธ์
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งทกัษะการท�าสตอรีบ่อรด์ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใชใ้น
การสรา้งสตอรีบ่อรด์ส�าหรับโครงการวทิยานพินธไ์ด ้ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การพัฒนาเรือ่งราวดัง้เดมิส�าหรับหวัขอ้สัน้ๆ และในการสรา้งสตอรีบ่อรด์
ส�าหรับโครงงานทีคุ่ม้คา่ทีจ่ะเป็นวทิยานพินธไ์ด ้

ANM 685 การสรา้งสตอรีบ่อรด์
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องการท�าภาพเคลือ่นไหวและการเล่าเรื่อง
ดว้ยการวาดภาพ หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมถงึองคก์รประกอบแบบมโีครงสรา้ง
ของการเลา่เรือ่ง รปูแบบของการท�าสตอรีบ่อรด์ การเคลือ่นไหวและภาพ
เคลือ่นไหว และการพัฒนาตวัละคร วชิานีจ้ะใชว้ธิกีารแบบเป็นขัน้เป็นตอน
ในการพัฒนาเรือ่งราว โดยใชส้ตอรีบ่อรด์เป็นสือ่ รวมถงึจะมกีารศกึษาใน
เรือ่งของการสรา้งและใชภ้าพเคลือ่นไหวแบบหยาบๆ ดว้ย

ANM 686 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ1
ในวชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติใินการท�าภาพเคลือ่นไหว  
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการท�าภาพเคลือ่นไหวของตัวละครทีไ่ม่ซ�้า
กนัจากสภาพแวดลอ้มของสตดูโิอมอือาชพีทีห่ลากหลาย แนวคดิทีศ่กึษา
จะประกอบดว้ยน�้าหนักในโลกจรงิ ฟิสกิส ์การมปีฏสิมัพันธก์บัสิง่ของตา่งๆ 
ละครใบ ้การวาดโครงรา่งตวัละคร และการวเิคราะหก์ารเคลือ่นไหว

ANM 687 การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ2
วิชานี้จะพัฒนาแนวคิดภาพเคลื่อนไหวของตัวละครใหม้ากขึน้ไปอีก 
นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตักิารคดิของตวัละคร การเปลีย่นแปลงอารมณ ์และ 
การสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบลปิซงิค ์วชิานีจ้ะรวมถงึการท�าโครงงานภาพ
เคลือ่นไหวดว้ย

ANM 688 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาไดศ้กึษาและไดรั้บความรูใ้นหลกัการตา่งๆ ของ
การสรา้งภาพเคลือ่นไหว โดยจะครอบคลมุในเรือ่งค�าศพัทข์องการท�า
ภาพเคลือ่นไหวและประวตัคิวามเป็นมาของภาพเคลือ่นไหวดว้ย วชิานีจ้ะ
รวมถงึการท�าสตอรีบ่อรด์และการใชร้ปูแบบตวัละครในการประยกุตใ์ชแ้ละ
ท�าความเขา้ใจหลกัการสรา้งภาพเคลือ่นไหวทัง้ 12 ขอ้

ANM 689 การพัฒนาเรือ่งราว
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่พัฒนาทกัษะการเลา่เรือ่งของนักศกึษา โดยจะสอน
นักศกึษาใหส้รา้ง หยบิประเด็น และวจิารณเ์รือ่งราวตา่งๆ วชิานีจ้ะใชส้ตอ
รีบ่อรด์เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวธิกีารตา่งๆ อปุกรณ ์ และเทคนคิทีใ่ช ้
ในการท�าภาพเคลือ่นไหวหนังสัน้ อกีทัง้วชิานีจ้ะศกึษาชิน้งาน เทรลเลอร ์
มวิสคิวดิโีอ และโฆษณาตา่งๆ ทีเ่ป็นนามธรรมและเป็นแนวคดิดว้ย
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ANMภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์

ANM 690 การจัดวางมมุกลอ้งเพือ่เลา่เรือ่งราว
วชิานี้ออกแบบขึน้มาเพือ่การสรา้งสตอรีบ่อรด์และการท�าภาพเคลือ่นไหว
แบบดัง้เดมิ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในการเชือ่มโยงสตอรีบ่อรด์เขา้
กบัเลยเ์อาทล์า่สดุในการท�าภาพเคลือ่นไหว โดยจะครอบคลมุในเรือ่ง การ
เลา่เรือ่งราว กลอ้ง หนังสอื และส ีและการออกแบบ เนือ่งจากนักศกึษาจะ
เกีย่วขอ้งกบักระบวนการสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิและกระบวนการ
จัดวางเลยเ์อาท์

ANM 691 การท�าสตอรีบ่อรด์ขัน้สงู
วชิานี้จะสอนมาตรฐานอุตสาหกรรมส�าหรับศลิปินผูท้�าสตอรีบอร์ดและ 
น�าเสนอการศกึษาอยา่งครอบคลมุในเรือ่งการสรา้งสตอรีบ่อรด์เพือ่ท�าการ
น�าเสนอ โดยจะเนน้ในเรือ่งการวาด การเขยีน ตลก ละครเวท ี การแสดง 
และการหยบิยกเรือ่ง

ANM 692 ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ 2
วชิานี้ตัง้ใจที่จะพัฒนาความรูท้ี่แน่นหนาของการสรา้งภาพเคลื่อนไหว 
โดยจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่ง การผลติภาพเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง การพลกิ
กลบัรปูอยา่งเหมาะสม แรงกดของดนิสอ และการวาดรปูอยา่งคงเสน้คงวา 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึความส�าคญัของการออกแบบตวัละครงา่ยๆ การ
ท�าสตอรีบ่อรด์อยา่งงา่ย และการใชแ้ผน่งาน

ANM 694 ประตมิากรรมสว่นศรีษะและการแสดงอารมณท์าง
ใบหนา้
นีเ่ป็นวชิาการสรา้งโมเดล 3 มติ ิMaya ขัน้สงู ของบณัฑติศกึษา โดยเนน้
ในสว่นศรีษะและการแสดงอารมณท์างใบหนา้

ANM 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่า่นคณุสมบตัทิีก่�าหนดจะไดรั้บการคดัเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน 
ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด
ของสตดูโิอของพวกเขา

ANM 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ANM 706  การตดัตอ่ภาพเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัใินการบรหิารจัดการการผลติส�าหรับการ
สรา้งภาพเคลือ่นไหวและขัน้ตอนการท�างานวชิวลเอฟเฟกตห์ลังการผลติ 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารฝึกปฏบิัตแิบบมอือาชพีทีอ่ยู่ในการฝึกฝนตัง้แต่
ตน้จนจบ และการสง่มอบโครงงานการสรา้งความบนัเทงิ ในระหวา่งภาค
การศกึษา นักศกึษาจะไดรั้บการฝึกปฏบิตัทิีท่�าสบืตอ่กนัมา โดยการเลอืก
และผลติโครงงานตา่งๆ ของทางสถาบนั

ANM 743 ไดนามกิ 2: สสารทีไ่หลได ้
วชิานี้จะเจาะลกึลงไปในเรือ่งการจ�าลองไดนามกิของของสสารทีไ่หลได ้
ซึง่จะประกอบไปดว้ยทัง้ของเหลวทีเ่ป็นน�้า (ตัง้แตห่ยดน�้าไปจนถงึน�้าใน
ขนาดใหญ ่เชน่ มหาสมทุร น�้าตก และสนึาม)ิ และแกส๊ (ไฟ ควนั ฝุ่ น การ
ระเบดิ และอืน่ๆ) ดว้ย นักศกึษาจะไดศ้กึษาเครือ่งมอืซอฟตแ์วรท์ีห่ลาก
หลายในการจ�าบองสภาพของสสารไหลได ้เชน่ Maya และ Realflow และ
เรยีนรูท้ีจ่ะรับมอืกบัปัญหาการแสดงผลและขอ้จ�ากดัของเครือ่งจักรทีใ่ชใ้น
การจ�าลองการไหลของสสสารทีม่คีวามซบัซอ้น

ANM 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ANM 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ANM 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ANM 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีย่งัคงท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/ 
หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติ
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

ANM 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
การรับรองคณุภาพจาก NAAB:
การรับรองคณุภาพที ่ NAAB ใหก้บัวฒุปิรญิญาโท
สถาปัตยกรรมเป็นโปรแกรมวชิาชพีแบบองคร์วมที ่
น�าเสนอเป็นสองแนวทาง วฒุ ิB.Arch ซึง่เป็นวฒุดิา้น 
วชิาชพีทีเ่ราน�าเสนอ โดยมสีถานะอยูใ่นระหวา่งการ 
พจิารณาใหก้ารรับรองจาก NAAB (ดหูนา้ 18) 

คณาจารยม์อือาชพี:
สถาบนัและคณาจารย ์ซึง่มคีวามผกูพันอยา่งใกลช้ดิ 
กบัความเป็นมอือาชพี เป็นแหลง่ทรัพยากรชัน้เยีย่ม
ส�าหรับนักศกึษา ในเรือ่งการสรา้งเครอืขา่ยและได ้
รับประสบการณอ์นัล�้าคา้

สภาพแวดลอ้มการปฏบิตังิานทีป่ลกุเรา้:
สถาบนัสอนสถาปัตยกรรมนีเ้ป็นสถานทีท่ีป่ราศจาก 
ก�าแพง ในสตดูโิอแบบเปิด นักศกึษาจะไดใ้ชพ้ืน้ที่
ในการท�างานทีก่�าหนด เพือ่พัฒนาโครงงานรว่มกบั 
เพือ่นๆ เรามุง่มัน่ทีจ่ะรักษาสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏบิัตกิารที่เป็นสื่อใหเ้กดิการศกึษาคน้ควา้ของ
แตล่ะบคุคลหรอืของกลุม่ 

การบรรยายจากแขกพเิศษ:
องคก์รระหวา่งประเทศชัน้น�าและมอือาชพีในแวดวง 
การออกแบบจากบรษัิทสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นทีรู่จั้ก
กนัแพรห่ลายจะมาเขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ในการ 
ปฏบิตักิาร ผา่นการประชมุการออกแบบ การทบทวน 
การตดัสนิ และการบรรยาย การทศันศกึษาและการ 
เยี่ยมชมไซต์งานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ดา้นการ
เรยีนรูถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของวชิานี ้

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั:
สถาบนัสอนสถาปัตยกรรมของเรามแีหลง่ทรัพยากร 
เทคโนโลย ี และเครือ่งมอืทีล่�้าสมยั เพือ่สนับสนุน
การผลติงานและการทดลองอยา่งสรา้งสรรค ์ ซึง่จะ 
รวมถงึระบบการผลติงานดจิติอลทีท่นัสมยั หอ้ง
ปฏบิตังิานไมแ้ละโลหะขนาดใหญ ่ หอ้งปฏบิตักิาร 
คอมพวิเตอรท์ีม่เีครือ่งมอืและซอฟตแ์วรท์ีม่คีวาม 
กา้วหนา้ขัน้สงู และหอ้งปฏบิตักิารดา้นการพมิพท์ี่
มอีปุกรณค์รบถว้น หอ้งสมดุสถาปัตยกรรมของเรา 
สามารถเขา้ถงึไดท้ัง้ต�าราแบบเย็บเลม่และต�าราแบบ 
ดจิติอล เพือ่สนับสนุนและเพิม่ศกัยภาพในกระบวนการ 
ออกแบบของนักศกึษา 
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เสน้ทางสายอาชพี

สถาปัตยกรรม

ห้นส่วนบริษัท

หัวหน้าผู้คุมงานออกแบบ 

ผู้จัดการโครงการ 

สถาปนิกโครงการ 

หัวหน้างาน

นักออกแบบ

นักออกแบบจูเนียร์ 

เด็กฝึกงาน
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ 
[B.Arch]

หน่วยกติทีก่�าหนดของ B.ARCH
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 69 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
+ ศลิปปฏบิตักิาร และมนุษยศาสตรอ์ยา่งกวา้ง  12 หน่วยกติ 
   
รวม 162 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของ B.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
ARH 110 ปฏบิตักิาร 1: ปฏบิตักิารดา้นการออกแบบแนวคดิ
ARH 150 ปฏบิตักิาร 2: การสัง่งานและรปูแบบของพืน้ที*่
ARH 170 การวาดแบบภาพฉายและมมุมอง
ARH 180  สือ่ทศันด์จิติอล 2 มติิ
ARH 210 ปฏบิตักิาร 3: การปฏบิตังิานในไซตง์านและระบบ 
  การกอ่สรา้ง*
ARH 250 ปฏบิตักิาร 4: วฒันธรรมของไซตง์านและการหลอมรวม 
  เมอืง*
ARH 399  การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคาร
ARH 475    การปฏบิตัอิยา่งมอือาชพีส�าหรับสถาปนกิ
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
  * วชิา 6 หน่วยกติ 

วชิาตามสาขาเอกของ B.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
ARH 230  ส ีทศันมติ ิและพืน้ทีว่า่ง
ARH 239  วสัดแุละวธิกีาร
ARH 240  การออกแบบและการวางผังพืน้ทีก่อ่สรา้ง
ARH 310 ปฏบิตักิาร 5: อาคารชมุนุมคนและบรบิท*
ARH 320  โครงสรา้ง: ไมแ้ละโลหะ
ARH 330  โครงสรา้ง: คอนกรตี งานกอ่ และระบบแรงดงึ
ARH 350 ปฏบิตักิาร 6: เงือ่นไขของไซตง์านและประสทิธภิาพของ 

  อาคาร*
ARH 390  การสรา้งโมเดลดจิติอล 3 มติิ
ARH 410 ปฏบิตักิาร 7: การกอ่สรา้งและโครงสรา้ง*
ARH 420  โครงสรา้ง: การตรวจสอบระบบ
ARH 430  สภาพภมูอิากาศและการใชพ้ลงังาน: กลยทุธอ์ยา่งยัง่ยนื
ARH 440  ระบบอาคาร: กลไก ไฟฟ้า และประปา
ARH 441  การกอ่สรา้ง: การวเิคราะหร์หสัและการจัดท�าเอกสาร 
  สิง่โอบรอบอาคาร
ARH 450 ปฏบิตักิาร 8: การสรา้งบา้นและการออกแบบอยา่ง 
  ครอบคลมุ*
ARH 510 ปฏบิตักิาร 9: การใชค้วามเป็นเมอืงและการวจัิยแบบผสม*
ARH 550 ปฏบิตักิาร 10: โครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย*
  +1 วชิาเลอืกตามสาขาวชิาเอก
  * วชิา 6 หน่วยกติ
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ARHสถาปัตยกรรม

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิB.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั วชิาตามสาขาเอก และวชิา 
  ศลิปศาสตรต์อ่ไปนี:้
 LA 107  การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
 หรอื LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
 LA 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 
   สมยัโกธคิ
 LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
 LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
 LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
 LA 292   การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
 LA 293   แคลคลูสัเบือ้งตน้
 LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์
 LA 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
 LA 449  ทฤษฎกีารออกแบบเมอืง

และขอ้ก�าหนดดา้นการศกึษาทัว่ไปดงัตอ่ไปนี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
3 วชิาประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม
1      วชิาคณติศาสตรส์�าหรับการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
1      วชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์
1      วชิาคณติศาสตรข์ัน้สงู
1      วชิาฟิสกิส์

1      วชิาอทิธพิลของวฒันธรรมและพฤตกิรรมมนุษย์
1      วชิาปัจจัยทางสงัคมและการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1      วชิาการศกึษาเมอืง
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงานดา้นสถาปัตยกรรม

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน
LA 429  ทฤษฎสีถาปัตยกรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม 
LA 219  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึสมยัโกธคิ
LA 249  ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

  ศลิปวทิยาการ
LA 319  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่

คณติศาสตรส์�าหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั

คณติศาสตรป์ระยกุต ์
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ

คณติศาสตรข์ ัน้สงู
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้

ฟิสกิส ์
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

อทิธพิลของวฒันธรรมและพฤตกิรรมมนษุย์
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม

ปจัจยัทางสงัคมและการตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์
LA 359  สงัคมเมอืง 

การศกึษาเมอืง 
LA 449 ทฤษฎกีารออกแบบเมอืง

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงานดา้นสถาปตัยกรรม 
ARH 475    การปฏบิตัอิยา่งมอือาชพีส�าหรับสถาปนกิ**
  **ขอ้ก�าหนดของวชิาบงัคบั
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ศลิปศาสตรบณัฑติ [BA] สาขาการ
ออกแบบสถาปตัยกรรม
หน่วยกติทีก่�าหนดของ BA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 45 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
+ ศลิปปฏบิตักิาร และมนุษยศาสตรอ์ยา่งกวา้ง  6 หน่วยกติ 
   
รวม 132 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBA สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม
ARH 110 ปฏบิตักิาร 1: ปฏบิตักิารดา้นการออกแบบแนวคดิ
ARH 150 ปฏบิตักิาร 2: การสัง่งานและรปูแบบของพืน้ที*่
ARH 170 การวาดแบบภาพฉายและมมุมอง
ARH 180  สือ่ทศันด์จิติอล 2 มติิ
ARH 210 ปฏบิตักิาร 3: การปฏบิตังิานในไซตง์านและระบบ 
  การกอ่สรา้ง*
ARH 250 ปฏบิตักิาร 4: วฒันธรรมของไซตง์านและการหลอมรวม 
  เมอืง*
ARH 410 ปฏบิตักิาร 7: การกอ่สรา้งและโครงสรา้ง*
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
  * วชิา 6 หน่วยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBA สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 ขึน้ไป
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั วชิาตามสาขาเอก และวชิา 
  ศลิปศาสตรต์อ่ไปนี:้
 LA 107  การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
 หรอื LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
 LA 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 
   สมยัโกธคิ
 LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
 LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
 LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
 LA 292   การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
 LA 293   แคลคลูสัเบือ้งตน้
 LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์
 LA 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
 LA 449  ทฤษฎกีารออกแบบเมอืง

และขอ้ก�าหนดดา้นการศกึษาทัว่ไปดงัตอ่ไปนี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
3 วชิาประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม
1      วชิาคณติศาสตรส์�าหรับการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
1      วชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์
1      วชิาคณติศาสตรข์ัน้สงู
1      วชิาฟิสกิส์

1      วชิาอทิธพิลของวฒันธรรมและพฤตกิรรมมนุษย์
1      วชิาปัจจัยทางสงัคมและการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1      วชิาการศกึษาเมอืง
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงานดา้นสถาปัตยกรรม

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้
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ARHสถาปัตยกรรม

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน
LA 429  ทฤษฎสีถาปัตยกรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม 
LA 219  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึสมยั 
  โกธคิ
LA 249  ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

  ศลิปวทิยาการ
LA 319  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่

คณติศาสตรส์�าหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั

คณติศาสตรป์ระยกุต ์
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ

คณติศาสตรข์ ัน้สงู
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้

ฟิสกิส ์
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

อทิธพิลของวฒันธรรมและพฤตกิรรมมนษุย์
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม

ปจัจยัทางสงัคมและการตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์
LA 359  สงัคมเมอืง 

การศกึษาเมอืง 
LA 449 ทฤษฎกีารออกแบบเมอืง

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงานดา้นสถาปตัยกรรม 
ARH 475    การปฏบิตัอิยา่งมอือาชพีส�าหรับสถาปนกิ**
  **ขอ้ก�าหนดของวชิาบงัคบั
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สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
[M.Arch]

หน่วยกติทีก่�าหนดของ M.ARCH - แนวทางที ่I
   วชิาตามสาขาเอก 48 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 9 หน่วยกติ 
   
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิM.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติจะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิM.ARCH
สาขาสถาปัตยกรรม
ARH 602  เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 1: โครงสรา้ง    
ARH 604  วสัดแุละวธิกีารกอ่สรา้ง: รายละเอยีดอาคาร   
ARH 605  เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 2: การควบคมุ 

  สิง่แวดลอ้ม   
ARH 606  เอกสารการกอ่สรา้งและรหสัอาคาร   
ARH 608  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และลกัษณะ 
  รปูแบบ* 
ARH 609  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1*  
ARH 614  หลกัปฏบิตัสิ�าหรับผูป้ระกอบอาชพีดา้นสถาปัตยกรรม
ARH 619  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 2 - แนวคดิและความครอบคลมุ*  
ARH 620  สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล  
ARH 641 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหมแ่ละ 
  ผลกระทบตอ่สงัคมโลก   
ARH 642 ทฤษฎสีถาปัตยกรรม 
ARH 659  ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล   
ARH 690  การเตรยีมการและการพัฒนาวทิยานพินธ ์  
  * วชิา 6 หน่วยกติ
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ARHสถาปัตยกรรม

สถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
[M.Arch]

หน่วยกติทีก่�าหนดของ M.ARCH - แนวทางที ่II
   วชิาตามสาขาเอก 66 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 15 หน่วยกติ 
   
รวม 87 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิM.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 87 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของ M.ARCH สาขา
สถาปัตยกรรม
ARH 602  เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 1: โครงสรา้ง
ARH 604  วสัดแุละวธิกีารกอ่สรา้ง: รายละเอยีดอาคาร
ARH 605  เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 2: การควบคมุ 

  สิง่แวดลอ้ม
ARH 606  เอกสารการกอ่สรา้งและรหสัอาคาร
ARH 608  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และลกัษณะ 
  รปูแบบ*
ARH 609  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1*
ARH 614  หลกัปฏบิตัสิ�าหรับผูป้ระกอบอาชพีดา้นสถาปัตยกรรม
ARH 619  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 2 - แนวคดิและความครอบคลมุ*
ARH 620  สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล
ARH 640  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม - เบือ้งตน้
ARH 641 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหมแ่ละ 
  ผลกระทบตอ่สงัคมโลก
ARH 642 ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
ARH 650  ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 1
ARH 651  กระบวนการออกแบบและสือ่ 2 มติิ
ARH 652 สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง
ARH 653  ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 2
ARH 654 กระบวนการออกแบบและสือ่ 3 มติิ
ARH 659  ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล
ARH 690  การเตรยีมการและการพัฒนาวทิยานพินธ์
  *วชิา 6 หน่วยกติ
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบสถาปตัยกรรมข ัน้สงู 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA - แนวทางที ่I
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ 
   
รวม 42 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาสถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 42 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกของ MA สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมขัน้สงู
ARH 608A  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และ
  ลกัษณะรปูแบบ*
ARH 609A  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1*
ARH 620A  สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล
ARH 642A ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
ARH 659A  ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล
  +2 วชิาเลอืกสาขา
  * วชิา 6 หน่วยกติ
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ARHสถาปัตยกรรม

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบสถาปตัยกรรมข ัน้สงู 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA - แนวทางที ่II
   วชิาตามสาขาเอก 45 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 15 หน่วยกติ 
   
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิM.ARCH สาขาสถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 66 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกของ MA สาขาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมขัน้สงู
ARH 608A  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และ 
  ลกัษณะรปูแบบ*
ARH 609A  ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1*
ARH 620A  สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล
ARH 640A  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม - เบือ้งตน้
ARH 642A ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
ARH 650A  ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 1
ARH 651A  กระบวนการออกแบบและสือ่ 2 มติิ
ARH 652A สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง
ARH 653A  ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 2
ARH 654A  กระบวนการออกแบบและสือ่ 3 มติิ
ARH 659A  ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล
  +2 วชิาเลอืกสาขา
  * วชิา 6 หน่วยกติ
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ARH 110 ปฏบิตักิาร 1: ปฏบิตักิารดา้นการออกแบบแนวคดิ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการตา่งๆ ในการสรา้งสถานทีใ่หก้บัผูค้น โดยใช ้
การตรวจสอบการออกแบบ กระบวนการ และการใชห้ลกัการสรา้งพืน้ทีว่า่ง
โดยทัว่ไป โครงงานปฏบิตักิารออกแบบและแบบฝึกหดัตา่งๆ จะชว่ยในการ
เรยีนรูแ้นวคดิพืน้ฐานและการพจิารณาการออกแบบสิง่แวดลอ้มและความ
รูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นในเรือ่งภมูทิศัน ์ สถาปัตยกรรม และการปฏบิตักิาร 
ออกแบบภายใน  วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้แกนั่กศกึษาในเรือ่งเกณฑผ์ล
งานนักศกึษาทีค่ณะกรรมการสถาปัตยกรรมแหง่ชาต ิ (NAAB) ก�าหนด:  
A.06 ทกัษะการออกแบบขัน้พืน้ฐาน: ความสามารถในการใชพ้ืน้ฐานทาง
สถาปัตยกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและวชิานี้จะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้แก่
นักศกึษาในเรื่องเกณฑผ์ลงานนักศกึษาทีค่ณะกรรมการสถาปัตยกรรม
แหง่ชาต ิ(NAAB) ก�าหนด: หลกัการดา้นสิง่แวดลอ้มในการออกแบบ  A.07 
การใชส้ ิง่ทีเ่รยีนรูม้า: ความสามารถในการตรวจสอบและท�าความเขา้ใจ
หลกัการพืน้ฐานในสิง่ทีเ่รยีนรูม้ากอ่นหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง และเลอืกตวัเลอืกที่
เกีย่วทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักการเหลา่นัน้มาใชใ้นโครงงานสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบเมอืง A.08 ทกัษะระบบการสัง่งาน: การท�าความเขา้ใจพืน้ฐาน 
ของระบบการสัง่งานทัง้แบบธรรมชาตแิละแบบทางการ และศกัยภาพของ
แตล่ะแบบในการใหข้อ้มลูการออกแบบ 2 มติแิละ 3 มติิ

ARH 150 ปฏบิตักิาร 2: การสัง่งานและรปูแบบของพืน้ที่
วชิานี้จะสอนทักษะการออกแบบพืน้ฐานทีท่�าใหนั้กศกึษาสามารถเขา้ถงึ
ความสนใจในดา้นสถาปัตยกรรมได ้โครงงานในวชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่ง
การวเิคราะหส์ ิง่ทีเ่รยีนมากอ่นหนา้ การเขยีนไดอะแกรม การสรา้งโมเดล 
การคดิเชงิมโนทศัน ์ และการออกแบบอาคารขนาดเล็ก ซึง่จะชว่ยให ้
นักศกึษาพัฒนาความสามารถในเรือ่งแนวคดิ การพัฒนา และการสือ่สาร
ไอเดยีของการใชพ้ืน้ที่

ARH 170 การวาดแบบภาพฉายและมมุมอง
วชิานีม้จีดุมุง่หมายเพือ่พัฒนาการคดิแบบ 3 มติ ิ และการสือ่สารผา่นการ
วาดแปลนสถาปัตยกรรมทีว่าดขึน้ตามขอ้ก�าหนดอยา่งเครง่ครัด โดยจะ
เจาะลกึในเรือ่งเทคนคิตา่งๆ ซึง่จะรวมถงึน�้าหนักของเสน้ คณุภาพของเสน้ 
และต�าแหน่งการจัดวาง การเลอืกการประยกุตใ์ชร้ายละเอยีดแบบโปรง่ใส
และเชือ่มโยงถงึกนัทีช่ว่ยเสรมิสรา้งการออกแบบอาคาร ซึง่จะใชเ้ป็นตวั
ชว่ยในการสือ่สารจดุมุง่หมายของการออกแบบ

ARH 180 สือ่ทศันด์จิติอล 2 มติิ
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กทกัษะพืน้ฐานของกระบวนการสรา้งภาพ 2 
มติ ิ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูน้�าเครือ่งมอืซอฟตแ์วรแ์ละวธิกีารตา่งๆ หลายๆ 
วธิมีาใชร้วมกนั เพือ่สงัเคราะหแ์ละน�าเสนอไอเดยี นักศกึษาจะไดเ้รยีนรู ้
ภาษาภาพ ทีใ่ชภ้าพตดัปะ ไดอะแกรมและภาพวาด ผา่นการบรรยายและ
กรณีศกึษาตา่งๆ

ARH 210 ปฏบิตักิาร 3: การปฏบิตังิานในไซตง์านและระบบ
การกอ่สรา้ง
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งกระบวนการออกแบบและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่ป็นตัว
ก�าหนดวธิกีารในการออกแบบ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการวาดภาพ 2 มติิ
และ 3 มติ ิและไดท้�าการทดลองเทคนคิตา่งๆ ในการสรา้งโมเดล โดยองิ
จากวธิกีารเฉพาะตา่งๆ ของการออกแบบ โดยจะเนน้ในเรือ่งการท�าความ
เขา้ใจมมุมองของพฤตกิรรมพืน้ทีว่า่งและโครงสรา้ง

ARH 230  ส ีทศันมติ ิและพืน้ทีว่า่ง
วชิานีจ้ะเจาะลกึในเรือ่งการทาส ี ซึง่เป็นสือ่ส�าหรับแนวคดิในเรือ่งพืน้ที ่
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชฟิ้ลดส์ตีา่งๆ ในวธิกีารทีท่ัง้แกปั้ญหาในการ
ออกแบบและเป็นการหาทางออกใหด้ว้ย ผา่นการเรยีนรูใ้นเรือ่งทฤษฎสี ี
การผสมส ีและเทคนคิการวาดภาพสนี�้ามนั

ARH 239 วสัดแุละวธิกีาร
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กกบัวสัดกุอ่สรา้งรว่มสมยั และการน�าไปใชง้านใน
การกอ่สรา้ง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ระบวนการสรา้งอาคารโดยใชว้สัดแุบบ 
เดมิๆ และวสัดแุบบใหม ่ รวมถงึโครงสรา้งทางสงัคม ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
และการออกแบบโอกาสใหก้บัตวัเลอืกเหลา่นีด้ว้ย

ARH 240 การออกแบบและการวางผังพืน้ทีก่อ่สรา้ง
วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการวางแผนไซตง์าน การตอบสนองตอ่คณุลกัษณะ 
ทางกายภาพและตวัแปรเรือ่งระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ ของการออกแบบ
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบอยา่งยัง่ยนื ผา่นทางการวจัิย 
การจับคู ่ กรณีศกึษา และการวาดแปลนการออกแบบไซตง์าน วชิานีจ้ะ
ใชค้วามรูใ้นเรือ่งวศิวกรรมโยธา การส�ารวจ ภมูปิระเทศ และการออกแบบ
เมอืง ในการระบถุงึธรรมชาตสิหวชิาการ ในการออกแบบไซตง์าน

ARH 250 ปฏบิตักิาร 4: วฒันธรรมของไซตง์านและการหลอม 
รวมเมอืง
วชิานีจ้ะเจาะลกึในเรือ่งบทบาทของสถาปัตยกรรมภายในบรบิทของสภาพ
แวดลอ้มเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยจะเผยใหเ้ห็นถงึประวตัศิาสตร ์ การ
เงนิ และวฒันธรรมของพืน้ทีเ่มอืงของเรา ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นการพัฒนา
ระเบียบปฏบิัตใินการเชือ่มโยงระยะห่างและรับรูถ้งึโปรแกรมการตอบ
สนองกลบัภายในตวัแปรของไซตท์ีก่�าหนด

ARH 310 ปฏบิตักิาร 5: อาคารชมุนุมคนและบรบิท
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการในการออกแบบ กระบวนการ และ 
ความคดิในการออกแบบอาคารชมุนุมคน ในสว่นหนึง่ของการศกึษา นักศกึษา 
จะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการเขยีนโปรแกรมสถาปัตยกรรม การวาดไดอะแกรม  
และการวเิคราะหท์ีส่�าคญัของไซตง์านและบรบิท นักศกึษาจะเจาะลกึใน 
เรือ่งบทบาทของสงัคม ชมุชน และวฒันธรรมในการพัฒนามมุมองทีส่�าคญั 
ในกระบวนการออกแบบนี ้ จะรวมถงึ การเรยีนรูร้ะบบโครงสรา้งเบือ้งตน้ 
และการเขา้ถงึสถาปัตยกรรมดว้ย

ARH 320 โครงสรา้ง: ไมแ้ละโลหะ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและการออกแบบ
วสัดกุอ่สรา้งทอ้งถิน่ทีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย: ไมแ้ละโลหะ คณุสมบตัแิละ 
ธรรมชาตขิอ้ดอ้ยของวสัดเุหลา่นีจ้ะไดรั้บการพจิารณาเป็นตวัๆ ไป นักศกึษา 
จะไดเ้รยีนรูก้ารตอบสนองอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ของระบบทีแ่ตกตา่งเหลา่นี ้
ทีม่ตีอ่แรงโนม้ถว่งและแรงทางขา้ง

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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ARH 330 โครงสรา้ง: คอนกรตี งานกอ่ และระบบแรงดงึ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการวเิคราะหโ์ครงสรา้งและการออกแบบ
คอนกรตีและระบบการกอ่ และโครงสรา้งทีต่อ้งใชแ้รงดงึ นักศกึษาจะได ้
เรียนรูเ้กีย่วกับคุณสมบัตขิองความทนทานต่อน�้าหนักของคอนกรีตและ
การกอ่ และจะมกีารสอนในเรือ่งกลไกทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องระบบแรงดงึ
ดว้ย

ARH 350 ปฏบิตักิาร 6: เงือ่นไขของไซตง์านและประสทิธภิาพ
ของอาคาร
วชิานีจ้ะศกึษาในเรือ่งการออกแบบปชูนยีสถาน/ศนูยก์ารเยีย่มชมในสภาพ
บรรยากาศพืน้ทีแ่ถบทะเล นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารออกแบบอาคารอยา่ง
ยัง่ยนืเบือ้งตน้ การประเมนิวสัดทุีใ่ช ้ ทศิทางการวางอาคาร และความ
สามารถของอาคารในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนการพจิารณา
ไตรต่รองและการศกึษา

ARH 390 การสรา้งโมเดลดจิติอล 3 มติิ
วชิานีจ้ะเรยีนรูท้กัษะส�าคญัทีจ่�าเป็นในการสรา้งภาพ สรา้ง และออกแบบ
โมเดลสถาปัตยกรรมโดยใชซ้อฟตแ์วร ์3 มติทิีห่ลากหลาย นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วรเ์ป็นตวัสรา้งรปูแบบ ผา่นการเรยีนในชัน้เรยีน การ
วจิารณร์ายบคุคลและรายกลุม่ และการอา่น

ARH 399 การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคาร
การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคารเป็นมาตรฐานอตุสาหกรรมดา้นสถาปัตยกรรม
ส�าหรับการออกแบบและการผลติ วชิานีจ้ะใหนั้กศกึษาคุน้เคยกบัโปรแกรม 
Autodesk Revit และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการออกแบบผัง แผนผังของชัน้
อาคาร และแบบกอ่สรา้ง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารน�าวส้ดกุอ่สรา้งไปน�า
เสนอในการวาดแบบเชงิเทคนคิ

ARH 410 ปฏบิตักิาร 7: การกอ่สรา้งและโครงสรา้ง
วชิาปฏบิตักิารนี ้ จะเรยีนไปพรอ้มๆ กบั ARH 420 และเป็นจดุส�าคญัใน
ขอ้เสนอส�าหรับตกึระฟ้า ทีโ่ครงสรา้งและสิง่โอบรอบถกูน�ามารวมกนัผา่น
การพจิารณาเป็นอยา่งด ี เราจะศกึษาวา่การออกแบบพืน้ทีก่อ่สรา้ง อาคาร
ขนาดใหญ ่โปรแกรม โครงสรา้ง และสิง่โอบรอบมคีวามสมัพันธเ์ชือ่มโยง
กนัอยา่งไร เราจะตัง้ค�าถามเกีย่วกบัลกัษณะรปูแบบของตกึระฟ้า ก�าหนด
ขอบเขต และน�าเสนอวธิกีารใหม่ๆ  ส�าหรับตกึระฟ้าทีจ่ะเป็นสว่นหนึง่ของ
เมอืง

ARH 420 โครงสรา้ง: การตรวจสอบระบบ
วชิาแบบมปีฏสิมัพันธน์ีจ้ะเรยีนควบคูไ่ปกบัวชิา ARH 410 และใหโ้อกาส
แกนั่กศกึษาในการคาดเดา สรา้ง และทดสอบไอเดยีโครงสรา้งในสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่ตอ่กนัมา นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูร้ะบบโครงสรา้งผา่นปัญหาที ่
ตอ้งใชก้ารคน้ควา้หาขอ้มลู วชิานีก้�าหนดใหนั้กศกึษาตอ้งท�าการสงัเคราะห ์
งานวจัิยของตนเองโดยการทดลองจรงิเพือ่ทดสอบขอ้จ�ากดัของสมมตฐิาน 
ของตนเอง

ARH 430 สภาพภมูอิากาศและการใชพ้ลงังาน: กลยทุธอ์ยา่ง 
ยัง่ยนื
วชิานีจ้ะศกึษาวธิกีารกลยทุธก์ารกอ่สรา้งเชงิรับ ซึง่จะชว่ยลดการบรโิภค
พลงังานของอาคาร โดยพจิารณาถงึตน้ทนุและก�าไรของการใชพ้ลงังาน 
ทดแทน เชน่ แผงโซลารเ์ซลล ์ และพลงัลม นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้าร
ประเมนิผลการออกแบบพลงังานแสงอาทติยเ์ชงิรับ มวลอณุหภมู ิประเภท
ของกระจก และการสรา้งก�าแพง

ARH 440 ระบบอาคาร: กลไก ไฟฟ้า และประปา
วชิานีจ้ะเรยีนไปพรอ้มๆ กบั ARH 450 โดยนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ลยทุธ์
ส�าหรับการท�าความรอ้น การท�าความเย็น ประปา และระบบระบายอากาศ
ของอาคาร นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัใินการสรา้งความสะดวกสบายใหกับั
มนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื เชน่ การใหค้วามรอ้นและความเย็นเชงิรับ การปรับแตง่
ทศิทางพืน้ทีส่�าหรับภมูอิากาศทีแ่ตกตา่งกนั และระบบโอบรอบอาคาร

ARH 441 การกอ่สรา้ง: การวเิคราะหร์หสัและการจัดท�าเอกสาร
สิง่โอบรอบอาคาร
วชิานีจ้ะศกึษาการตรวจสอบการเขยีนแปลนและวเิคราะหร์หสัอาคาร และ
การจัดท�าเอกสารสิง่โอบรอบอาคารและรายละเอยีดตา่งๆ นักศกึษาจะ
ตรวจสอบว่าแนวคดิการออกแบบสามารถแนะแนวทางการพัฒนาราย
ละเอยีดสิง่โอบรอบอาคารไดอ้ยา่งไร นอกจากนี ้ จะมกีารจัดท�าเอกสาร
เชงิเทคนคิ เพือ่อธบิายวสัดหุลกัและวสัดปุระกอบอืน่ๆ ทีเ่ลอืกใชใ้นการ
กอ่สรา้ง

ARH 450 ปฏบิตักิาร 8: การสรา้งบา้นและการออกแบบอยา่ง
ครอบคลมุ
วชิาปฏบิตักิารนีจ้ะเรยีนไปพรอ้มๆ กบั ARH 440 และก�าหนดใหนั้กศกึษา
จัดท�าขอ้เสนอการออกแบบทีค่รอบคลมุส�าหรับการสรา้งบา้นในเมอืงทีซ่บั
ซอ้น นักศกึษาจะไดศ้กึษาพืน้ทีว่า่งในขนาดโมดลู และบทบาทของพืน้ที่
นัน้ๆ ในการจัดรปูแบบขององคป์ระกอบทีใ่หญก่วา่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท 
นักศกึษาจะท�าการวจัิยการสรา้งบา้นประเภทตา่งๆ และบทบาททีม่ตีอ่การ
จัดรปูแบบประดษิฐกรรมเมอืง

ARH 475   การปฏบิตัอิยา่งมอือาชพีส�าหรับสถาปนกิ
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลกัปฏบิตัทิางสถาปัตยกรรม หวัขอ้ทีเ่รยีน 
จะรวมถงึกระบวนการขอใบอนุญาต โครงสรา้งองคก์รของบรษัิท จรรยาบรรณ  
การพัฒนาธรุกจิ การจา่ยคา่ชดเชย สญัญา และประกนั รวมถงึจะระบถุงึ
ประเด็นตา่งๆ ทางวชิาชพีทีค่รอบคลมุกระบวนการทัง้หมดของโครงงาน

ARH 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

ARH 493 การศกึษาสถาปัตยกรรมตา่งประเทศรว่มสมยั
การศกึษาต่างประเทศจะเนน้ในเรือ่งงานกอ่สรา้งของสถาปัตยกรรมร่วม
สมยั ความหมายในแนวคดิของสิง่กอ่สรา้งเหลา่นัน้ และบทบาททีม่ตีอ่การ
ประชมุอภปิรายดา้นสถาปัตยกรรมทีเ่พิง่จัดขึน้ไป ผา่นการเยีย่มชมอยา่ง
เขม้ขน้ในภมูภิาคตา่งๆ โดยใชก้ารอภปิราย ทวัรแ์บบมไีกด ์ ทวัรแ์บบเดนิ
เทีย่วและน่ังรถบสั และการบรรยายในสถานทีนั่น้ๆ เป็นตวัชว่ยในการสรา้ง
ความเขา้ใจในตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมเหลา่นัน้
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ARH 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญ คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการหรอืทีป่รกึษา
เพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ 
และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
หวัขอ้

ARH 500 การฝึกงานดา้นสถาปัตยกรรม
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานสถาปัตยกรรม

ARH 510 ปฏบิตักิาร 9: การใชค้วามเป็นเมอืงและการวจัิย
แบบผสม
วชิาปฏบิัตกิารนี้จะเป็นการโหมโรงใหก้ับการท�าวทิยานพินธส์ดุทา้ยของ
นักศกึษา และประกอบดว้ยสองสว่น นักศกึษาจะตอ้งท�าการวเิคราะหร์ะบบ
ประชากรศาสตรแ์ละระบบเมอืงในการออกแบบอาคารเมอืงแบบผสม ตาม
ดว้ยการวจัิยพืน้ที ่โปรแกรม และเนือ้หาตามหวัขอ้ทีเ่ลอืก
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ARHสถาปัตยกรรม

ARH 529 จากทฤษฎสีูก่ารปฏบิตั ิ
นักศกึษาจะพัฒนาวทิยานพินธเ์ป็นเอกสารภาพพรอ้มค�าบรรยาย โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการวจัิย การสือ่สาร และการน�าเสนอแบบมอือาชพี การวจัิย
เนือ้หา การศกึษากรณีศกึษาทีเ่คยเกดิขึน้ และการน�าเสนอในรปูแบบ
กราฟิกของงานวจัิยพืน้ทีแ่ละโปรแกรม จะถกูจัดท�าเป็นเอกสาร ในขณะ
เดยีวกันจะมกีารศกึษาวา่นักออกแบบทีโ่ดดเดน่และบรษัิทสถาปนกิตา่งๆ 
ท�าการแปลงทฤษฎแีละคณุคา่การออกแบบไปเป็นงานกอ่สรา้งไดอ้ยา่งไร

ARH 550 ปฏบิตักิาร 10: โครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย
โครงงานสดุทา้ยจะเป็นจดุส�าคญัทีส่ดุของความรูแ้ละทกัษะตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ 
มาตลอดทัง้หลกัสตูร นักศกึษาจะไดก้�าหนดหวัขอ้งานวจัิยและน�าเสนอ
โครงสรา้งทีจ่ะทดสอบวทิยานพินธข์องตนเองพรอ้มกบัโปรแกรม และ
ภายในพืน้ทีก่อ่สรา้ง ขอ้ก�าหนดของโครงงานจะรวมถงึการวเิคราะหส์ ิง่ที่
เกดิขึน้กอ่นหนา้และงานเขยีนวทิยานพินธด์ว้ย

ARH 601 การจัดวางองคป์ระกอบพืน้ที่
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดศ้กึษาหลกัการจัดระเบยีบแพทเทริน์และโครงสรา้ง 
พืน้ทีว่า่งสถาปัตยกรรม นักศกึษาจะไดรั้บความเขา้ใจในเรือ่งความสมัพันธ์
ของการจัดระเบยีบ โครงสรา้ง และระบบพืน้ที ่ ในงานสถาปัตยกรรม ผา่น
ชดุโครงงานตา่งๆ ทีส่นใจ

ARH 602 เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 1: 
โครงสรา้ง
วชิานี้จะพัฒนาความเขา้ใจพืน้ฐานของระบบโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบ
ตา่งๆ และนัยประหวดัของรปูแบบโครงสรา้ง นักศกึษาจะไดศ้กึษาองค์
ประกอบ ความเชือ่มโยง และระบบทีใ่ชก้บัโครงสรา้งไมแ้ละโลหะจากมมุ
มองของกระบวนการกอ่สรา้ง

ARH 604 วสัดแุละวธิกีารกอ่สรา้ง: รายละเอยีดอาคาร
สว่นของก�าแพงและความสงู แปลน และรายละเอยีดหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ก�าแพง จะใหข้อ้มลูส�าคญัของรายละเอยีดทีส่มบรูณแ์บบของอาคาร วชิา
นี้จะเตรียมพรอ้มใหนั้กศกึษาพัฒนาศักยภาพในระดับสูงในมุมมองดา้น
เทคนคิของการออกแบบสถาปัตยกรรมผา่นการศกึษาสว่นของก�าแพง

ARH 605 เทคโนโลยกีารออกแบบระดบับณัฑติศกึษา 2: 
การควบคมุสิง่แวดลอ้ม
วชิานีจ้ะศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งพลังงานและสิง่แวดลอ้มในการกอ่สรา้ง  
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารตัดสนิใจในการออกแบบโดยมกีารศกึษาขอ้มูล 
โดยการพัฒนาความเขา้ใจในเรือ่งความเชือ่มโยงระหว่างกันของสภาพ
บรรยากาศ รปูรา่งอาคาร ความสะดวกสบายของผูพั้กอาศยั อณุหภมูโิดย
รอบ ระบบการปรับอากาศ ระบบแสง เสยีง และการบรโิภคพลงังานโดย
รวมของอาคาร

ARH 606 เอกสารการกอ่สรา้งและรหสัอาคาร
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมเกีย่วกบัรหสัตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การออกแบบอาคารโดย
ทัว่ไป วชิานีม้เีป้าหมายเพือ่สอนทกัษะทีจ่�าเป็นในการจัดท�าเอกสารการ
กอ่สรา้งแกนั่กศกึษา โดยเนน้ในเรือ่งการท�าความเขา้ใจชดุแบบกอ่สรา้ง

ARH 608 ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และ
ลกัษณะรปูแบบ
วชิานีจ้ะศกึษาในเรือ่งบรบิทและคณุลกัษณะของพืน้ทีก่อ่สรา้ง เชน่ สภาพ
บรรยากาศ ทศิทางการวางผัง ลกัษณะรปูแบบ ตน้ไมแ้ละววิ รวมถงึปัจจัย
ทางดา้นกฎหมายและสิง่แวดลอ้มอืน่ๆ ดว้ย นักศกึษาจะท�าการส�ารวจการ
สงัเคราะหโ์ครงงานอยา่งเป็นระบบ และขอ้ก�าหนดดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ผา่นการวเิคราะหแ์ละท�าความเขา้ใจพืน้ทีก่อ่สรา้ง

ARH 608A ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 1 - แนวคดิ บรบิท และ
ลกัษณะรปูแบบ
วชิาปฏบิตักิารนีจ้ะศกึษาในเรือ่งแนวคดิ บรบิท และลกัษณะรปูแบบ เชน่ 
คณุลกัษณะของพืน้ทีก่อ่สรา้ง ปัจจัยทางสภาพแวดลอ้มและการโปรแกรม 
ทีม่อีทิธพิลตอ่การออกแบบสถาปัตยกรรม นักศกึษาจะท�าการส�ารวจการ
สงัเคราะหแ์นวคดิสถาปัตยกรรมจากแผนผังการออกแบบเริม่ตน้ ไปจนถงึ
การท�าใหเ้ป็นรปูเป็นรา่งในขัน้ตอนสดุทา้ย ผา่นการวเิคราะหแ์ละท�าความ
เขา้ใจโปรแกรมและพืน้ทีก่อ่สรา้ง

ARH 609 ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1
ในวชิาแบบโครงงานนี ้ จะท�าการศกึษาในเรือ่งแนวคดิการออกแบบและ
กระบวนการพัฒนาการออกแบบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการกอ่สรา้ง
ในทกุมมุมอง โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การออกแบบเมอืง สถาปัตยกรรม 
ภมูสิถาปัตย ์การออกแบบภายใน และการออกแบบอตุสาหกรรม

ARH 609A ปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1
วชิาปฏบิัตกิารนี้จะท�าการเจาะลกึในเรือ่งวธิกีารออกแบบทีแ่ตกตา่งกันที่
เชือ่มโยงกบัการรับรูแ้นวคดิการออกแบบสถาปัตยกรรม วชิาการปฏบิตักิาร 
นีจ้ะเนน้ในเรือ่งกระบวนการออกแบบลกัษณะทางสณัฐานวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัปรากฏการณพ์ืน้ที ่ และสภาพแวดลอ้มการกอ่สรา้ง ซึง่อาจครอบคลมุ
หวัขอ้ในเรือ่งการออกแบบเมอืง สถาปัตยกรรม ภมูสิถาปัตย ์การออกแบบ
ภายใน และการออกแบบอตุสาหกรรม และอืน่ๆ

ARH 610 การโปรแกรมและการวางแผนพืน้ทีว่า่ง
วชิานี้จะท�าการส�ารวจกระบวนการการโปรแกรมพืน้ทีว่า่งและการวางแผน 
รวมถงึการวจัิย ระบถุงึปัญหา พัฒนาตวัเลอืก และการวเิคราะห ์ นักศกึษา
แตล่ะคนจะท�าการเลอืก ปรับแตง่ และใหค้�าแนะน�าแกล่กูคา้จ�าลองซึง่เป็น
นักศกึษาทา่นอืน่ และเตรยีมงบประมาณขัน้ตน้และประมาณการตน้ทนุ

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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ARH 614 หลกัปฏบิตัสิ�าหรับผูป้ระกอบอาชพีดา้นสถาปัตยกรรม
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักการด�าเนนิธรุกจิในดา้นสถาปัตยกรรม 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการท�าความเขา้ใจในเรือ่งใบอนุญาตของสถาปนกิ การ
จัดโครงสรา้งองคก์รและบรหิารจัดการบรษัิทสถาปนกิมอือาชพี วธิกีาร
บรหิารจัดการโครงการ ขอ้ตกลงและสญัญา คา่ธรรมเนยีมและคา่ชดเชย 
จรรยาบรรณ การประกนั กระบวนการใชท้ีด่นิและความสมัพันธร์ะหวา่งที่
ปรกึษาและคูส่ญัญา

ARH 619 ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู 2 - แนวคดิและความ
ครอบคลมุ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดใ้ชท้กัษะทีจ่�าเป็นในการท�างานในโครงการทีแ่ตก
ตา่งหลายประเภทจากปฏบิตักิารออกแบบขัน้กลาง 1 นักศกึษาจะไดเ้สรมิ
สรา้งทักษะในเรือ่งแนวคดิการออกแบบและเจาะลกึในเรือ่งกระบวนการ
พัฒนาการออกแบบทีเ่กีย่วขอ้งในทุกมุมมองในเรือ่งสภาพแวดลอ้มการ
กอ่สรา้ง

ARH 620 สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะส�าคญัและซอฟตแ์วรท์ีจ่�าเป็นในการ
สรา้งภาพ สรา้งและออกแบบขอ้เสนอสถาปัตยกรรม โดยใชซ้อฟตแ์วรก์าร
สรา้งโมเดล 3 มติ ิ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอื
ในการออกแบบมใิชเ่ฉพาะใชใ้นการน�าเสนออยา่งเดยีว ผา่นการฝึกหดัใน
ชัน้เรยีน การวจิารณร์ายกลุม่/รายบคุคล และการอา่นทีเ่ลอืกขึน้มา

ARH 620A สณัฐานวทิยาทีส่รา้งแบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึทกัษะส�าคญัและซอฟตแ์วรท์ีจ่�าเป็นใน
การสรา้งภาพ สรา้งและออกแบบขอ้เสนอสถาปัตยกรรม โดยใชซ้อฟตแ์วร์
การสรา้งโมเดล 3 มติ ิ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งการน�าเสนอ
แบบดจิติอลโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืในการออกแบบ

ARH 631 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม 2: จดุสงูสดุของยคุ
ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ
วชิานีจ้ะมุง่เนน้ในเรือ่งสถานการณ์โดยรอบทีก่อ่ใหเ้กดิยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยา
การ และงานทีแ่สดงออกมาในภมูภิาคตา่งๆ จะมกีารศกึษาเจาะลกึในเรือ่ง
การพัฒนาทัง้แบบเป็นทางการและแบบใชเ้ทคโนโลย ี ควบคูไ่ปกบัศลิปะ
รว่มสมยัและนวตักรรมวรรณกรรม

ARH 635 ทฤษฎเีมอืงรว่มสมยั
วชิานีจ้ะศกึษาวถิชีมุชนเมอืงรว่มสมยัและสงัคมเมอืง กรอบวฒันธรรมและ 
กรอบกฎหมาย วชิานีจ้ะเจาะลกึในเรือ่งการจัดระเบยีบเมอืงโดยการทบทวน 
ตวัอยา่งประวตัศิาสตรแ์ละการศกึษาเมอืงในฐานะเป็นชดุเหตกุารณ์ทีส่รา้ง
อาณาเขตเมอืงทีห่ลากหลาย

ARH 640 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม - เบือ้งตน้
วชิานี้จะน�าเสนอถงึภาพรวมตัง้แต่ยุคตน้ไปจนถงึยุคก่อนสมัยใหม่ของ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังทีม่ใิชต่ะวนัตก ตัง้แตเ่มือ่ชว่ง
ประมาณ 3,000 ปีกอ่นครสิตศกัราชไปจนถงึ ค.ศ. 1890 วธิกีารศกึษาเชงิ
เปรียบเทยีบและเชงิวพิากษ์จะถูกน�ามาใชก้ับสภาพแวดลอ้มทางสังคม
และวัฒนธรรมทีเ่หมาะสมทีซ่ ึง่มอีทิธพิลตอ่ววิัฒนาการของโลกแห่งการ
กอ่สรา้ง

ARH 640A ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม - เบือ้งตน้
วชิานีจ้ะน�าเสนอถงึภาพรวมตัง้แตย่คุตน้ไปจนถงึยคุกอ่นสมัยใหมข่องการ
พัฒนาสถาปัตยกรรมฝ่ังตะวนัตกและฝ่ังทีม่ใิชต่ะวนัตก ตัง้แตป่ระมาณ 
3,000 ปีกอ่นครสิตศกัราชไปจนถงึ ค.ศ. 1890 เนือ้หาทีเ่รยีนจะเป็นเรือ่ง
ของภูมหิลังทีส่�าคัญเพือ่สรา้งความเขา้ใจววิัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
การออกแบบสถาปัตยกรรมทีม่ผีลตอ่โลกแหง่การกอ่สรา้ง

ARH 641 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
และผลกระทบตอ่สงัคมโลก
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาสถาปัตยกรรมและความเป็นเมอืง ตัง้แตย่คุ 
ปฏวิตัอิตุสาหกรรม นักศกึษาจะไดศ้กึษารากของวฒันธรรมและเทคโนโลย ี
และนัยประหวดัทีม่ตีอ่การออกแบบรว่มสมยั อกีทัง้ยงัจะมกีารตดิตามผล 
กระทบจากของการเคลือ่นไหวในโลกสมยัใหมท่ีส่ง่ผลตอ่สงัคมโลกดว้ย

ARH 642 ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
วชิานี้จะใหภ้าพรวมของทฤษฎีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและเนน้ในเรื่อง
ความสมัพันธข์องทฤษฎสีถาปัตยกรรมทีม่ตีอ่สงัคม การเมอืง เทคโนโลย ี
และเหตกุารณท์างวทิยาศาสตร ์ วชิานีจ้ะสนับสนุนการคดิเชงิวพิากษ์และ 
แนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กความแตกตา่งทางความคดิในเรือ่งสถาปัตยกรรม 
โดยจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัหวัขอ้ทางทฤษฎทีีเ่ลอืก ความเชือ่มโยง
ระหวา่งทฤษฎ ี การอภปิรายในดา้นสถาปัตยกรรมปัจจบุนั และหลกัปฏบิตั ิ
สากล

ARH 642A ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
วชิานี้จะท�าใหเ้ห็นภาพรวมของทฤษฎสีถาปัตยกรรมร่วมสมัยทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการออกแบบสถาปัตยกรรม วชิานีจ้ะสนับสนุนการคดิเชงิวพิากษ์ และ 
แนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กความแตกตา่งทางความคดิในเรือ่งสถาปัตยกรรม 
โดยจะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่ลอืก และความเชือ่มโยงระหวา่ง
ทฤษฎ ีการอภปิรายในดา้นสถาปัตยกรรมรว่มสมยั และหลกัปฏบิตัสิากล

ARH 650 ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 1
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งพืน้ฐานของการจัดวางองคป์ระกอบ และการจัด 
ระเบยีบทีพ่บในองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม อกีทัง้ยงัใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ 
ในเรือ่งการเขยีนแบบแปลน วาดไดอะแกรม และเทคนคิการสรา้งโมเดล
แบบงา่ยดว้ย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งโปรแกรม  
เรขาคณติ การจัดวาง และการบรรยายทีจ่ะน�าไปใชใ้นกระบวนการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม

ARH 650A ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 1
วชิาปฏบิัตกิารนีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กมมุมองพืน้ฐานของการออกแบบ 
สถาปัตยกรรม นักศกึษาจะไดพั้ฒนาความเขา้ใจของการตดัสนิใจออกแบบ 
ตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บมาในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึง่จะรวมถงึ
ความสมัพันธข์องหลกัสถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน ปรากฏการณเ์ชงิพืน้ที ่ 
ขอ้ก�าหนดดา้นระเบยีบปฏบิตั ิการจัดวางต�าแหน่ง และธรณีสณัฐาน
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ARHสถาปัตยกรรม

ARH 651 กระบวนการออกแบบและสือ่ 2 มติิ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งทกัษะสือ่ 2 มติทิีจ่�าเป็นในการเริม่ตน้การ 
ศกึษาการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้ การประชมุให ้
เห็นภาพแบบออโธกราฟ ในเรือ่งแปลน การแบง่สว่น การยกพืน้ นักศกึษา 
จะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญัของน�้าหนักและประเภทของเสน้ มติแิละสญัลกัษณ ์
ทางสถาปัตยกรรมในสือ่ 2 มติ ิ รวมถงึจะไดเ้รยีนรูใ้นการเชือ่มโยงการน�า
เสนองาน 2 มติใินพืน้ทีแ่บบ 3 มติดิว้ย

ARH 651A กระบวนการออกแบบและสือ่ 2 มติิ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งทกัษะการน�าเสนองาน 2 มติทิีจ่�าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการเริม่ตน้กระบวนการการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยจะครอบคลมุ
ในหวัขอ้ การประชมุใหเ้ห็นภาพแบบออโธกราฟ ในเรือ่งแปลน การแบง่
สว่น การยกพืน้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเชือ่มโยงการน�าเสนองาน 2 มติิ
ในพืน้ทีแ่บบ 3 มติ ิ ซึง่จะครอบคลมุถงึเรือ่งประเภทและน�้าหนักของเสน้ 
รปูแบบ ขนาดและสญัลกัษณท์างสถาปัตยกรรมของสือ่ 2 มติิ

ARH 652 สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง
วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งศลิปะ ทฤษฎ ี และวทิยาศาสตรข์องการ 
กอ่สรา้ง โดยจะชว่ยสรา้งความเขา้ใจเรือ่งความสมัพันธข์องการเป็นตวักลาง 
ระหวา่งเทคโนโลยกีารออกแบบ โครงสรา้ง กบัทฤษฎใีนระดบักวา้งและ
แบบองคร์วม วชิานีจ้ะศกึษาแนวคดิสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นแบบอยา่งในเรือ่ง
โครงสรา้งโดยทัว่ไป และพืน้ที/่รปูแบบทีส่บืเนือ่ง การรวมกลุม่ และพืน้ผวิ

ARH 652A สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้ง
วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งศลิปะ ทฤษฎ ี และวทิยาศาสตรข์องการ 
กอ่สรา้ง โดยจะชว่ยสรา้งความเขา้ใจเรือ่งความสมัพันธข์องการเป็นตวักลาง 
ระหวา่งการออกแบบและเทคโนโลยใีนระดบักวา้งและแบบองคร์วม วชิา
นี้จะศกึษาแนวคดิสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นแบบอย่างในเรื่องโครงสรา้งโดย
ทัว่ไป และระบบพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการชมุนุมคนทีส่บืเนือ่ง

ARH 653 ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 2
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะการออกแบบพืน้ที ่ ซ ึง่นักศกึษาจะได ้
เพิม่ศกัยภาพในเรือ่งการคดิเชงิกราฟิก/เชงิภาพ เพิม่ค�าศพัทเ์กีย่วกบัองค์
ประกอบของพืน้ที ่และจะไดพั้ฒนาความหมายในการออกแบบของตนเอง
อยา่งตอ่เนือ่ง

ARH 653A ปฏบิตักิารออกแบบเบือ้งตน้ 2
วชิาการปฏบิตันิีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะดา้นการออกแบบพืน้ที ่โดย 
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ศกัยภาพในเรือ่งการคดิเชงิพืน้ทีแ่ละเชงิภาพ เพิม่ค�าศพัท ์

เกีย่วกบัองคป์ระกอบทีร่ะบถุงึพืน้ที ่ และจะไดพั้ฒนามมุองดา้นปรากฏการณ์ 
วทิยาและปรัชญา รวมถงึการบรรยายขอ้สรปุสถาปัตยกรรมจากการออกแบบ 
ของตนเอง

ARH 654 กระบวนการออกแบบและสือ่ 3 มติิ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานของสือ่ 3 มติ ิ และการสรา้งโมเดลทีจั่บตอ้งได ้
อกีทัง้ยังไดพั้ฒนาทักษะกระบวนการออกแบบทีจ่�าเป็นในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม นอกจากนี ้ ยงัมกีารเรยีนรูใ้นเรือ่งโมเดลแนวคดิ โมเดลที่
ใชใ้นการศกึษาโมเดลทีเ่สร็จสมบรูณแ์ลว้ และเทคนคิการน�าเสนอโดยใช ้
สือ่ 3 มติิ

ARH 654A กระบวนการออกแบบและสือ่ 3 มติิ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานของสือ่ 3 มติ ิ และการสรา้งโมเดลทีจั่บตอ้งได ้ 
อกีทัง้ยังครอบคลุมทักษะกระบวนการออกแบบทีจ่�าเป็นในการออกแบบ 
สถาปัตยกรรมขัน้พืน้ฐาน นอกจากนี ้ ยงัมกีารเรยีนรูใ้นเรือ่งโมเดลแนวคดิ 
การศกึษาโมเดล การปรับแตง่โมเดล และเทคนคิการน�าเสนอขัน้สงูทีม่ี
การประยกุตใ์ชแ้อพพลเิคชัน่ดจิติอล 3 มติหิลายตวั

ARH 657 การออกแบบสือ่ - ทศันมติิ
วชิานี้จะใหค้วามรูข้ัน้สงูเกีย่วกับการสรา้งภาพสถาปัตยกรรมแบบดจิติอล 
ที่เป็นสิ่งส�าคัญมากในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
นักศกึษาจะไดข้ดัเกลาทกัษะขัน้พืน้ฐานและขัน้กลาง โดยผา่นการพัฒนา 
ขัน้ตอนการท�างานและเทคนคิตา่งๆ ทางดจิติอลเพิม่เตมิ

ARH 658 การใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยรา่งและสรา้งโมเดลเบือ้ง
ตน้
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการรา่งแบบเบือ้งตน้โดยใชโ้ปรแกรม 
AutoCAD และทกัษะการสรา้งโมเดลขัน้พืน้ฐานโดยใชโ้ปรแกรม Revit 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะดา้นเทคนคิสถาปัตยกรรมเบือ้งตน้ และผลติ
ชดุงานวาดภาพและการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองอยา่งงา่ย

ARH 659 ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล
วชิานี้จะศกึษาวธิีการสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมขัน้สูงที่เกีย่วกับการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมและกระบวนการกอ่สรา้ง นักศกึษาจะไดศ้กึษาวธิกีาร 
และเทคโนโลยตีา่งๆ ในเชงิลกึ รวมถงึการใชว้ธิกีารเหลา่นีก้บักระบวนการ
ดา้นสถาปัตยกรรม

ARH 659A ประดษิฐกรรมทีส่รา้งแบบดจิติอล
วชิานีจ้ะศกึษาวธิกีารสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมขัน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัและกระบวนการกอ่สรา้ง โดยประยกุตใ์ช ้
เครือ่งมอืดจิติอลทีไ่มต่กยคุ นักศกึษาจะไดศ้กึษาถงึวธิกีารสรา้งงานและ
เทคโนโลยขีัน้สงูตา่งๆ ในเชงิลกึ และประยกุตใ์ชส้ ิง่เหลา่นีใ้นการผลติงาน
สถาปัตยกรรมรว่มสมยั

ARH 690 การเตรยีมการและการพัฒนาวทิยานพินธ์
วชิานี้มีข ึน้เพื่อใหนั้กศกึษาไดเ้ตรียมพรอ้มส�าหรับการท�างานอสิระตัว
สดุทา้ยหรอืวทิยานพินธท์ีนั่กศกึษาก�าหนดเองส�าหรับทัง้โปรแกรม M.Arch 
87 หน่วยกติ และ 63 หน่วยกติ นักศกึษาจะไดก้�าหนดหวัขอ้การศกึษาดา้น
สถาปัตยกรรม เมือ่ส ิน้สดุหลกัสตูร นักศกึษาจะมคีวามพรอ้มเต็มทีท่ีจ่ะเริม่
ตน้โครงงานกอ่สรา้งสดุทา้ยในเทอมตอ่ไป
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ARH 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดจะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน
ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด
ของสตดูโิอของพวกเขา

ARH 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ARH 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ARH 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ARH 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ARH 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีย่งัคงท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/ 
หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติ
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

ARH 815 วทิยานพินธ ์MA-ARH
วตัถปุระสงคข์องวทิยานพินธ ์ MA-ARH คอืการใหนั้กศกึษาแตล่ะคนได ้
แสดงความสามารถในการพัฒนาแนวคดิที่เกีย่วขอ้งกับการศกึษาการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมพีืน้ฐานและไดรั้บทราบขอ้มลูจากความสนใจ 
ของแตล่ะคน และงานวจัิยในหวัขอ้ดา้นสถาปัตยกรรม และประเด็นตา่งๆ 
ทีไ่ดรั้บการศกึษาตลอดทัง้หลกัสตูร

ARH 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ARH 903 การศกึษาสถาปัตยกรรมตา่งประเทศ
การศกึษาต่างประเทศจะเนน้ในเรือ่งงานกอ่สรา้งของสถาปัตยกรรมร่วม
สมยั ความหมายในแนวคดิของสิง่กอ่สรา้งเหลา่นัน้ และบทบาททีม่ตีอ่การ
ประชมุอภปิรายดา้นสถาปัตยกรรมทีเ่พิง่จัดขึน้ไป ผา่นการเยีย่มชมอยา่ง
เขม้ขน้ในภมูภิาคตา่งๆ โดยใชก้ารอภปิราย ทวัรแ์บบมไีกด ์ ทวัรแ์บบเดนิ
เทีย่วและน่ังรถบสั และการบรรยายในสถานทีนั่น้ๆ เป็นตวัชว่ยในการสรา้ง
ความเขา้ใจในตวัอยา่งของสถาปัตยกรรมเหลา่นัน้

ARH 990 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
จะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

วฒุศิลิปศกึษาของเราจะรวมทฤษฎแีละการปฏบิัตเิขา้ไวด้ว้ยกันเพือ่เสนอ
การศกึษาทีค่รอบคลมุและมปีระโยชนห์ลายอยา่ง 

นักศกึษาจะได:้
ศกึษาหลกัการดา้นศลิปศกึษา ประวตัศิาสตร ์และการน�าไปประยกุตใ์ชง้าน
จรงิ
ออกแบบกลยทุธก์ารสอนเพือ่ใหส้ามารถใชไ้ดก้บัผูเ้รยีนทีแ่ตกตา่งกนั
เพิม่ความสามารถในดา้นศลิปะทัง้ในเชงิลกึและแนวกวา้ง ผา่นการเรยีนการ 

สอนแบบปฏบิตักิารทีส่บืทอดกนัมา
จบการศกึษาพรอ้มพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี ทีเ่นน้ทัง้ในเรือ่งศลิปะและ
ทกัษะการสอน
เขา้รว่มในการท�างาน การฝึกงาน และโอกาสในการฝึกงานกบัพพิธิภณัฑ์
หลายแหง่ ศนูยศ์ลิปะและศนูยช์มุชน สถาบนัและแกเลอรีใ่นศนูยว์ฒันธรรม
ทีม่ชี ือ่เสยีงของซานฟราสซสิโก 
เลอืก B.F.A. หรอื M.A. สาขาศลิปศกึษา หนังสอืรับรองการสอนศลิปะจาก
แคลฟิอรเ์นยี K-12 และ/หรอื M.A.T. สาขาศลิปศกึษา

B.F.A. และ M.A สาขาศลิปศกึษา
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะดา้นทศันศลิป์ของตนเองในแนวกวา้ง รวมถงึ 

การท�าความเขา้ใจเชงิลกึในเรือ่งการสอน ศาสตรแ์ละศลิป์ของการสอน  

โปรแกรมปรญิญาโทจะแนะน�าส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการสอนในพพิธิภณัฑ ์ 

ศนูยช์มุชน และ/หรอืสถาบนัเอกชน/สถาบนัอสิระ หรอืตอ้งการสรา้งโปรแกรม 
การสอนศลิปะของตนเอง นักศกึษาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัจะไดเ้ขา้รว่มใน
การท�างานจรงิภายในยา่นรมิหาดซานฟรานซสิโก (นักศกึษาแบบออนไลน์
อาจไดท้�างานจรงิในพืน้ที)่

โปรแกรมผสมผสานระหวา่ง BFA/ใบรบัรองการสอนศลิปะแคลฟิอรเ์นยี  

K-12*

นักศกึษาศลิปศกึษา/BFA ของ Academy of Art จะไดรั้บใบรับรองการสอน 
ศลิปะแคลฟิอรเ์นยี K-12 ในปีทีห่า้ของการเรยีน ซึง่จะรวมถงึการเรยีนเพิม่
อกีหนึง่ภาคการศกึษา (หลงัจาก BFA) ในชัน้เรยีนใบรับรอง และอกีหนึง่
ภาคการศกึษาในการสอนนักเรยีนในโรงเรยีนรัฐยา่นรมิอา่ว

บคุคลทีม่ไิดเ้ป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art สามารถขอ 

รับใบรับรองการสอนศลิปะแคลฟิอรเ์นยี K-12 ไดโ้ดยการเรยีนในหลกัสตูร
สามภาคการศกึษา

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติสาขาการสอน - M.A.T.*
โปรแกรม M.A.T. เป็นหลกัสตูรสีภ่าคการศกึษา หรอืเรยีนเพิม่เตมิหลงัจาก
จบโปรแกรมใบรับรองการสอนศลิปะแลว้ ในภาคการศกึษาสดุทา้ยนีจ้ะเนน้
ในเรือ่งโครงงานวทิยานพินธแ์คปสโตนของนักศกึษา หลกัสตูรปรญิญาโท
นีแ้นะน�าส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการสอนในโรงเรยีนรัฐบาล 

*บคุคลทีม่ไิดเ้ป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art สามารถ
สมคัรเพือ่เขา้สูโ่ปรแกรมขอใบรับรองและโปรแกรม M.A.T เพือ่ใหไ้ดว้ฒุิ
ปรญิญาตร ีและเป็นทางผา่นสูก่ารทดสอบศลิปะ CBEST และ CSET 
ทัง้สองโปรแกรมจะมกีารฝึกสอนนักเรยีนในโรงเรยีนรัฐบาลยา่นรมิอา่ว
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เสน้ทางสายอาชพี

ผูบ้รหิารศลิปศกึษาในวทิยาลยัหรอืระดบัมหาวทิยาลยั*  

ผูบ้รหิารโปรแกรมศลิปะ, ผูบ้รหิารการศกึษาพพิธิภณัฑ,์  
อาจารยใ์นวทิยาลยัชมุชน  

ครศูลิปะในโรงเรยีนรัฐหรอืโรงเรยีนเอกชน**,  
ผูอ้�านวยการหลกัสตูรการสอนศลิปะ*** 

ผูป้ระสานงานโปรแกรมศลิปะของพพิธิภณัฑห์รอืโปรแกรมศลิปะชมุชน  

อาจารยส์อนศลิปะหลงัเลกิเรยีน, อาจารยศ์ลิปะสอนตามบา้น,  
ผูช้ว่ยหรอืผูส้อนโปรแกรมศลิปะพพิธิภณัฑ์

*หลงัจากไดรั้บปรญิญาโทหรอืวฒุทิีส่งูกวา่
**หลงัจากไดรั้บใบรับรองการสอนแลว้

* * *หลงัจากไดรั้บใบรับรองการสอนหรอืวฒุปิรญิญาโทแลว้
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาศลิปศกึษา 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA 
   วชิาบงัคบัดา้นการสอน 21 หน่วยกติ
+ วชิาบงัคบัดา้นศลิปะและการออกแบบ  33 หน่วยกติ
+ พอรท์โฟลโิอศลิปะ/การออกแบบ  21 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 
   
รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัดา้นการสอนของวฒุ ิBFA
ARE 110  การวาดส�าหรับผูส้อนศลิปะ
ARE 205  จติวทิยาพัฒนาการ*
ARE 225  ประวตัศิลิปศกึษา*
ARE 310  การเขยีนหลกัสตูรส�าหรับชัน้เรยีนศลิปะ*
ARE 340  เรยีนรูก้ารพดูคยุเกีย่วกบัศลิปะ*
ARE 460  การสมัมนาซเีนยีรด์า้นศลิปศกึษา*
ARE 515  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา
  *วชิาทีต่อ้งมกีารท�างานจรงิ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาศลิปะและการออกแบบ
FA 110 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ I
FA 145  การสรา้งภาพพมิพ์
FA 220 การวาดภาพสนี�้า 1
FA 350 จติรกรรมฝาผนัง 1
FA 423 การวาดภาพนามธรรม 1
FASCU 130  ประตมิากรรม 1
FASCU 231  ประตมิากรรมเซรามคิ 1
FND 112  การวาดรปูรา่ง
FND 125  สแีละการออกแบบ
ILL 133  สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ
JEM 238 การท�าแผน่กระดาษ/สือ่ผสม
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
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ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 
การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280  การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19 

LA 222  ศลิปะในศตวรรษที ่20  

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์เปรยีบเทยีบ 
LA 127  ประเด็นส�าคญัศลิปะโลก 

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296  ฟิสกิสป์ระยกุต ์

รฐัธรรมนญูสหรฐัอเมรกิา 

LA 270  ประวตัสิหรัฐอเมรกิา  

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาศลิปศกึษา 
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.5 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
 3  วชิาการสือ่สารดว้ยการเขยีน 
3  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
1  วชิาประวตัศิาสตรศ์ลิป์เปรยีบเทยีบ 
1  วชิารัฐธรรมนูญสหรัฐอเมรกิา 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ

 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้
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ใบรบัรองการสอนศลิปะ - แนวทางที ่I
หน่วยกติทีก่�าหนด  
วชิาตามสาขาเอก 21 หน่วยกติ 
   
รวม 21 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิATC 
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 3.0 
• ทัง้ 21 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C 
 
ขอ้ก�าหนดในการเขา้เรยีนของวฒุ ิATC แนวทางที ่I* 
• ส�าเร็จการศกึษาในวชิาตอ่ไปนีด้ว้ยเกรด B- ขึน้ไป: 

 ARE 205   จติวทิยาพัฒนาการ 
 ARE 225  ประวตัศิลิปศกึษา 

 ARE 310  การเขยีนหลกัสตูรศลิปะในชัน้เรยีน 

 ARE 460  การสมัมนาซเีนยีรด์า้นศลิปศกึษา 

 ARE 515  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา 

• ได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.5 ในวฒุปิรญิญาตรทีีไ่ดรั้บ (หรอืสงูกวา่) 
• ผา่นการสอบ CBEST 
• ผา่นการสอบ CSET/ศลิปะ 

• ใบรับรองแพทยเ์กีย่วกบั TB  
• ไมม่หีมายจับตามประกาศของ DOJ และ FBI 
• ประกาศนยีบตัรเวริค์ชอ็ป CPR และการปฐมพยาบาล 

• ประวตัสิว่นตวั 

• จดหมายแนะน�าตวั 3 ฉบบั 
 
*ดรูายละเอยีดขอ้ก�าหนดทัว่ไปการรับเขา้ศกึษาของบณัฑติศกึษาใน 

ขอ้ก�าหนดการรับเขา้ศกึษา

วชิาตามสาขาเอกส�าหรับใบรับรองการสอนศลิปะ - 
แนวทางที ่I
ARE 610  การสอนผูเ้รยีนในสงัคมทีแ่ตกตา่ง
ARE 611  การสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ARE 621  การใหน้�าแนะน�าและประเมนิความรูท้างวชิาการ
ARE 641  สมัมนาการสอนนักเรยีน (4 หน่วยกติ)
ARE 645  การเตรยีมการประเมนิและพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี 
  (2 หน่วยกติ)
ARE 901  การสอนนักเรยีนในชัน้เรยีนโรงเรยีนรัฐบาล (6 หน่วยกติ)
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ใบรบัรองการสอนศลิปะ - แนวทางที ่II

หน่วยกติทีก่�าหนด 
วชิาตามสาขาเอก 33  หน่วยกติ 
   
รวม 33 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิATC 
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 3.0
• ทัง้ 33 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดในการเขา้เรยีนของวฒุ ิATC แนวทางที ่II* 
• ได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.5 ในวฒุปิรญิญาตรทีีไ่ดรั้บ (หรอืสงูกวา่) 
• ผา่นการสอบ CBEST
• ผา่นการสอบ CSET/ศลิปะ
• ใบรับรองแพทยเ์กีย่วกบั TB  
• ไมม่หีมายจับตามประกาศของ DOJ และ FBI
• ประกาศนยีบตัรเวริค์ชอ็ป CPR และการปฐมพยาบาล
• ประวตัสิว่นตวั
• จดหมายแนะน�าตวั 3 ฉบบั

*ดรูายละเอยีดขอ้ก�าหนดทัว่ไปการรับเขา้ศกึษาของบณัฑติศกึษาใน 

ขอ้ก�าหนดการรับเขา้ศกึษา

วชิาตามสาขาเอกส�าหรับใบรับรองการสอนศลิปะ - 
แนวทางที ่II 
ARE 600  จติวทิยาพัฒนาการ
ARE 601  ประวตัศิลิปศกึษา
ARE 610  การสอนผูเ้รยีนในสงัคมทีแ่ตกตา่ง
ARE 611  การสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ARE 615  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา
ARE 620  การเขยีนหลกัสตูรและการวเิคราะหก์ารก�าหนดการเรยีน 
  การสอนศลิปศกึษา
ARE 621  การใหน้�าแนะน�าและประเมนิความรูท้างวชิาการ
ARE 641  สมัมนาการสอนนักเรยีน (4 หน่วยกติ)
ARE 645  การเตรยีมการประเมนิและพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี 
  (2 หน่วยกติ)
ARE 901  การสอนนักเรยีนในชัน้เรยีนโรงเรยีนรัฐบาล 
  (6 หน่วยกติ)
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
ศลิปศกึษา 
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 24 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 3  หน่วยกติ 
   
รวม 39 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา
ศลิปศกึษา 
ARE 600  จติวทิยาพัฒนาการ
ARE 601  ประวตัศิลิปศกึษา
ARE 612   การระบถุงึภาษาและความจ�าเป็นพเิศษในชัน้เรยีนที ่

  ครอบคลมุ
ARE 615  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา
ARE 625   การออกแบบและวางแผนหลกัสตูร 
ARE 626   การออกแบบการสอนและการปฏบิตัอิยา่งมนีวตักรรม
ARE 630   ความรูด้า้นพพิธิภณัฑ:์ การเรยีนรูก้ารสอนในพพิธิภณัฑ์
ARE 640   การฝึกงานและการประชมุชัน้เรยีนในเวลาเดยีวกนั

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MA สาขาศลิปศกึษา  
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 39 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดของศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
ศลิปศกึษา

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
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AREศิลปศึกษา

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
ศลิปศกึษาทีเ่นน้การปฏบิตั ิ 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 24 หน่วยกติ
+ วชิาบงัคบัดา้นศลิปะและการออกแบบ  24 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 3 หน่วยกติ 
   
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา
ศลิปศกึษา 
ARE 600   จติวทิยาพัฒนาการ
ARE 601   ประวตัศิลิปศกึษา
ARE 612    การระบถุงึภาษาและความจ�าเป็นพเิศษในชัน้เรยีนที ่

   ครอบคลมุ
ARE 615   การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา
ARE 625    การออกแบบและวางแผนหลกัสตูร
ARE 626    การออกแบบการสอนและการปฏบิตัอิยา่งมนีวตักรรม
ARE 630    ความรูด้า้นพพิธิภณัฑ:์ การเรยีนรูก้ารสอนใน 
   พพิธิภณัฑ์
ARE 640    การฝึกงานและการประชมุชัน้เรยีนในเวลาเดยีวกนั
FA 600   ปฏบิตักิารรปูรา่ง
FA 601   การวาด
FA 609   การระบายสี

FA 613   การพมิพภ์าพพมิพค์รัง้เดยีว และการพมิพผ์วินูน
หรอื FA 612   ซลิคส์กรนี
หรอื FA 610   ภาพพมิพโ์ลหะ
FA 631   หนังสอืศลิปะ
FASCU 620  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
GR 616  การท�าแนวคดิใหเ้ป็นจรงิ
PH 600   แนวคดิและเทคนคิของภาพถา่ยดจิติอล
หรอื WNM 622 การจับภาพดจิติอล

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MA สาขาศลิปศกึษา  
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดของศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
ศลิปศกึษา

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
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วฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติสาขาการ
สอน (MAT) - แนวทางที ่I

หน่วยกติทีก่�าหนดของวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา
วชิาตามสาขาเอก 21 หน่วยกติ
วชิาบงัคบัดา้นปฏบิตักิารศลิปะ  3 หน่วยกติ
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ 
   
รวม 30 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา - แนวทาง
ที ่I
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์
• GPA ไมต่�า่กวา่ 3.0
• ทัง้ 30 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดในการรับเขา้ศกึษาวฒุ ิMAT - แนวทางที ่
I*
• ส�าเร็จวชิาตอ่ไปนีด้ว้ยเกรด B หรอืสงูกวา่:
 ARE 205  จติวทิยาพัฒนาการ
 ARE 225  ประวตัศิลิปศกึษา
 ARE 310  การเขยีนหลกัสตูรส�าหรับชัน้เรยีนศลิปะ
 ARE 460  การสมัมนาซเีนยีรด์า้นศลิปศกึษา
 ARE 515  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนด 
   ศลิปศกึษา 

• ได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.5 ในวฒุปิรญิญาตรทีีไ่ดรั้บ (หรอืสงูกวา่)
• ผา่นการสอบ CBEST
• ผา่นการสอบ CSET/ศลิปะ
• ใบรับรองแพทยเ์กีย่วกบั TB 
• ไมม่หีมายจับตามประกาศของ DOJ และ FBI
• ประกาศนยีบตัรเวริค์ชอ็ป CPR และการปฐมพยาบาล
• ประวตัสิว่นตวั
• จดหมายแนะน�าตวั 3 ฉบบั

*ดรูายละเอยีดขอ้ก�าหนดทัว่ไปการรับเขา้ศกึษาของบณัฑติศกึษาใน 
ขอ้ก�าหนดการรับเขา้ศกึษา

วชิาตามสาขาเอกส�าหรับวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา - 
แนวทางที ่I
ARE 610  การสอนผูเ้รยีนในสงัคมทีแ่ตกตา่ง
ARE 611  การสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ARE 621  การใหน้�าแนะน�าและประเมนิความรูท้างวชิาการ
ARE 641  สมัมนาการสอนนักเรยีน (4 หน่วยกติ)
ARE 645  การเตรยีมการประเมนิและพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี 
  (2 หน่วยกติ)
ARE 901  การสอนนักเรยีนในชัน้เรยีนโรงเรยีนรัฐบาล 
  (6 หน่วยกติ)
FA 601  การวาด
หรอื FA 609  การระบายสี
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AREศิลปศึกษา

วฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติสาขาการ
สอน (MAT) - แนวทางที ่II

หน่วยกติทีก่�าหนดของวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา
วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
วชิาบงัคบัดา้นปฏบิตักิารศลิปะ  3 หน่วยกติ
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ 
   
รวม 42 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา - แนวทาง
ที ่II 
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• ได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 3.0
• ทัง้ 42 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดในการรับเขา้ศกึษาวฒุ ิMAT - แนวทางที ่
II*
• ได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.5 ในวฒุปิรญิญาตรทีีไ่ดรั้บ (หรอืสงูกวา่) 
• ผา่นการสอบ CBEST
• ผา่นการสอบ CSET/ศลิปะ
• ใบรับรองแพทยเ์กีย่วกบั TB 
• ไมม่หีมายจับตามประกาศของ DOJ และ FBI
• ประกาศนยีบตัรเวริค์ชอ็ป CPR และการปฐมพยาบาล
• ประวตัสิว่นตวั
• จดหมายแนะน�าตวั 3 ฉบบั

*ดรูายละเอยีดขอ้ก�าหนดทัว่ไปการรับเขา้ศกึษาของบณัฑติศกึษาใน 
ขอ้ก�าหนดการรับเขา้ศกึษา

วชิาตามสาขาเอกส�าหรับวฒุ ิMAT สาขาศลิปศกึษา - 
แนวทางที ่II
ARE 600  จติวทิยาพัฒนาการ
ARE 601  ประวตัศิลิปศกึษา
ARE 610  การสอนผูเ้รยีนในสงัคมทีแ่ตกตา่ง
ARE 611  การสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
ARE 615  การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนดศลิปศกึษา
ARE 620  การเขยีนหลกัสตูรและการวเิคราะหก์ารก�าหนดการเรยีน 
  การสอนศลิปศกึษา
ARE 621  การใหน้�าแนะน�าและประเมนิความรูท้างวชิาการ
ARE 641  สมัมนาการสอนนักเรยีน (4 หน่วยกติ)
ARE 645  การเตรยีมการประเมนิและพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี 
  (2 หน่วยกติ)
ARE 901  การสอนนักเรยีนในชัน้เรยีนโรงเรยีนรัฐบาล 
  (6 หน่วยกติ)
FA 601  การวาด
หรอื FA 609  การระบายสี
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ARE 110 การวาดส�าหรับผูส้อนศลิปะ
วชิานี้จะแนะน�าหลักการวาดรูปแบบดัง้เดมิผ่านการใชเ้ทคนคิคา่ตา่งแสง 
(chiaroscuro) นักศกึษาจะไดว้าดรปูในหวัขอ้ตา่งๆ โดยใชแ้ทง่ดนิสอ 
เพือ่ฝึกฝนสายตาใหส้งัเกตรปูแบบ คณุคา่ และชอ่งวา่ง รวมถงึเขา้รว่มใน
การวจิารณ์เพือ่เตมิเต็มกระบวนการเรยีนรูแ้ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวธิกีารสอน
ทีห่ลากหลาย

ARE 205 จติวทิยาพัฒนาการ
นักศกึษาจะไดศ้กึษาทฤษฎปัีจจบุันและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา
ดา้นการรับรู ้ สงัคม อารมณแ์ละกายภาพตัง้แตแ่รกเกดิไปจนถงึวยัชรา 
รวมถงึบทบาทของทศันศลิป์ในพัฒนาการของมนุษย ์ วชิานีจ้ะตอ้งมกีาร
ปฏบิตัจิรงิ นักศกึษาจะไดต้ดิตอ่สถานทีต่า่งๆ เพือ่เขา้ไปสงัเกตการณก์าร
เรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์และชมุชน

ARE 225 ประวตัศิลิปศกึษา
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ฤษฎศีลิปศกึษา การปฏบิตั ิและความทา้ทายในการ
ตดิตัง้ใชง้านโปรแกรมการศกึษาศลิปะเสยีง (sound art) นักศกึษาจะได ้
ศกึษาวธิกีารทีห่ลากหลายในการสอนศลิปะผ่านประสบการณ์การท�างาน
จรงิแบบมโีครงสรา้ง วชิานีจ้ะตอ้งมกีารปฏบิตัจิรงิ นักศกึษาจะไดต้ดิตอ่
สถานทีต่า่งๆ เพือ่เขา้ไปสงัเกตการณแ์ละท�ากรณีศกึษาในการเรยีนการ
สอนในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์และชมุชน

ARE 310 การเขยีนหลกัสตูรส�าหรับชัน้เรยีนศลิปะ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารประยกุตก์ารสอนศลิปะตามมาตรฐาน ซึง่เขยีน
ขึน้อยา่งเหมาะสม เพือ่ใชใ้นการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน พพิธิภณัฑ ์และ
ชมุชน จดุนีเ้ป็นการทบทวนชว่งกลาง นักศกึษาจะจัดระเบยีบโครงงาน บท
เรยีน และบทความตา่งๆ ลงในพอรท์โฟลโิอศลิปะและกระบวนการ

ARE 340 การเรยีนรูก้ารพดูคยุเกีย่วกบัศลิปะ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ลยทุธก์ารพัฒนาทีเ่หมาะสมเพือ่เชือ่มโยงนักศกึษา
กบัความจ�าเป็นทีห่ลากหลายของการก�าหนดศลิปศกึษาผา่นการอภปิราย
และการปฏบิตักิารดา้นศลิปะ วชิานีจ้ะตอ้งมกีารปฏบิตัจิรงิ นักศกึษาจะได ้
ตดิตอ่สถานทีต่า่งๆ เพือ่เขา้ไปสงัเกตการณแ์ละฝึกน�าการอภปิรายอยา่ง
เหมาะสมในการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์และชมุชน

ARE 460 การสมัมนาซเีนยีรด์า้นศลิปศกึษา
นักศึกษาจะไดท้บทวนและขยายวิชาที่เรียนมาก่อนหนา้ผ่านการ
สงัเกตการณ ์ สมัภาษณ ์ และโครงงานพเิศษ เพือ่เสรมิสรา้งความมุง่มัน่
ในเรือ่งศลิปะและการศกึษา วชิานีจ้ะตอ้งมกีารปฏบิตัจิรงิ นักศกึษาจะได ้
ตดิตอ่สถานทีต่า่งๆ เพือ่ท�างานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหส้�าเร็จ อกีทัง้จะตอ้ง
จัดท�าพอรท์โฟลโิอศลิปะและกระบวนการใหแ้ลว้เสร็จเพื่อทบทวนครัง้
สดุทา้ย

ARE 515 การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนด
ศลิปศกึษา
นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคโนโลยหีลากหลายทีส่ามารถน�าไปประยุกตใ์ชก้ับ 
หลกัสตูร รวมถงึเทคโนโลยใีนการจัดท�าหลกัสตูรส�าหรับผูเ้รยีนในศตวรรษ 
ที ่ 21 ในการก�าหนดการเรยีนการสอนศลิปศกึษา รวมถงึวชิานีจ้ะเรยีนรูใ้น 
เรือ่งกฎหมาย จรยิธรรม และศลีธรรมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและสือ่โทรคมนาคม 
วชิานีจ้ะน�าเสนอเป็นวชิา ARE 615 และเตมิเต็มขอ้ก�าหนดส�าหรับการขอ
ใบรับรองการสอนศลิปะของแคลฟิอรเ์นยีดว้ย

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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AREศิลปศึกษา

ARE 600 จติวทิยาพัฒนาการ
นักศกึษาจะไดศ้กึษาทฤษฎปัีจจบุันและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา
ดา้นการรับรู ้ สงัคม อารมณแ์ละกายภาพตัง้แตแ่รกเกดิไปจนถงึวยัชรา 
และตรวจสอบบทบาทของทศันศลิป์ทีม่ตีอ่พัฒนาการของมนุษย ์ วชิานีจ้ะ
ตอ้งมกีารปฏบิตัจิรงิและมกีารท�าโครงงานวจัิยดว้ย นักศกึษาจะไดต้ดิตอ่
สถานทีต่า่งๆ เพือ่เขา้ไปสงัเกตการณก์ารเรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะ 
พพิธิภณัฑ ์และชมุชน

ARE 601 ประวตัศิลิปศกึษา
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ฤษฎศีลิปศกึษา การปฏบิตั ิและความทา้ทายในการ
ตดิตัง้ใชง้านโปรแกรมการศกึษาศลิปะเสยีง (sound art) ผา่นการอา่นขัน้
สงูและประสบการณก์ารท�างานจรงิอยา่งมโีครงสรา้ง นักศกึษาจะไดต้ดิตอ่
สถานทีต่า่งๆ เพือ่เขา้ไปสงัเกตการณใ์นเชงิลกึและท�ากรณีศกึษาในการ
เรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์และชมุชน

ARE 610 การสอนผูเ้รยีนในสงัคมทีแ่ตกตา่ง
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาศาสตร ์ วฒันธรรม สงัคม และการ
ศกึษาทีจ่�าเป็นของผูเ้รยีนภาษาองักฤษในการก�าหนดการเรยีนการสอนใน
ชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์ และชมุชน นักศกึษาจะไดส้งัเกต เรยีนรู ้ และ
ปฏบิตักิลยทุธต์า่งๆ ใหต้รงกบัความจ�าเป็นในอนาคตของตนเอง ผา่นการ
ท�างานจรงิทีไ่ดรั้บมอบหมาย นักศกึษาจะตอ้งรับผดิชอบในการหาสถานที่
ท�างานดว้ยตนเอง

ARE 611 การสอนผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักายภาพ วฒันธรรม สงัคม และการศกึษา
ทีจ่�าเป็นของผูท้ีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และผูเ้รยีนทีต่อ้งการเรง่การเรยีน
รู ้ ในการก�าหนดการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์ และ
ชมุชน นักศกึษาจะไดส้งัเกต เรยีนรู ้ และสง่มอบการสอนศลิปะทีส่บืตอ่
กนัมาในพืน้ทีป่ฏบิตักิารของตนเอง ผา่นการท�างานจรงิทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
นักศกึษาจะตอ้งรับผดิชอบในการหาสถานทีท่�างานดว้ยตนเอง

ARE 612 การระบถุงึภาษาและความจ�าเป็นพเิศษในชัน้เรยีน
ทีค่รอบคลมุ
วชิานีจ้ะเตรยีมพรอ้มนักศกึษาดว้ยกลยทุธต์า่งๆ ทีต่รงตามความตอ้งการ
ของนักเรยีนทีม่วีฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง นักเรยีนทีม่คีวามจ�าเป็นพเิศษ 
นักเรยีนทีเ่ป็นผูเ้รยีนภาษาองักฤษ และนักเรยีนทีม่พีรสวรรคแ์ละมทีกัษะ 
อกีทัง้นักศกึษาจะไดรั้บโอกาสในการสงัเกตและประยกุตใ์ชก้ลยทุธเ์หลา่นี้
ในการท�างานจรงิดว้ย นักศกึษาจะตอ้งรับผดิชอบในการหาสถานทีท่�างาน
ดว้ยตนเอง

ARE 615 การหลอมรวมเทคโนโลยลีงในการก�าหนด
ศลิปศกึษา
นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคโนโลยหีลากหลายทีส่ามารถน�าไปประยุกตใ์ชก้ับ 
หลกัสตูร รวมถงึเทคโนโลยใีนการจัดท�าหลกัสตูรส�าหรับผูเ้รยีนในศตวรรษ 
ที ่21 ในการก�าหนดการเรยีนการสอนศลิปศกึษา รวมถงึวชิานีจ้ะเรยีนรูใ้นเรือ่ง 
กฎหมาย จรยิธรรม และศลีธรรมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ตและสือ่โทรคมนาคม

ARE 620 การเขยีนหลกัสตูรและการวเิคราะหก์ารก�าหนดการ
เรยีนการสอนศลิปศกึษา
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเขยีนหน่วยกติหลักสตูรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
แผนการศกึษาศลิปะแบบบรูณาการ กลยทุธก์ารวจิารณ ์และการปฏบิตังิาน
รว่มกนั โดยจะไดเ้รยีนรูใ้นการก�าหนดและจัดการสภาพแวดลอ้มการเรยีน
ทีก่ระตุน้ผูเ้รยีนทีแ่ตกตา่งกนัได ้ เนือ่งจากเป็นการทบทวนในชว่งกลาง 
นักศกึษาจะตอ้งท�าการจัดระเบยีบและน�าเสนอพอรท์โฟลโิอศลิปะและ
กระบวนการตามเกณฑท์ีก่�าหนดไว ้

ARE 621 การใหน้�าแนะน�าและประเมนิความรูท้างวชิาการ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสอน กลยทุธก์ารประเมนิและการประยกุตใ์ช ้
กบัการอา่น พดู และเขยีน ส�าหรับการสอนตามมาตรฐานในการก�าหนดการ
เรยีนการสอนในชัน้เรยีนศลิปะทีห่ลากหลาย วชิานีจ้ะครอบคลมุพืน้ฐาน
ทฤษฎกีารพัฒนาทกัษะภาษาและแนวคดิภาษาศาสตรข์ัน้ตน้ รวมถงึการ
อา่นวเิคราะหแ์ละการคดิเชงิวพิากษ์

ARE 625 การออกแบบและวางแผนหลกัสตูร
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเขยีนหลักสูตรทีม่ปีระสทิธภิาพและครอบคลุม 
และจะท�าการเขยีนบทเรยีนทีจ่ะใชส้�าหรับการสอนในอนาคตของพวกเขา 
อกีทัง้วชิานีจ้ะศกึษาหวัขอ้ทีม่ผีลตอ่ประสบการณก์ารสอนศลิปะ เชน่ การ
ก�าหนดการเรยีนการสอน และการจัดการสภาพแวดลอ้มดา้นการศกึษา
ศลิปะ

ARE 626 การออกแบบการสอนและการปฏบิตัอิยา่งม ี
นวตักรรม
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดส้รา้งบทเรยีนศลิปะอยา่งมนีวตักรรม ขยายมมุมอง 
และปรัชญาดา้นการศกึษาของตนเอง และออกแบบแนวคดิโปรแกรมศลิปะ 
ดัง้เดมิ ทีส่ามารถพัฒนาเพิม่เตมิได ้และน�าไปใชใ้นวชิาโครงการแคปสโตน 
ของตนเอง

ARE 630 ความรูด้า้นพพิธิภณัฑ:์ การเรยีนรูก้ารสอนใน
พพิธิภณัฑ์
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์การปฏบิตั ิและประเด็นในเรือ่ง
การเขยีนโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปศกึษาในพพิธิภณัฑ ์ รวมถงึประเด็น
และนโยบายทีใ่ชก้บัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการและความสนใจทีห่ลากหลาย 
รวมถงึใหค้วามรูท้ีน่อกเหนอืไปกวา่มากกวา่สถานทีแ่ละงานศลิปะในหน่วย
งานของตนเอง วชิานีจ้ะตอ้งมกีารปฏบิตังิานจรงิ และนักศกึษาจะเป็นผูรั้บ
ผดิชอบในการหาสถานทีท่�างานทีเ่หมาะสม

ARE 631 การสอนศลิปะในชมุชน
นักศกึษาจะเนน้ในเรื่องกลยุทธ์การสอนศลิปะในการเรียนการสอนใน
องคก์รชมุชนและในชัน้เรยีนทีม่ใิชแ่บบดัง้เดมิ โดยจะเนน้ในเรือ่งวธิกีาร
เชงิปรัชญาและเชงิโปรแกรมทีเ่หมาะสมส�าหรับผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการที่
หลากหลาย วชิานีจ้ะตอ้งมกีารปฏบิตังิานจรงิ และนักศกึษาจะเป็นผูรั้บผดิ
ชอบในการหาสถานทีท่�างานทีเ่หมาะสม

หลกัสตูรปรญิญาโท
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ARE 640 การฝึกงานและการประชมุชัน้เรยีนในเวลาเดยีวกนั
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการสอนศลิปะทีส่ง่ตอ่กนัมาทีม่คีณุภาพ
แบบมอือาชพีในต�าแหน่งทีม่พีีเ่ลีย้งภายในการเรยีนการสอนศลิปศกึษา
ทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ นักศกึษาจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมงตอ่
สปัดาหใ์นสถานทีท่�างาน มสีว่นรว่มในการประชมุชัน้ 5 ครัง้ เพือ่พดูคยุ
ถงึประสบการณ ์สง่รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรรายสปัดาห ์และมกีารน�า
เสนอในชัน้เรยีนดว้ย

ARE 641 สมัมนาการสอนนักเรยีน
เวริ์คช็อปสองวันจะมีขึน้ก่อนที่จะเขา้ฝึกสอนในชัน้เรียนของโรงเรียน
รัฐบาล ประสบการณใ์นการสอนทีม่พีีเ่ลีย้งและการสงัเกตการณจ์ะเสร็จ
สมบรูณใ์น ELL สภาพแวดลอ้มการศกึษาแบบพเิศษและไดรั้บการยกเวน้ 
ประสบการณก์ารท�างานจรงินีจ้ะรวมถงึการสงัเกตการณ ์ การสงัเกตการณ์
แบบมกีารก�ากบัดแูล การวางแผนรว่มกนั การรว่มสอน การสอนพเิศษ และ
การอภปิรายกลุม่ยอ่ย

ARE 645 การเตรยีมการประเมนิและพอรท์โฟลโิอแบบมอื
อาชพี
วัตถุประสงค์ของการทบทวนครัง้สุดทา้ยคือการแสดงใหเ้ห็นถงึความ
เชีย่วชาญ ทัง้ในเชงิกวา้งและเชงิลกึ ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการ 
เตรยีมความพรอ้มในการสอนดว้ย นักศกึษาจะเลอืกงานทีจ่ะใสล่งใน
พอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพีนี ้ เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการพัฒนาสว่นบคุคลที่
เห็นไดช้ดัเจนในฐานะศลิปินในสือ่ทีห่ลากหลาย รวมถงึความเขา้ใจในการ
สอนทีจ่ะรับประกันความส�าเร็จในประสบการณ์การสอนในชัน้เรยีนทีแ่ตก
ตา่ง

ARE 650 การเตรยีมโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยและการน�า
เสนอ
วชิานี้เป็นล�าดับทีส่องของกระบวนการพัฒนาวทิยานิพนธแ์บบสองภาค
การศกึษา (ARE 635 และ ARE 650) ซึง่นักศกึษาจะไดจั้ดท�าองคป์ระกอบ
ทีเ่หลอืของโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหแ้ลว้เสร็จ นักศกึษาจะน�าเสนอ
โครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยและการทบทวนครัง้สดุทา้ยของตนเอง ซึง่
เป็นการแสดงใหเ้ห็นทักษะขัน้สงูทีต่รงตามผลลัพธใ์นการเรยีนรูโ้ปรแกรม 
MA ARE ทัง้หมด

ARE 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ARE 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ARE 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ARE 810 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ARE 820 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ARE 835 โครงงานแคปสโตน - การวางแผนและการพัฒนา
วชิานีเ้ป็นสว่นแรกของวชิาทีต่อ้งเรยีนสองหลกัสตูรตอ่เนือ่ง ในการศกึษา
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่นี ้ นักศกึษาจะพัฒนาโปรแกรม
ศลิปศกึษาดัง้เดมิ โดยบรูณาการและขยายขอบเขตตามพืน้ทีข่องความรูท้ี่
ไดรั้บจากหลกัสตูรบงัคบัดา้นศลิปศกึษาของทางสถาบนั

ARE 850 โครงงานแคปสโตน - การจัดท�าเอกสารโปรแกรม
วชิานีเ้ป็นสว่นทีส่องของวชิาทีต่อ้งเรยีนสองหลกัสตูรตอ่เนือ่ง และในการ
ด�าเนนิการโครงการแคปสโตนของนักศกึษา MA ในวชิาการศกึษาวชิาเรยีน 
อสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่นี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในการใช ้
งานและจัดท�าเอกสารโปรแกรมศลิปะแบบดัง้เดมิของตนเองทีไ่ดเ้ขยีนขึน้
ในวชิา ARE 835 แคปสโตน

ARE 901 การสอนนักเรยีนในชัน้เรยีนโรงเรยีนรัฐบาล
วชิานี้เป็นองคป์ระกอบแบบออนไลน์ส�าหรับการสัมมนาการสอนนักเรยีน 
โดยจะมรีะบบสนับสนุนส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งจัดการกบัความทา้ทายแบบ
วนัตอ่วนัในการสอนนักเรยีนโดยใชเ้วลา 20-30 ชัว่โมง
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

โปรแกรมประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของมหาวทิยาลยั Academy of Art เป็น
ประสบการณท์ีห่าไดย้าก โดยจะเป็นผสมผสานวชิาการและการปฏบิตักิบั
โปรแกรมออกแบบและปฏบิตักิารศลิปะทีค่รอบคลมุทีส่ดุในโลก ตลอด
โปรแกรมทีค่รอบคลมุนี ้ คณุจะคน้พบอ�านาจของศลิปะและสามารถสรา้ง
ผลงานทีย่ัง่ยนืใหก้บัภมูทิศันเ์ชงิวฒันธรรมได ้

มหาวทิยาลยั Academy of Art ใหค้วามส�าคญักบัศลิปะดัง้เดมิในอดตี และ 
สง่เสรมิศลิปินเกดิใหม่และผูเ้ชีย่วชาญใหว้างตัวอยา่งเหมาะสมในความ
ตอ่เนือ่งทางวฒันธรรมนี ้ นักศกึษาทีจ่บการศกึษาในสาขาประวตัศิาสตร์
ศลิป์ทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art จะมโีอกาสไดพั้ฒนาการปฏบิตักิาร 
ของตนเอง ขณะเดยีวกนักไ็ดรั้บความรูเ้ชงิลกึในเรือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
ดว้ย ชัน้เรยีนปฏบิตักิารจะกนิเวลาประมาณครึง่หนึง่ของหลกัสตูรของสาขา  
และนักศกึษาจะไดส้รา้งพอรต์โฟลโิอของงานภายในหัวขอ้พเิศษในเรือ่ง
วจิติรศลิป์รวมถงึการเขยีนวทิยานพินธใ์นระดบัซเีนยีรด์ว้ย
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AHSประวัติศาสตร์ศิลป์

เสน้ทางสายอาชพี

ผูบ้รหิารศลิปศกึษาในวทิยาลยัหรอืระดบัมหาวทิยาลยั* 
ผูด้แูลพพิธิภณัฑ*์

ผูด้แูลหรอืผูช้ว่ยผูด้แูลแกเลอรี ่ศนูยศ์ลิปะชมุชน  
คอลเลคชัน่สว่นตวัหรอืคอลเลคชัน่ขององคก์ร  

ผูช้ว่ยโปรแกรมศลิปะพพิธิภณัฑ์

ครใูนโรงเรยีนรัฐหรอืโรงเรยีนเอกชน  
นักอนุรักษ์ประวตัศิาสตร ์ผูค้วบคมุการประมลู 

หรอืผูป้ระเมนิราคา ผูด้แูลเอกสารส�าคญั

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ นักวจัิย นักเขยีน ทีป่รกึษา

*หลงัจากไดรั้บปรญิญาโทหรอืวฒุทิีส่งูกวา่
**หลงัจากไดรั้บใบรับรองการสอนแลว้
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 27 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก* 9 หน่วยกติ
   วชิาเลอืกตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+ วชิาปฏบิตักิาร 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา** 36 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 6 หน่วยกติ 
   
รวม 120 หนว่ยกติ

*การศกึษาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ขัน้สงู
**การศกึษาทัว่ไปทีไ่มเ่กีย่วกบัประวตัศิาสตรศ์ลิป์

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก, วชิา

ปฏบิตักิารทกุตวั, LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 
108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน และ LA 202 การประพันธภ์าษา
องักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีงอยา่งสรา้งสรรค์

• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ
ศกึษาดงันี:้

2  วชิาการเขยีนบรรยาย
4  วชิาภาษาตา่งประเทศแถบยโุรป
1  วชิาความเจรญิทางฝ่ังตะวนัตก
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

หลงัจากเรยีนตามขอ้ก�าหนดการศกึษาทัว่ไปครบถว้นแลว้ ใหล้งวชิาเลอืก 
ศลิปศกึษาตามความจ�าเป็นเพื่อใหไ้ดต้ามขอ้ก�าหนดหน่วยกติของ
ศลิปศกึษา

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิป์
AHS 116  การพจิารณาศลิปะและการออกแบบ
AHS 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
AHS 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
AHS 222  ศลิปะในศตวรรษที ่20 ส�าหรับสาขาประวตัศิาสตรศ์ลิป์
AHS 466  วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ส�าหรับนักศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 307  ประวตัศิาสตรส์นุทรยีศาสตร์
LA 327  ศลิปะของโลกคลาสสกิ
LA 333  ศลิปะของยคุกลาง

วฒุ ิBFA สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ วชิาการศกึษา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ขัน้สงู

เลอืกสามวชิา:
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ



8

AHSประวัติศาสตร์ศิลป์

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา 

การเขยีนบรรยาย 
LA 108  การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

LA 202  การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค ์

ภาษาตา่งประเทศแถบยโุรป  

เลอืกสีว่ชิาจากหนึง่ภาษา: 

LA 260  ภาษาฝร่ังเศส 1: หลกัไวยากรณแ์ละการพดูขัน้ตน้ 
LA 262  ภาษาฝร่ังเศส 2: การสนทนาภาษาฝร่ังเศส 
LA 267  ภาษาอติาเลยีน 1: หลกัไวยากรณแ์ละการพดูขัน้ตน้ 
LA 268  ภาษาสเปน 1: หลกัไวยากรณแ์ละการพดูขัน้ตน้ 
LA 269  ภาษาอติาเลยีน 2: การสนทนาภาษาอติาเลยีน 
LA 273  ภาษาสเปน 2: การสนทนาภาษาสเปน 
LA 294  ภาษาเยอรมนั 1: หลกัไวยากรณแ์ละการพดูขัน้ตน้ 
LA 295  ภาษาเยอรมนั 2: การสนทนาภาษาเยอรมนั 
LA 392  ภาษาฝร่ังเศส 3: การอา่นและการเขยีน 
LA 393  ภาษาสเปน 3: การอา่นและการเขยีน 
LA 395  ภาษาเยอรมนั 3: การอา่นและการเขยีน 
LA 397  ภาษาอติาเลยีน 3: การอา่นและการเขยีน 
LA 492  ภาษาฝร่ังเศส 4: ความเชีย่วชาญ 

LA 493  ภาษาสเปน 4: ความเชีย่วชาญ 

LA 495  ภาษาเยอรมนั 4: ความเชีย่วชาญ 

LA 497  ภาษาอติาเลยีน 4: ความเชีย่วชาญ 

ความเจรญิฝั่งตะวนัตก
LA 171  ความเจรญิฝ่ังตะวนัตก 

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ            

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 
LA 127  หวัขอ้ในเรือ่งศลิปะโลก*  

  *ขอ้ก�าหนดของวชิาบงัคบั

พืน้ฐานปฏบิตักิาร
AHS 114  วสัดแุละเครือ่งมอืแบบดัง้เดมิ และเทคนคิตา่งๆ ในงาน 
  ศลิปะ
ARE 110  การวาดส�าหรับผูส้อนศลิปะ
FND 112  การวาดรปูรา่ง
FND 125  สแีละการออกแบบ
FND 131  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
 
เนน้ทีป่ฏบิตักิาร 

เลอืกหกวชิา: 
FA 110 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 1
FA 121  การวาดรปูรา่งขัน้กลาง
FA 142  ภาพพมิพห์นิ 1
FA 143  ซลิคส์กรนี 1
FA 144  ภาพพมิพโ์ลหะ 1/ภาพพมิพร์อ่งลกึ
FA 145  การสรา้งภาพพมิพ์
FA 211  การลงสเีบือ้งตน้: รปูรา่ง
FA 213  กายวภิาคเบือ้งตน้
FA 222  การแสดงทา่ทางดว้ยศรีษะและมอื
FA 224  การจัดองคป์ระกอบและการลงสี

FA 227  วจิติรศลิป์ศรีษะและมอื
FA 241  หนังสอืศลิปะ 1
FA 242  ภาพพมิพห์นิ 2: สี

FA 243  ซลิคส์กรนี 2
FA 244  ภาพพมิพโ์ลหะ 2
FA 255  หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ์
FA 325  สือ่ผสม การวาด และการลงส ี1
FA 341  หนังสอืศลิปะ 2
FA 344  ภาพพมิพแ์ผน่เดยีว 1
FA 345  โครงงานการสรา้งภาพพมิพข์ัน้สงู 1
FA 347 การพมิพผ์วินูน 1
FA 348  ประตมิากรรมกระดาษ
FA 355  หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์2
FASCU 130  ประตมิากรรม 1
FASCU 180  การสรา้งโมเดลและประตมิากรรมรปูรา่งสไตลค์ลาสสกิ
FASCU 231  ประตมิากรรมเซรามคิ 1
FASCU 233  ศลิปะของการสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
FASCU 234  ประตมิากรรมสว่นศรีษะและรปูรา่ง
FASCU 235  ประดษิฐกรรมโลหะและการเชือ่ม
FASCU 270  หุน่กายวภิาค
FND 116  มมุมอง
ILL 120  การวาดเครือ่งแตง่กายตวัละคร 1
ILL 220  การวาดเครือ่งแตง่กายตวัละคร 2
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA 
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 3 หน่วยกติ
+ วชิาปฏบิตักิาร 6 หน่วยกติ
  

รวม 36 หนว่ยกติ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขา
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
AHS 600  ระเบยีบวธิแีละทฤษฎปีระวตัศิาสตรศ์ลิป์
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก

เลอืกหา้วชิา:
AHS 610  ศลิปะกรกีโบราณ: พืน้ฐานของความเจรญิของโลกตะวนัตก
AHS 613  ศลิปะยคุกลาง: จากการอแล็งเฌยีงถงึโกธคิ
AHS 620  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการอติาลี
AHS 621  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางตอนเหนอื
AHS 622  ศลิปะบารอกอติาลี
AHS 623  ศลิปะยคุทองของดชัท์
AHS 633  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
AHS 634  ศลิปะแบบดาดาและเซอรเ์รยีลสิม์
AHS 661  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
AHS 665  ประวตัศิาสตรแ์ละการศกึษาสญัลกัษณ:์ สญัศาสตรแ์ละ 

  ทศันศลิป์
AHS 695  โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
AHS 800  วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
AHS 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
ARH 631  ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม 2: จดุสงูสดุของยคุฟ้ืนฟ ู
  ศลิปวทิยาการ
ARH 635  ทฤษฎเีมอืงรว่มสมยั
ARH 641 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหมแ่ละ 
  ผลกระทบตอ่สงัคมโลก
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
• ความเชีย่วชาญในการอา่นภาษาใดภาษาหนึง่ตอ่ไปนี:้
   ฝร่ังเศส เยอรมนั อติาเลยีน หรอืสเปน*

* หมายเหต:ุ นักศกึษาจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นการอา่นอยา่งเชีย่วชาญใน
ภาษายโุรปอยา่งนอ้ยหนึง่ภาษากอ่นจบการศกึษา วชิาภาษายโุรปไม่
สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัวฒุปิรญิญาโท

หลงัจากเรยีนตามขอ้ก�าหนดการศกึษาทัว่ไปครบถว้นแลว้ ใหล้งวชิา
เลอืกศลิปศกึษาตามความจ�าเป็นเพือ่ใหไ้ดต้ามขอ้ก�าหนดหน่วยกติ 
ของศลิปศกึษา

วชิาปฏบิตักิาร

เลอืกสองวชิา:
FA 600  ปฏบิตักิารรปูรา่ง
FA 601  การวาด
FA 609  การระบายสี

FA 610  ภาพพมิพโ์ลหะ
FA 630  ทฤษฎสีี

FA 631  หนังสอืศลิปะ
FASCU 620 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
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AHS 114 วสัดแุละเครือ่งมอืแบบดัง้เดมิ และเทคนคิตา่งๆ 
ในงานศลิปะ
วชิานีจ้ะศกึษาวสัด ุเครือ่งมอื และเทคนคิตา่งๆ ทีศ่ลิปินใชใ้นขอบเขตของ
สือ่ 2 และ 3 มติ:ิ การวาด การลงส ีและประตมิากรรม การท�าความเขา้ใจ
ศลิปะและกระบวนการในการสรา้งสรรคศ์ลิปะจะบรรลผุลส�าเร็จไดผ้า่นการ
ฝึกปฏบิตัจิรงิ การเจาะลกึทฤษฎ ีและการสง่งานเขยีนของชิน้งานวจัิย

AHS 116 การพจิารณาศลิปะและการออกแบบ
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลกัการพืน้ฐานของศลิปะและการออกแบบ 
ผา่นการวเิคราะหด์ว้ยสายตา หลกัสตูรนีจ้ะใหค้วามส�าคญักบัสือ่ทีห่ลากหลาย  
ซึง่จะรวมถงึภาพวาด ประตมิากรรม และศลิปะกราฟิก ซึง่จะใหบ้รบิทแก่
นักศกึษาในการมสีว่นร่วมในประวัตศิาสตรศ์ลิป์และวัฒนธรรมวจัิกษ์ของ
ศลิปะแบบ 2 และ 3 มติิ

AHS 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
วชิานี้จะศกึษารูปแบบของศลิปะของช่วงเวลาหลักของความเจรญิของ
โลกตะวนัตก ตัง้แตก่อ่นประวตัศิาสตรไ์ปจนถงึยคุโกธคิตอนปลาย และยคุ
ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการตอนตน้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึภาษาของศลิปะจาก
สือ่ทีห่ลากหลาย ขณะเดยีวกนักจ็ะไดศ้กึษาจดุมุง่หมายของงานศลิปะดว้ย  
นักศกึษาทีล่งเรยีนในวชิานีอ้าจตอ้งมกีารสอบโดยมผีูค้มุ ณ สถานทีท่ดสอบ 
ทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ นักศกึษาทีต่อ้งการสิง่อ�านวยความสะดวกในการ
ทดสอบเนือ่งจากความพกิาร ใหต้ดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายบรกิารชัน้เรยีน

AHS 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
วชิานี้จะศกึษารูปแบบของศลิปะในชว่งเวลาหลักของความเจรญิของโลก
ตะวนัตก ตัง้แตย่คุรุง่เรอืงของยคุศลิปวทิยาการไปจนถงึศตวรรษที ่ 19  
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึภาษาของศลิปะจากสือ่ทีห่ลากหลาย และในขณะ
เดยีวกนักจ็ะไดศ้กึษาจดุมุง่หมายของงานศลิปะดว้ย นักศกึษาทีล่งเรยีนใน
วชิานีอ้าจตอ้งมกีารสอบโดยมผีูค้มุ ณ สถานทีท่ดสอบทีไ่ดรั้บการอนุมตัิ
แลว้ นักศกึษาทีต่อ้งการสิง่อ�านวยความสะดวกในการทดสอบเนือ่งจาก
ความพกิาร ใหต้ดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายบรกิารชัน้เรยีน

AHS 222 ศลิปะในศตวรรษที ่20 ส�าหรับสาขาประวตัศิาสตร์
ศลิป์
ชัน้เรยีนนี้จะน�าเสนอการศกึษาส�าคัญของการเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่ในงาน
วจิติรศลิป์ของโลกตะวนัตก ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่ 19 จนถงึปัจจบุนั รวม
ถงึศลิปะแบบโพสต ์– อมิเพรสชนันสิม,์ เอ็กซเพรสชนันสิม,์ โฟวสิม,์ อารต์
นูโว, ควิบสิม,์ ฟิวเจอรร์สิม,์ ดาดา, เซอรเ์รยีลสิม,์ แอ็บสแตรค เอ็กซเ์พรส
ชนันสิม,์ มนิมิอลลสิม,์ ป๊อปอารต์, ศลิปะการแสดง, กราฟฟิต ิและโพสต ์
โมเดริน์

AHS 466 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ส�าหรับนักศกึษาชัน้
ปีสดุทา้ย
วชิานีจ้ะชว่ยนักศกึษาชัน้ปีสดุทา้ยในการสรา้งและพัฒนาพอรต์โฟลโิอตัว
จบ และการเขยีนวทิยานพินธข์องตนเอง นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบั
ความเชือ่มโยงของเนื้อหาของงานและงานวจัิยอสิระของตนเองในเรือ่ง
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ผา่นการน�าเสนอชิน้งานและรา่งวทิยานพินธร์ายบคุคล

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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AHSประวัติศาสตร์ศิลป์

AHS 600 ระเบยีบวธิแีละทฤษฎปีระวตัศิาสตรศ์ลิป์
วชิานี้จะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งระเบยีบวธิแีละการเขยีนประวัตศิาสตร์
ของประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ซึง่จะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาประวตัศิาสตรข์องการ
ปฏบิตัใินปัจจบุนั วธิกีารตคีวาม ทฤษฎสี�าคญั การโตเ้ถยีงภายในหวัขอ้ที่
เกีย่วขอ้ง และบทสนทนาขา้มสาขา นักศกึษาจะพจิารณาถงึค�าจ�ากดัความ
ของประวตัศิาสตรศ์ลิป์และการเขา้สูปั่ญหาของประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ตัง้แต่
ยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการจนถงึปัจจบุนั

AHS 610 ศลิปะกรกีโบราณ: พืน้ฐานของความเจรญิของ
โลกตะวนัตก
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะ โบราณคด ีสถาปัตยกรรม และคตนิยิม ทีป่ระกอบดว้ย 
พืน้ฐานของความเจรญิของกรกีโบราณและอทิธพิลทีม่ตีอ่วัฒนธรรมตะวันตก 
นักศกึษาจะน�าเสนอและเขยีนงานวจัิยเพือ่ประเมนิอย่างจรงิจังว่าวัฒนธรรม 
นัน้กลายมาเป็นปรากฏการณ์พืน้ฐานทีฝั่งรากอยู่ในค่านยิมและศลิปะใน
ปัจจบุนัอยา่งไร

AHS 612 ศลิปะและโบราณคดขีองชาวอยีปิต ์- จนถงึการ
ตายของคลโีอพัตราที ่7
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะและโบราณคดขีองอยีปิต ์ตัง้แตย่คุตน้ๆ จนถงึการตาย 
ของคลโีอพัตราที ่ 7 นักศกึษาจะไดว้เิคราะหศ์ลิปะอยีปิตอ์ยา่งจรงิจังและ
อทิธพิลทีม่สี่งผลต่อโลกตะวันตกผ่านการศกึษาวัตถุทีเ่ป็นแหล่งขอ้มูล
ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ และประเมนิและประยกุตใ์ชค้วามรูน้ีผ้า่นแหลง่ขอ้มลู
ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร

AHS 613 ศลิปะยคุกลาง: จากการอแล็งเฌยีงถงึโกธคิ
การสัมมนานี้จะตดิตามพัฒนาการของศลิปะและสถาปัตยกรรมตัง้แต่ยุค 
การอแล็งเฌยีงไปจนถงึยคุโกธคิ โดยจะเนน้ในเรือ่งรปูแบบโกธคิทีเ่ป็นสิง่ 
สะทอ้นถงึการเกดิขึน้ของฝร่ังเศส ในฐานะทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึอ�านาจของ
ราชวงศใ์นศตวรรษที ่13 อยา่งเห็นไดช้ดัเจน นอกจากนี ้การวเิคราะหง์าน
ศลิปะและสถาปัตยกรรมจากยคุครสิตศ์าสนาตอนตน้ จักรวรรดไิบแซนไทน ์ 
และอสิลาม จะชว่ยใหเ้ราทราบถงึการแลกเปลีย่นขา้มวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้
ในแถบเมดเิตอรเ์รเนยีนในยคุกลาง นักศกึษาจะประยกุตใ์ชค้วามรูผ้า่นการ 
น�าเสนอ อภปิรายในชัน้เรยีน และการเขยีนงานวจัิย ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการ
ใชง้านเอกสารการเรยีนการสอน สิง่ทีก่�าหนดใหอ้า่น และหวัขอ้ตา่งๆ ที่
อภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน

AHS 620 ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการอติาลี
วชิานีจ้ะท�าการวจัิยศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง งานศลิปะ และบรบิทของประวตัศิาสตร ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติภาพวาด ประตมิากรรม และสถาปัตยกรรม ใน
ประเทศอติาล ีตัง้แตปี่ ค.ศ.1300 ถงึ 1600 นักศกึษาจะไดท้�าการประเมนิ
อยา่งจรงิจังผา่นการศกึษาแหลง่ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิและประเมนิ 
และประยกุตใ์ชค้วามรูน้ีผ้า่นการเขยีนงานวจัิยและการน�าเสนอในชัน้เรยีน

AHS 621 ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางตอนเหนอื
วชิานีจ้ะท�าการอภปิรายถงึประตมิากรรม ภาพวาด และสถาปัตยกรรมของ
ยโุรปตอนเหนอื รวมถงึเนเธอรแ์ลนด ์ แฟลนเดอร ์ ฝร่ังเศส เยอรมนั และ
องักฤษตัง้แตปี่ ค.ศ. 1300 ถงึ 1600 นอกจากแหลง่ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูแิละ
ทตุยิภมูแิลว้ นักศกึษายงัจะมสีว่นรว่มในการวเิคราะหแ์กน่สารของศลิปะ 
วชิานีจ้ะจบดว้ยงานเขยีนเชงิวชิาการ และการน�าเสนอผลงาน

AHS 622 ศลิปะบารอกอติาลี
วชิานีจ้ะท�าการศกึษางานศลิปะอติาล ีตัง้แตปี่ ค.ศ. 1600 ถงึ 1700 โดย
นักศกึษาจะไดท้�าการประเมนิอยา่งจรงิจังในเรือ่งบรบิทของศลิปะผา่นการ
สมัมนางานเขยีนปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ ทีช่ว่ยใหเ้กดิการศกึษาศลิปะบารอก 
จบดว้ยงานเขยีนและการน�าเสนอ

AHS 623 ศลิปะยคุทองของดชัท์
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะของสาธารณรัฐดัชทแ์ละสภาพแวดลอ้มในศตวรรษที ่
17 โดยจะศกึษางานของ Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Vermeer, 
Hals, Dou และ Leyster นักศกึษาจะไดม้สีว่นรว่มในการวเิคราะหง์าน
ศลิปะในเชงิลกึผา่นการสมัมนางานเขยีนปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิีช่ว่ยในการ
ศกึษา รวมถงึงานเขยีนและการน�าเสนอดว้ย

AHS 633 ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะในศตวรรษที ่19 และตน้แบบในศตวรรษที ่18 จะมกีาร
ศกึษาการวเิคราะหใ์นเชงิลกึในเรือ่งการรูแ้จง้เห็นจรงิและธมีสนุทรยีภาพ
ของศลิปะแบบโรโกโก, นโีอคลาสสกิ, โรแมนตกิซสึม,์ เรยีลลสิม ์ และ 
อมิเพรสชัน่นสิม ์ผา่นงานเขยีนปฐมภมูแิละทตุยิภมู ินักศกึษาจะศกึษางาน
ในยคุนัน้และท�างานวจัิยผา่นการน�าเสนอและงานเขยีน

AHS 634 ศลิปะแบบดาดาและเซอรเ์รยีลสิม์
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งศลิปะ ปรัชญา และภาพยนตรข์องศลิปินแนวดาดาและ 
เซอรเ์รยีลสิมน์านาชาตทิีง่านของพวกเขาท�าใหเ้กดิจดุเปลีย่นในววิฒันการ 
ของประวตัศิาสตรศ์ลิป์ยคุใหม ่ นักศกึษาจะไดศ้กึษาทัง้การเคลือ่นไหวผา่น 
สายตาของนักศลิปะโมเดริน์นสิมแ์ละโพสตโ์มเดริน์นสิม ์ และสงัเคราะหง์าน 
วจัิยของตนเองผา่นการน�าเสนอและงานเขยีน

AHS 636 ภาพวาดและประตมิากรรมสมยัใหม ่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1850 ถงึยคุ 1960
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะสมยัใหม ่ โดยสว่นใหญจ่ะเป็นงานของยโุรปตะวนัตก 
และสหรัฐอเมรกิา ตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่ 19 ไปจนถงึชว่งกลางศตวรรษ 
ที ่20 หวัขอ้ตา่งๆ ในเรือ่งสนุทรยีภาพของการเป็นตน้แบบ การไมม่รีปูแบบ 
และความใหม ่ จะถกูน�ามาอภปิรายผา่นงานเขยีนของนักเขยีนในศตวรรษ
ที ่19 และนักวชิาการรว่มสมยั นักศกึษาจะไดศ้กึษาวา่ศลิปะสมยัใหมเ่ชือ่ม
โยงกบัการยกระดบัทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในชว่งเวลานัน้อยา่งไร

หลกัสตูรปรญิญาโท
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AHS 661 ศลิปินในโลกสมยัใหม่
วชิานี้จะน�าเสนอการศกึษาเชงิวพิากษ์ของศลิปะร่วมสมัยผ่านการส�ารวจ 
จากเคลือ่นไหวของศลิปะจากปี ค.ศ. 1980 จนถงึปัจจบุนั โดยจะศกึษาใน 
เรือ่งสงัคม การเมอืง และบรบิททางเทคโนโลยขีองการเคลือ่นไหวของศลิปะ
รว่มสมยั เชน่ ศลิปะกราฟฟิต,ิ ทรานสอ์าวองทก์ารด์, Britart, นโีอป๊อป, 
สตคัคสิม ์และ New Leipzig School

AHS 665 ประวตัศิาสตรแ์ละการศกึษาสญัลกัษณ:์ สญัศาสตร ์
และทศันศลิป์
วชิานีจ้ะเจาะลกึในเรือ่งสญัศาสตร:์ ทฤษฎแีละการศกึษาเครือ่งหมายและ
สญัลกัษณต์า่งๆ โดยการส�ารวจความสมัพันธร์ะหวา่งภาษาของสญัลกัษณ์
นัน้ๆ และทศันศลิป์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูง้านวจิติรศลิป์ การออกแบบกราฟิก 
ภาพยนตร ์โฆษณาและสือ่มวลชน ในการวเิคราะหส์ญัลกัษณข์องพวกเขา 
สดุทา้ยคอืการน�าเสนอและงานเขยีน

AHS 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาที่ผ่านคุณสมบัตทิี่ก�าหนดจะไดรั้บการคัดเลือกจากฝ่ายเพื่อ 
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยาในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด 
ของสตดูโิอของพวกเขา

AHS 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้ง 
ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

AHS 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

AHS 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

AHS 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

AHS 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีย่งัคงท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/ 
หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติ
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

AHS 820 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการของอติาลใีนชว่งตน้
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบใน
รปูแบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยจะเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการของอติาลใีนชว่งตน้ ซึง่การประชมุชัน้จะรวมถงึการอภปิราย
เชงิวจิารณข์องเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิานีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย 
วเิคราะห ์วจิารณ ์ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 821 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการของอติาลี
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบใน
รปูแบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยจะเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการของอติาล ี การประชมุชัน้จะรวมถงึการอภปิรายเชงิวจิารณ์
ของเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิานีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย วเิคราะห ์
วจิารณ ์ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 822 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการทางตอนเหนอื
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบใน 
รปูแบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยจะเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของยคุฟ้ืนฟ ู
ศลิปวทิยาการทางตอนเหนอื การประชมุชัน้จะรวมถงึการอภปิรายเชงิวจิารณ ์
ของเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิานีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย วเิคราะห ์
วจิารณ ์ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ
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AHSประวัติศาสตร์ศิลป์

AHS 825 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ยคุรุง่เรอืงของ
ยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ/ศลิปะแมนเนอรสิม์
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบในรปู
แบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของยคุรุง่เรอืงของ
ยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ/ศลิปะแมนเนอรสิม ์ ซึง่การประชมุชัน้จะรวมถงึการ
อภปิรายเชงิวจิารณข์องเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิานีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสาร
งานวจัิย วเิคราะห ์วจิารณ ์ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 826 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ศลิปะบารอก
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบในรปู
แบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของศลิปะบารอก 
การประชมุชัน้จะรวมถงึการอภปิรายเชงิวจิารณข์องเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิา
นีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย วเิคราะห ์ วจิารณ ์ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 838 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ศลิปะสเปน
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบใน
รปูแบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยจะเนน้ในหวัขอ้เฉพาะในเรือ่งศลิปะ
สเปน ซึง่การประชมุในชัน้เรยีนจะรวมถงึการอภปิรายเชงิวจิารณข์องเพือ่น
รว่มชัน้ดว้ย วชิานีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย วเิคราะห ์ วจิารณ ์
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 850 วทิยานพินธป์ระวตัศิาสตรศ์ลิป์ - ศตวรรษที ่20
นักศกึษาจะไดเ้ตรยีมความพรอ้ม แกไ้ข และน�าเสนองานวจัิยตน้แบบในรปู
แบบของการเขยีนวทิยานพินธ ์ โดยเนน้ในหวัขอ้เฉพาะของศตวรรษที ่ 20 
การประชมุชัน้จะรวมถงึการอภปิรายเชงิวจิารณข์องเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย วชิา
นีจ้ะจบทีก่ารจัดท�าเอกสารงานวจัิย วเิคราะห ์ วจิารณ ์ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตวัจบใหแ้ลว้เสร็จ

AHS 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์การฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอือาชพี 
โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษาจะตอ้ง
สง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และบณัฑติ
ศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
นวิยอรก์แฟชัน่วคี: ตัง้แตปี่ 2005 มหาวทิยาลยั Acadey of Art เป็นสถาบนั
แหง่แรกและแหง่เดยีวทีน่�าเสนอคอลเลคชัน่ของผูจ้บการศกึษาทัง้ภาคฤดู
ใบไมร้ว่งและฤดใูบไมผ้ลติในงานนวิยอรค์แฟชัน่วคี

แฟชัน่โชวข์องบณัฑติผูจ้บการศกึษาและการเฉลมิฉลองรางวลั: งานแฟชัน่ 

โชวข์องบัณฑติผูจ้บการศกึษาเป็นงานอเีวนตใ์นอตุสาหกรรมนี้ทีด่งึดดูสือ่ 

มวลชนจากนติยสารแฟชัน่หลกั นักจัดหางาน ผูบ้รหิารและดไีซนเ์นอรช์ัน้น�า  
เชน่ Azzedine Alaïa, Yigal Azrouël, Sarah Burton, Oscar de la Renta, 
Alexander McQueen, Zac Posen, Ralph Rucci และ Walter Van 
Beirendonck

โครงงานทีจั่ดขึน้จรงิ: มหาวทิยาลยั Academy of Art รว่มมอืกบับรษัิทใน
แวดวงแฟชัน่ ในการจัดท�าโครงงาน จัดการแขง่ขนั และใหท้นุสนับสนุน 
บรษัิทตา่งๆ จะรวมถงึ Abercrombie & Fitch, Banana Republic, Loro 
Piana, Mokuba, Nordstrom และ Swarovski

การฝึกงาน: มหาวทิยาลยัของเราท�างานรว่มมอืกบัแบรนดร์ะดบันานาชาติ
และบรษัิทนายหนา้จัดหางานในเรือ่งการฝึกงานและการรับเขา้ท�างาน

โปรแกรมแลกเปลีย่นฝร่ังเศส: ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1998 มหาวทิยาลยัไดใ้หท้นุ 

การศกึษาดา้นแฟชัน่แกนั่กศกึษาผา่นโปรแกรมการแลกเปลีย่นทนุการศกึษา  

Sister City เพือ่เขา้ศกึษาในสถาบนัสอนแฟชัน่ทีด่ทีีส่ดุสองแหง่ในปารสี: 
Studio Berçot และ L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture 
Parisienne  

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: สถาบนัสอนแฟชัน่ของเรามอีปุกรณต์รง 

ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในเรือ่งการตดัเย็บ สิง่ทอ ซลิคส์กรนี การรา่ง
แพทเทริน์ และอืน่ๆ ในแผนกจะมเีครือ่งทอผา้อตุสาหกรรม Stoll ของ 
America 2 เครือ่ง เครือ่งทอเตยีงเดีย่ว 16 เครือ่ง และเครือ่งทอเตยีงคู ่10 
เครือ่ง จักรเย็บผา้ลงิเกอรอ์ตุสาหกรรม 2 เครือ่ง และจักรเย็บผา้ลงิเกอรใ์น
ครัวเรอืน 2 เครือ่ง  

คณาจารยม์อือาชพี: อาจารยใ์นสถาบนัสอนแฟชัน่ของเราลว้นเป็นมอือาชพี 

ทีท่�างานอยูใ่นแวดวงแฟชัน่  

180 Magazine: สถาบนัสอนแฟชัน่ไดต้พีมิพน์ติยสาร 180 Magazine เพือ่
เป็นชอ่งทางใหก้ับนักเขยีนขา่วแฟชั่นและนักศกึษาการออกแบบแฟชั่นที่
ถา่ยภาพ สมัภาษณนั์กออกแบบ และเขยีนบทความในสว่นคาบเกีย่วของ
แฟชัน่และวฒันธรรม   

SHOP657: รา้นคา้นีเ้ป็นผลงานของนักศกึษาทัง้หมด เริม่ตัง้แตก่ารพัฒนา
ผลติภณัฑไ์ปสูก่ารจัดจ�าหน่ายและการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่ขาย ซึง่จะท�าให ้
นักศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art มปีระสบการณจ์รงิในการคดั
สรรคอลเลคชัน่ของศษิยเ์กา่และผลงานของนักศกึษา  
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เสน้ทางสายอาชพี

การจัดแสดงสนิคา้

รองประธานฝ่ายจัดแสดงสนิคา้

ผูอ้�านวยการฝ่ายจัดแสดงสนิคา้, ผูอ้�านวยการวชิวล

ฝ่ายจัดแสดงสนิคา้อาวโุส (ทกุแผนก/ทกุผลติภณัฑ)์

ฝ่ายจัดแสดงสนิคา้ (สนิคา้เฉพาะตวั)

ผูช้ว่ยจัดแสดงสนิคา้

การจัดจ�าหน่าย: ผูค้า้ปลกี

รองประธานบรหิารฝ่ายจัดแสดงสนิคา้, รองประธาน 
ฝ่ายจัดจ�าหน่าย, ผูจั้ดการทัว่ไปฝ่ายจัดจ�าหน่าย

ผูจั้ดการฝ่ายจัดจ�าหน่ายของแผนก,  
ผูอ้�านวยการฝ่ายจัดแสดงสนิคา้

ผูจั้ดซือ้อาวโุส, ผูจั้ดจ�าหน่ายอาวโุส

ผูจั้ดการผูจั้ดจ�าหน่าย, ผูจั้ดซือ้ของฝ่าย,  
ผูจั้ดการฝ่ายขาย, ผูช้ว่ยผูจั้ดซือ้

ผูช้ว่ยการจัดจ�าหน่าย, ผูช้ว่ยฝ่ายขาย, 
ผูป้ระสานงานการขาย

การจัดจ�าหน่าย:  
กลุม่คา้สง่ขนาดใหญ่

ประธานบรษัิท, รองประธานบรษัิท, รองประธานฝ่ายขาย 
และการตลาด, รองประธานฝ่ายวางแผนและจัดหาสนิคา้

ผูอ้�านวยการฝ่ายวางแผนและจัดหาสนิคา้, การขาย 
และการตลาด หรอืการจัดจ�าหน่าย

ผูจั้ดการผลติภณัฑ,์ ผูเ้ชีย่วชาญการผลติ

นักพัฒนาผลติภณัฑ,์ ผูจั้ดซือ้, ผูบ้รหิารฝ่ายบญัชี

ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ

การออกแบบสิง่ทอ

รองประธานการออกแบบสิง่ทอ, 
ผูอ้�านวยการผา้พมิพอ์าวโุส

ผูด้แูลสิง่ทออาวโุส หรอืนักออกแบบผา้พมิพ์

นักออกแบบสิง่ทอ ภาพพมิพ ์หรอืนักออกแบบโปรแกรม 
CAD สิง่ทอ, ศลิปินสิง่ทอ

ผูป้ระสานงานสิง่ทอ หรอืนักออกแบบผา้พมิพ์

ศลิปินกราฟิก, ผูช้ว่ยออกแบบสิง่ทอ

หมวดหมูย่อ่ย: 
หญงิ/ชาย: รว่มสมยั, ชดุชัน้ใน, ชดุกฬีา

เด็ก: ทารก, วยัหดัคลาน, กอ่นวยัรุน่, วยัรุน่รุน่เล็ก, หนุ่มสาวรว่มสมยั

การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
นักออกแบบเครือ่งแตง่กาย, คนขายผา้, ชา่งตดัผา้ 

ตามสัง่, ผูอ้�านวยการรา้นเครือ่งแตง่กาย  
(LORT/Broadway), ผูป้ระสานงานการออกแบบ 

เครือ่งแตง่กาย (Broadway)  
นักออกแบบเครือ่งแตง่กาย, มอืหนึง่, ผูส้รา้งงานฝีมอื, 

นักออกแบบหมวก, ผูด้แูลเครือ่งแตง่กาย, ผูช้ว่ย 
นักออกแบบ, ผูใ้หเ้ชา่เครือ่งแตง่กาย, พนักงานตดัเย็บ, 

นักชอ้ปเครือ่งแตง่กาย  

ศลิปินผูผ้ลติงานส�าหรับละครเวที
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FSHแฟชัน่

การออกแบบแฟชัน่และ 

เครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
รองประธานการออกแบบ

หวัหนา้งานออกแบบ

นักออกแบบอาวโุส, ผูอ้�านวยการออกแบบ,  
ผูอ้�านวยการการจัดหา

นักออกแบบ

นักออกแบบผูป้ระสานงาน

ผูช้ว่ยนักออกแบบ

ผูช้ว่ยออกแบบ, ผูช้ว่ยการจัดหาผลติภณัฑ์

หมวดหมูย่อ่ย: 
หญงิ/ชาย: รว่มสมยั, ชดุชัน้ใน, ชดุกฬีา

เด็ก: ทารก, วยัหดัคลาน, กอ่นวยัรุน่, วยัรุน่รุน่เล็ก, หนุ่มสาวรว่มสมยั

สือ่แฟชัน่

ผูอ้�านวยการครเีอทฟี, บรรณาธกิารบรหิาร

ผูอ้�านวยการแฟชัน่, บรรณาธกิารการจัดการ

บรรณาธกิารหรอืกอ้ปป้ีไรทเ์ตอรอ์าวโุส,  
นักประชาสมัพันธใ์นองคก์ร

ทีป่รกึษาแบรนด,์ สไตลล์สิต,์ บรรณาธกิารแฟชัน่

กอ้ปป้ีไรทเ์ตอร,์ นายหนา้ประชาสมัพันธ,์  
บรรณาธกิารเนือ้หาหรอืภาพออนไลน์

นักเขยีนขา่วหนังสอืพมิพ,์ ผูช้ว่ย 
หรอืบรรณาธกิารกอ้ปป้ี

ผูช้ว่ยบรรณาธกิาร,ผูช้ว่ยสไตลล์สิต ์ 
หรอืนักประชาสมัพันธ์

ผูส้รา้งแพทเทริน์

รองประธานการออกแบบเชงิเทคนคิ

ผูอ้�านวยการอาวโุสการออกแบบเชงิเทคนคิ,  
หวัหนา้ผูส้รา้งแพทเทริน์

ผูอ้�านวยการการออกแบบเชงิเทคนคิ, ผูเ้ชีย่วชาญ 

การสรา้งแพทเทริน์ ผูอ้�านวยการการออกแบบเชงิ 
เทคนคิ, นักออกแบบเชงิเทคนคิอาวโุส

นักออกแบบเชงิเทคนคิ, ผูส้รา้งแพทเทริน์เพือ่การผลติ

ผูป้ระสานงานนักออกแบบเชงิเทคนคิ,  
ผูส้รา้งแพทเทริน์มอืหนึง่

ผูช้ว่ยนักออกแบบเชงิเทคนคิ, ผูส้รา้งแพทเทริน์

ผูป้ระสานงานตวัอยา่ง/แพทเทริน์, ผูแ้ปลงเป็นดจิติอล, 
 ผูช้ว่ยนักออกแบบเชงิเทคนคิ



9

ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
แฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาแฟชัน่
FSH 100   การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 120   แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 111   พืน้ฐานแฟชัน่
หรอื FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 274   สิง่ทอประยกุต ์1
หรอื FSH 109  การพัฒนาผลติภณัฑเ์บือ้งตน้
FSH 266   คอมพวิเตอรส์�าหรับแฟชัน่ 1
หรอื FSH 276  สิง่ทอประยกุต ์2
หรอื FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 164   เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 224   การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

   โดยการถกั 1
หรอื FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 101   การออกแบบแฟชัน่ 1
หรอื FSH 101M การออกแบบแฟชัน่ 1 ส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
หรอื FSH 299  พอรท์โฟลโิอส�าหรับการออกแบบเชงิเทคนคิ
FSH 220   การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด 

   มติเิดยีว 1
หรอื FSH 220M การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด 

   มติเิดยีวส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
FSH 102   การวาดแฟชัน่ 1
หรอื FSH 209  การพัฒนาผลติภณัฑ ์2: การสเก็ตชภ์าพขัน้สงู และ 

   การพัฒนาเสน้สาย
FSH 112   การวาดแฟชัน่ 2
หรอื FSH 210  การผลติงานแฟชัน่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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FSHแฟชัน่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ 

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา 
การเขยีนขา่วแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการเขยีนขา่วแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการเขยีนขา่ว
แฟชัน่ 
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 108  การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 111  พืน้ฐานแฟชัน่
FSH 118  การวจัิยแฟชัน่และการรายงาน
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 168  เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่
FSH 184 สไตลล์ิง่
FSH 218  การสรา้งบล็อก: การสรา้งเนือ้หาและการโปรโมทบล็อก
FSH 288  คณุลกัษณะของแฟชัน่และการเลา่เรือ่ง
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
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อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การตลาดแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการตลาดแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการตลาดแฟชัน่ 
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 213  การตลาดแฟชัน่ 2 
FSH 215  การขายปลกีและการบรหิารจัดการ
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 345  การตลาดแบรนด ์
FSH 350  การพัฒนาผลติภณัฑต์ดิฉลากสว่นตวั   
FSH 385  กลยทุธก์ารโปรโมทการตลาด

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ 
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FSHแฟชัน่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ 

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การจดัจ�าหนา่ยแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการจัดจ�าหน่ายแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการจัดจ�าหน่าย
แฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 210  การผลติงานแฟชัน่
FSH 215  การขายปลกีและการบรหิารจัดการ
FSH 250  พืน้ฐานของการซือ้
FSH 252  การจัดแสดงสนิคา้ 1
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 350  การพัฒนาผลติภณัฑต์ดิฉลากสว่นตวั
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อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การพฒันาผลติภณัฑแ์ฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนาผลติภณัฑ์
แฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 109  พืน้ฐานการพัฒนาผลติภณัฑ์
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 164  เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 209  การพัฒนาผลติภณัฑ ์2: การสเก็ตชภ์าพขัน้สงู และ 

  การพัฒนาเสน้สาย
FSH 210  การผลติงานแฟชัน่
FSH 259  การพัฒนาผลติภณัฑ ์3: PDM - ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ 
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FSHแฟชัน่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ 

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การออกแบบแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบ
แฟชัน่ 
FSH 100   การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 108   การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 111   พืน้ฐานแฟชัน่
FSH 120   แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 164   เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 168   เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่
FSH 184  สไตลล์ิง่
FSH 188   การแตง่หนา้และท�าผมเพือ่ถา่ยภาพ
FSH 284  การถา่ยภาพส�าหรับสไตลล์สิต์
FSH 391   สไตลล์ิง่ส�าหรับผลติภณัฑแ์ฟชัน่
PH 103   ภาพถา่ยดจิติอลส�าหรับศลิปิน
หรอื PRO PH510  การถา่ยภาพดจิติอล: การถา่ยภาพ
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อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การจดัแสดงสนิคา้แฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการจัดแสดงสนิคา้แฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการจัดแสดงสนิคา้แฟชัน่ 
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 184 สไตลล์ิง่
FSH 252  การจัดแสดงสนิคา้ 1
FSH 297  การจัดแสดงสนิคา้: เครือ่งมอืและสือ่
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 377  การจัดแสดงสนิคา้ 2
FSH 397  การจัดแสดงสนิคา้: หุน่โชว,์ รปูแบบ และอปุกรณ์

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การตระหนกัรูใ้นเร ือ่งประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ 
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ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBA สาขาการเขยีนขา่วแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ [BA] สาขา 
การเขยีนขา่วแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิBA สาขาการเขยีนขา่ว
แฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 108  การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 111  พืน้ฐานแฟชัน่
FSH 118  การวจัิยแฟชัน่และการรายงาน
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 168  เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่
FSH 184 สไตลล์ิง่
FSH 218  การสรา้งบล็อก: การสรา้งเนือ้หาและการโปรโมทบล็อก
FSH 288  คณุลกัษณะของแฟชัน่และการเลา่เรือ่ง
FSH 488 การตพีมิพน์ติยสารและการเผยแพรส่ือ่ดจิติอล
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา BFA สาขาการออกแบบ
เครือ่งแตง่กาย
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเครือ่งแตง่
กาย
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 102  การวาดแฟชัน่ 1
FSH 112  การวาดแฟชัน่ 2
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 140  การออกแบบเครือ่งแตง่กายเบือ้งตน้
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 164  เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 181  การออกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับงานสรา้งภาพยนตร์
FSH 182  การออกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับละครเวที
FSH 220  การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีดมติ ิ

  เดยีว 1
FSH 274  สิง่ทอประยกุต ์1
FSH 440  พอรท์โฟลโิอส�าหรับการออกแบบเครือ่งแตง่กาย
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาแฟชัน่
FSH 100   การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 101   การออกแบบแฟชัน่ 1
หรอื FSH 101M การออกแบบแฟชัน่ 1 ส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
FSH 102   การวาดแฟชัน่ 1
FSH 111   พืน้ฐานแฟชัน่
FSH 112   การวาดแฟชัน่ 2
FSH 120   แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 164   เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 220   การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด 

   มติเิดยีว 1
หรอื FSH 220M การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด 

   มติเิดยีว ส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
FSH 224   การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

   โดยการถกั 1
หรอื FSH 124  การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
FSH 266   คอมพวิเตอรส์�าหรับแฟชัน่ 1
หรอื FSH 276  สิง่ทอประยกุต ์2
FSH 274   สิง่ทอประยกุต ์1
FSH 337   การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด 

   มติเิดยีว 5
หรอื FSH 418  การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 5
หรอื FSH 456  พอรท์โฟลโิอแฟชัน่และการออกแบบโดยใช ้

   คอมพวิเตอรเ์ป็นตวัชว่ย
หรอื FSH 473   พอรท์โฟลโิอสิง่ทอ
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277    พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์



23

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการตลาด
แฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการตลาด
แฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการตลาดแฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 213  การตลาดแฟชัน่ 2 
FSH 215  การขายปลกีและการบรหิารจัดการ
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 345  การตลาดแบรนด ์
FSH 350  การพัฒนาผลติภณัฑต์ดิฉลากสว่นตวั   
FSH 385  กลยทุธก์ารโปรโมทการตลาด
FSH 390  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการจัดจ�าหน่ายสนิคา้ 

  แฟชัน่
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการจัด
จ�าหน่ายสนิคา้แฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการจดั
จ�าหนา่ยสนิคา้แฟช ัน่
หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการจัดจ�าหน่ายสนิคา้
แฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 210  การผลติงานแฟชัน่ 
FSH 215  การขายปลกีและการบรหิารจัดการ 
FSH 250  พืน้ฐานของการซือ้ 
FSH 252  การจัดแสดงสนิคา้ 1 
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 350  การพัฒนาผลติภณัฑต์ดิฉลากสว่นตวั
FSH 390  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการจัดจ�าหน่ายสนิคา้ 

  แฟชัน่
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์



27

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขา 

การพัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ฟช ัน่
หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 109  พืน้ฐานการพัฒนาผลติภณัฑ์
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 164  เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 209  การพัฒนาผลติภณัฑ ์2: การสเก็ตชภ์าพขัน้สงู และ 

  การพัฒนาเสน้สาย
FSH 210  การผลติงานแฟชัน่
FSH 259  การพัฒนาผลติภณัฑ ์3: PDM - ขัน้ตอนกอ่นการผลติ
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 390  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการจัดจ�าหน่ายสนิคา้ 

  แฟชัน่
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขา 

การออกแบบแฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การออกแบบแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบแฟชัน่
FSH 100   การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 108   การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 111   พืน้ฐานแฟชัน่
FSH 120   แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 164   เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
FSH 168   เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่
FSH 184  สไตลล์ิง่
FSH 188   การแตง่หนา้และท�าผมเพือ่ถา่ยภาพ
FSH 284  การถา่ยภาพส�าหรับสไตลล์สิต์
FSH 391   สไตลล์ิง่ส�าหรับผลติภณัฑแ์ฟชัน่
FSH 478  บรรณาธกิารสไตลล์ิง่
PH 103   ภาพถา่ยดจิติอลส�าหรับศลิปิน
หรอื PRO PH510  การถา่ยภาพดจิติอล: การถา่ยภาพ
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์



31

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการ 

จัดแสดงสนิคา้แฟชัน่
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก และ LA107  

การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 

1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291  อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การจดัแสดงสนิคา้แฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัวฒุ ิBFA สาขาการจัดแสดงสนิคา้แฟชัน่
FSH 100  การวาดส�าหรับแฟชัน่
FSH 105  แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
FSH 145  การตลาดแฟชัน่ 1
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
FSH 184 สไตลล์ิง่
FSH 252  การจัดแสดงสนิคา้ 1
FSH 297  การจัดแสดงสนิคา้: เครือ่งมอืและสือ่
FSH 323  การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
FSH 377  การจัดแสดงสนิคา้ 2
FSH 390  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการจัดจ�าหน่ายสนิคา้ 

  แฟชัน่
FSH 397  การจัดแสดงสนิคา้: หุน่โชว,์ รปูแบบ และอปุกรณ์
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FSHแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตัขิองการออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟ ู

   ศลิปวทิยาการ
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ประกาศนยีบตัรสาขาแฟช ัน่

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
    วชิาบงัคบั (ตามวชิาบงัคบัของ BFA)  36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+  วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ
• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบ 
เครือ่งแตง่กาย
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
GLA 613 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะแฟชัน่ศตวรรษที ่20
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการ
ออกแบบเครือ่งแตง่กาย 
FSH 601  การออกแบบ 3 มติ ิ1
FSH 640  การวาดแฟชัน่
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 661  การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 1
FSH 662  การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 2
FSH 651  การสรา้งงานแฟชัน่
หรอื JEM 610 การออกแบบและประดษิฐกรรม
FSH 663  การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 3
FSH 664  การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 4
FSH 671  การสรา้งเครือ่งแตง่กาย 1
FSH 676  งานฝีมอืเครือ่งแตง่กาย
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FSHแฟชัน่

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
แฟช ัน่ (เนน้การออกแบบแฟช ัน่)

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาแฟชัน่ (เนน้การ
ออกแบบแฟชัน่)
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาแฟชัน่ (เนน้การออกแบบแฟชัน่)
GLA 613 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะแฟชัน่ศตวรรษที ่20
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาแฟชัน่ (เนน้การ
ออกแบบแฟชัน่)
FSH 600  การออกแบบแฟชัน่ 1
FSH 601  การออกแบบ 3 มติ ิ1
FSH 602  การออกแบบแฟชัน่ 2
FSH 603  การออกแบบ 3 มติ ิ2
FSH 610  สิง่ทอประยกุต ์1 
FSH 620  การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

  โดยการถกั 1 
FSH 640  การวาดแฟชัน่
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
หรอื JEM 610 การออกแบบและประดษิฐกรรม
FSH 650  การออกแบบแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 651  การสรา้งงานแฟชัน่
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การเขยีนขา่วแฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+  วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 6 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 42 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีนขา่วแฟชัน่
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 42 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดวชิาศลิปศาสตรบ์ณัฑติศกึษาของ MA สาขา
แฟชัน่
 

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง 
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นโรงละครอเมรกินัสมยัใหม่

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีน
ขา่วแฟชัน่ 
COM 602  การบรรณาธกิารทีส่�าคญัส�าหรับการสือ่สารมลัตมิเีดยี
FSH 617  การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 619  การพัฒนาและขอ้โตเ้ถยีงในปัจจบุนัเกีย่วกบัการเขยีนขา่ว 

  แฟชัน่
FSH 626  การตพีมิพน์ติยสารแบบดจิติอลและแบบสิง่พมิพ์
FSH 627  คณุลกัษณะของการเขยีน การวจัิย และการรายงาน
FSH 628 การรายงานบนสือ่สงัคมออนไลนแ์ละบนโทรศพัทเ์คลือ่นที่
FSH 629  แฟชัน่สไตลล์ิง่
FSH 630  กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
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FSHแฟชัน่

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การจดัจ�าหนา่ยสนิคา้แฟช ัน่ 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการจัดจ�าหน่ายสนิคา้
แฟชัน่
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาจัดจ�าหน่ายสนิคา้
GLA 613 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะแฟชัน่ศตวรรษที ่20

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการ 
จัดจ�าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ 
FSH 630  กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
FSH 631 หลกัการจัดจ�าหน่าย
FSH 632  การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะหแ์นวโนม้
FSH 633 การบรหิารจัดการการคา้ปลกีและการด�าเนนิงาน
FSH 634 สิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ
FSH 635  การสรา้งกลยทุธท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้
FSH 637 การจัดหาผลติภณัฑแ์ละการวางแผนการจ�าแนกประเภท
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 649  ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่: การบรหิารจัดการแบรนดแ์บบ 

  มกีลยทุธ์
FSH 657  การคา้ปลกีออนไลน์
FSH 675  การจัดแสดงสนิคา้: ภาพลกัษณแ์ละแบรนด์
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ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA 
สาขาการออกแบบเครือ่งแตง่กาย

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 613 ประวตัศิาสตรแ์ฟชัน่ศตวรรษที ่20

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+  วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ 
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขาการออกแบบ
เครือ่งแตง่กาย
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขา 
การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 
FSH 601 การออกแบบ 3 มติ ิ1
FSH 629  พืน้ฐานสไตลล์ิง่
FSH 640 การวาดแฟชัน่
FSH 661 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 1
FSH 662 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 2
FSH 663 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 3
FSH 664 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 4
FSH 671 การสรา้งเครือ่งแตง่กาย 1
FSH 676 งานฝีมอืเครือ่งแตง่กาย
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FSHแฟชัน่

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา
แฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
    วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+   วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขาแฟชัน่
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาแฟชัน่
FSH 600A การออกแบบแฟชัน่
FSH 601A การออกแบบ 3 มติ ิ1
FSH 602  การออกแบบแฟชัน่ 2
FSH 603 การออกแบบ 3 มติ ิ2
FSH 604  การออกแบบแฟชัน่ 3
FSH 605 การออกแบบ 3 มติ ิ3
FSH 609 การออกแบบดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 606  การออกแบบแฟชัน่ 4
FSH 607 การออกแบบ 3 มติ ิ4

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาแฟชัน่ – 
การออกแบบแฟชัน่
FSH 600  การออกแบบแฟชัน่ 1
FSH 601 การออกแบบ 3 มติ ิ1
FSH 602  การออกแบบแฟชัน่ 2
FSH 603 การออกแบบ 3 มติ ิ2
FSH 604  การออกแบบแฟชัน่ 3
FSH 605 การออกแบบ 3 มติ ิ3
FSH 606  การออกแบบแฟชัน่ 4
FSH 607 การออกแบบ 3 มติ ิ4
FSH 609 การออกแบบดจิติอลส�าหรับแฟชัน่

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาแฟชัน่ – 
การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
FSH 600  การออกแบบแฟชัน่ 1
FSH 602  การออกแบบแฟชัน่ 2
FSH 604  การออกแบบแฟชัน่ 3
FSH 606  การออกแบบแฟชัน่ 4
FSH 609 การออกแบบดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 620  การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

  โดยการถกั 1
FSH 621  การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

  โดยการถกั 2

FSH 622  การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

  โดยการถกั 3
FSH 623  การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้ 

  โดยการถกั 4

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาแฟชัน่ – 
แฟชัน่สิง่ทอ
FSH 600  การออกแบบแฟชัน่ 1
FSH 602  การออกแบบแฟชัน่ 2
FSH 604  การออกแบบแฟชัน่ 3
FSH 606  การออกแบบแฟชัน่ 4
FSH 609 การออกแบบดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 610  สิง่ทอประยกุต ์1
FSH 611  สิง่ทอประยกุต ์2
FSH 612  สิง่ทอประยกุต ์3
FSH 613  สิง่ทอประยกุต ์4

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาแฟชัน่ – 
การจัดจ�าหน่ายสนิคา้แฟชัน่
FSH 630  กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
FSH 631 หลกัการจัดจ�าหน่าย
FSH 632  การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะหแ์นวโนม้
หรอื FSH 638 การพัฒนาสายผลติภณัฑ ์- กระบวนการความรว่มมอื
FSH 634 สิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ
FSH 635  การสรา้งกลยทุธท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้
FSH 637 การจัดหาผลติภณัฑแ์ละการวางแผนการจ�าแนกประเภท
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 649  ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่: การบรหิารจัดการแบรนดแ์บบ 

  มกีลยทุธ์
หรอื FSH 633 การบรหิารจัดการการคา้ปลกีและการด�าเนนิงาน
FSH 675  การจัดแสดงสนิคา้: ภาพลกัษณแ์ละแบรนด์
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คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษา
วฒุ ิMA สาขาแฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 613 ประวตัศิาสตรแ์ฟชัน่ศตวรรษที ่20

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่
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FSHแฟชัน่

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การตลาดแฟช ัน่และการบรหิาร
จดัการแบรนด์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
    วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+   วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขาการตลาด
แฟชัน่และการบรหิารจัดการแบรนด์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการ
ตลาดแฟชัน่และการบรหิารจัดการแบรนด์
FSH 630  กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
FSH 635  การสรา้งกลยทุธท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 649  ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่: การบรหิารจัดการแบรนดแ์บบ 

  มกีลยทุธ์
FSH 652  แนวโนม้ผูบ้รโิภคทัว่โลกในเรือ่งแฟชัน่
FSH 653 การบรหิารจัดการผลติภณัฑแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน
FSH 654  กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดแฟชัน่แบบบรูณาการ
FSH 655  การตลาดดจิติอลและสือ่สงัคมออนไลน์
FSH 658  การตลาดระดบัโลกและตลาดเกดิใหม่

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA 
สาขาการตลาดแฟชัน่และการบรหิารจัดการแบรนด์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 613 ประวตัศิาสตรแ์ฟชัน่ศตวรรษที ่20

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่



43

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การจดัจ�าหนา่ยสนิคา้แฟช ัน่และ 
การบรหิารจดัการ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
    วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+   วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการจัดจ�าหน่ายสนิคา้
แฟชัน่และการบรหิารจัดการ
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการจัด
จ�าหน่ายสนิคา้แฟชัน่และการบรหิารจัดการ 
FSH 630  กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
FSH 631 หลกัการจัดจ�าหน่าย
FSH 632  การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะหแ์นวโนม้
FSH 634 สิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ
FSH 635  การสรา้งกลยทุธท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้
FSH 637 การจัดหาผลติภณัฑแ์ละการวางแผนการจ�าแนกประเภท
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
FSH 649  ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่: การบรหิารจัดการแบรนดแ์บบ 

  มกีลยทุธ ์
หรอื FSH 633 การบรหิารจัดการการคา้ปลกีและการด�าเนนิงาน
FSH 675  การจัดแสดงสนิคา้: ภาพลกัษณแ์ละแบรนด์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA 
สาขาการจัดจ�าหน่ายสนิคา้แฟชัน่และการบรหิารจัดการ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 613 ประวตัศิาสตรแ์ฟชัน่ศตวรรษที ่20

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่
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FSHแฟชัน่

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การพฒันาผลติภณัฑแ์ฟช ัน่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
    วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+   วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+  วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขาการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการ
พัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 
LA/FSH 616  พลวตัรของแฟชัน่
FSH 632  การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะหแ์นวโนม้
FSH 634 สิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ
FSH 638  การพัฒนาสายผลติภณัฑ์
FSH 643  เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่ 
WNM 600 แอพพลเิคชัน่ดจิติอล
FSH 650  การออกแบบแฟชัน่เบือ้งตน้
FSH 651  การสรา้งงานแฟชัน่
FSH 683  การพัฒนาผลติภณัฑโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
FSH 685  การผลติและการจัดหาผลติภณัฑ ์
หรอื FSH 637 การจัดหาผลติภณัฑ์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA 
สาขาการพัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 613 ประวตัศิาสตรแ์ฟชัน่ศตวรรษที ่20

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่
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FSH 100 การวาดส�าหรับแฟชัน่
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลกัการวาดรปูขัน้พืน้ฐาน รวมถงึการใชว้สัด ุ 
การเตรยีมงาน และเทคนคิตา่งๆ นักศกึษาจะไดว้าดรปูในหวัขอ้ทีห่ลาก
หลาย ซึง่ประกอบดว้ยวตัถตุา่งๆ ทัง้ภายใน ภายนอก และหุน่เปลอืย โดย
ใชก้ารวาดเสน้เคา้โครง และยงัครอบคลมุในหวัขอ้รปูรา่งและเงา ชอ่งวา่ง
ลบและบวก และมมุมอง โดยจะเนน้ในเรือ่งของความถกูตอ้งของสดัสว่น
เป็นหลกั การบา้นในเวอรช์นัภาคปฏบิตัทิีส่ถานทีจ่รงิของวชิานีค้อืจะตอ้ง
เขา้รว่มเวริค์ชอ็ปวาดรปูสามชัว่โมง

FSH 101 การออกแบบแฟชัน่ 1
วชิานี้ใหค้วามรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของกระบวนการออกแบบแฟชัน่ตัง้แตก่าร
พัฒนาไปจนถงึการปรับปรงุแกไ้ข และสมดลุของคอลเลคชัน่ นักศกึษาจะ
ไดท้�างานโครงงานทีไ่ดค้ดัเลอืกมาอยา่งดแีลว้ โดยมเีป้าหมายเพือ่พัฒนา
ทกัษะดา้นการวจัิยแบบวชิวล การก�าหนดองคป์ระกอบของการออกแบบ 
และการตคีวามและพัฒนาไอเดยีตา่งๆ

FSH 101M การออกแบบแฟชัน่ 1 ส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานของกระบวนการออกแบบเครือ่งแตง่กาย 

ชาย ตัง้แตก่ารพัฒนาไปจนถงึการปรับปรงุแกไ้ข และสมดลุของคอลเลคชัน่  
นักศกึษาจะไดท้�างานโครงงานทีไ่ดค้ดัเลอืกมาอยา่งดแีลว้ โดยมเีป้าหมาย 

เพือ่พัฒนาทกัษะดา้นการวจัิยแบบวชิวล การก�าหนดองคป์ระกอบของการ
ออกแบบ และการตคีวามและพัฒนาไอเดยีตา่งๆ

FSH 102 การวาดแฟชัน่ 1
วชิานีจ้ะพัฒนาความเขา้ใจของนักศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งของรปูรา่งเปลอืย 
และแนะน�าใหรู้จั้กพืน้ฐานในการวาดรปูหุน่ทีส่วมใสเ่สือ้ผา้ นักศกึษาจะได ้

วาดรปูในหลายหวัขอ้ และเจาะลกึในการใชว้สัดทุีแ่ตกตา่งกนั ซึง่จะรวมถงึ 

สพีาสเทล ดนิสอส ี หมกึ และสนี�้า โดยจะเนน้ในเรือ่งการยอ่สว่น รปูรา่ง  
โครงสรา้งลลีา และความถกูตอ้งของสดัสว่นของรปูรา่ง การบา้นในเวอรช์นั 

ภาคปฏบิัตทิีส่ถานทีจ่รงิของวชิานี้คอืจะตอ้งเขา้ร่วมเวริค์ช็อปวาดรูปสาม
ชัว่โมง

FSH 105 แฟชัน่และการจัดจ�าหน่าย
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งภาพรวมของอตุสาหกรรมแฟชัน่ แนะน�าใหนั้กศกึษา 

รูจั้กแนวคดิของการจัดจ�าหน่ายแฟชัน่แบบคา้ปลกีและคา้สง่ วตัถดุบิทีใ่ช ้
เกีย่วกบัแฟชัน่ ผูผ้ลติแฟชัน่ และตลาดของแฟชัน่

FSH 108 การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการเขยีนบทความแฟชั่นส�าหรับนติยสาร 
หนังสอืพมิพ ์ โทรทศัน ์ และการประชาสมัพันธใ์นแวดวงแฟชัน่ นักศกึษา
จะไดค้วามรูใ้นเรือ่งเทคนคิการสมัภาษณแ์ละการรายงาน ขณะทีเ่รยีนรูก้าร
เขยีนบทความและโปรไฟลไ์ปดว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งความส�าคญัของการ
ท�าใหข้า่วน่าสนใจและการจัดการกบัเรือ่งราวภาคตอ่

FSH 109 พืน้ฐานการพัฒนาผลติภณัฑ์
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกบัการพัฒนาผลติภณัฑ ์นักศกึษาจะไดท้�า 

การวจัิยแบรนดท์ีม่อียูเ่พือ่พัฒนาไอเดยีตา่งๆ ส�าหรับผลติภณัฑใ์หม ่ ท�าการ 

วจัิยแนวโนม้ สรา้งสตอรีบ่อรด์ สเก็ตชภ์าพมติเิดยีว และน�าเสนอผลติภณัฑ ์

ใหม ่หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการตลาดผูบ้รโิภค ประดษิฐกรรม บทบาทและ 

ความรับผดิชอบภายในหว่งโซอ่ปุทาน การพัฒนาผลติภณัฑ ์ และการจ�าแนก 

หมวดหมูผ่ลติภณัฑแ์ฟชัน่

FSH 111 พืน้ฐานแฟชัน่
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัของอตุสาหกรรมแฟชัน่  
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการออกแบบแฟชัน่ สิง่ทอ และเครือ่งแตง่กาย 

ทีท่�าขึน้โดยการถกั โดยจะมกีารพดูคยุอภปิรายในมมุมองของการจัดจ�าหน่าย 

ดว้ย นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นเรือ่งวงจรของแฟชัน่ ผา่นโครงงานการ
ออกแบบแฟชัน่ทีไ่ดป้ฏบิตัจิรงิ

FSH 112 การวาดแฟชัน่ 2
วชิานี้จะพัฒนาความเขา้ใจเพิม่ขึน้ในเรือ่งรูปร่างทีส่วมใสเ่สือ้ผา้และการ
จัดองคป์ระกอบ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการจัดองคป์ระกอบและการ
ออกแบบรปูรา่งทีใ่สเ่สือ้ผา้ โดยใชว้สัดหุลากหลาย ทัง้แบบดัง้เดมิและ
ไมใ่ชแ่บบดัง้เดมิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชตู้ไ้ฟ หลกัการจัดองคป์ระกอบ
และการออกแบบ การบา้นในเวอรช์นัภาคปฏบิตัทิีส่ถานทีจ่รงิของวชิานีค้อื
จะตอ้งเขา้รว่มเวริค์ชอ็ปวาดรปูสามชัว่โมง

FSH 114 เทคนคิการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองและรปูรา่ง
แฟชัน่
วชิานี้จะสอนการพัฒนาและการใชร้ปูรา่งแฟชัน่เพือ่ชว่ยในการสือ่สารการ
ออกแบบแฟชัน่ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูส้ ือ่การวาดทีห่ลากหลาย เพือ่เพิม่
ทกัษะในการน�าเสนอแบบรปูภาพ โดยจะเนน้ในเรือ่งภาษาภาพของแฟชัน่
เป็นหลกั

FSH 114M เทคนคิการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองและรปูรา่ง
แฟชัน่ส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
วชิานีจ้ะศกึษาการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองของผา้ เดรป พืน้ผวิ ส ีอารมณ ์

และทศันคตขิองเครือ่งแตง่กายชาย และเพิม่ทกัษะการปรับแตง่การวาด
ภาพ โดยเนน้การพัฒนาการเขยีนภาพรา่ง (การสเกต็ชภ์าพแบบเร็ว) และ 

สดัสว่นของแฟชัน่ และนักศกึษาจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของอตุสาหกรรม 

ดว้ย

FSH 118 การวจัิยแฟชัน่และการรายงาน
วชิานีเ้ป็นวชิาปฏบิตักิารดา้นการเขยีนขา่ว ซึง่จะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทกัษะ 

ส�าคญัในการเขยีนและการรายงาน เพือ่ใหส้ามารถเขยีนขา่วแฟชัน่ไดอ้ยา่ง 

มปีระสทิธภิาพ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกหดักลยทุธก์ารท�างานวจัิย การ 

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การเขยีนรา่งขา่ว และเทคนคิการบรรณาธกิารตน้ฉบบั 

ส�าหรับเรือ่งราวประเภทตา่งๆ นักศกึษาจะไดรั้บมอบหมายใหฝึ้กฝนทกัษะ
การท�าขา่วของตนเอง

FSH 119 เทคโนโลยผีา้และไฟเบอร์
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กคณุสมบตัพิืน้ฐานของสิง่ทอ และความ
เกีย่วขอ้งทีม่ตีอ่ประสทิธภิาพการใชง้านและการน�าไปใชใ้นงานจรงิ วชิานี้
จะรวมถงึการวเิคราะหต์วัอยา่งสผีา้ทีต่อ้งมกีารปฏบิตัจิรงิดว้ย

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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FSHแฟชัน่

FSH 120 แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่
วิชานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องทฤษฎีสีและการน�ามาประยุกต์ใชใ้น
อตุสาหกรรมแฟชัน่ ผังตวัอยา่งส,ี สดัสว่น และผลกระทบทางดา้น
กายภาพและทางดา้นจติวทิยาของส ี จะถกูน�ามาวเิคราะหผ์า่นการสงัเกต
คอลเลคชัน่ เนือ้ผา้ และโลกในทกุๆ วนัของเรา

FSH 124 การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
นักศกึษาจะไดรั้บความเขา้ใจพืน้ฐานในเรือ่งเครือ่งแต่งกายทีท่�าขึน้โดย
การถกั และการท�างานของนักออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั 

ในอตุสาหกรรมแฟชัน่ โดยจะมกีารสอนเทคนคิการถกัผา้ดว้ยมอืขัน้พืน้ฐาน  
นักศกึษาจะไดส้รา้งผังตวัอยา่งของเทคนคิตา่งๆ เหลา่นี ้ และสเก็ตชก์าร
ออกแบบเครือ่งแตง่กาย อกีทัง้จะไดว้จัิยแนวโนม้ของเครือ่งแตง่กายทีท่�า
ขึน้โดยการถกัในปัจจบุนัดว้ย

FSH 125 การออกแบบสิง่ทอ
เป็นวชิาทีส่อนวธิกีารทีห่ลากหลายของการออกแบบสิง่ทอเบือ้งตน้ และ
เทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมและในครัวเรอืน นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้าร 

ออกแบบและปฏบิตักิารเทคนคิสิง่ทอ

FSH 135 กราฟิกดไีซนด์า้นแฟชัน่
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจงานกราฟิกและกราฟิกดไีซนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
แฟชัน่ นักศกึษาจะสามารถควบคมุเครือ่งแตง่กายไดม้ากยิง่ขึน้ สามารถ
ออกแบบไดอ้ยา่งยดืหยุน่ยิง่ขึน้ และเตรยีมพรอ้มตนเองในทางเลอืกสาย
อาชพีไดห้ลากหลายขึน้ นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กกบัสือ่ทีแ่ตก
ตา่งกนั เชน่ ภาพถา่ยและภาพดจิติอล

FSH 140 การออกแบบเครือ่งแตง่กายเบือ้งตน้
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูร้ะบบการจัดระเบยีบขัน้พืน้ฐาน ค�าศพัทท์ีใ่ช ้
และเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นในการออกแบบเครือ่งแตง่กาย อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรู ้
การวจัิยและออกแบบกลุม่ของตวัละครทีก่�าหนด นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตั ิ
เทคนคิตา่งๆ เพือ่ปรับเปลีย่นและจัดการเครือ่งแตง่กายส�าหรับละครเวที

FSH 145 การตลาดแฟชัน่ 1
วชิานีจ้ะน�าเสนอทฤษฎกีารตลาดและหลักปฏบิัตทิีเ่กีย่วขอ้งในดา้นแฟชัน่ 
หัวขอ้ที่เรียนจะประกอบดว้ยหลักปฏิบัตปัิจจุบันในการแสวงหาความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค, การรับรูใ้นเรือ่งการผลติ การโปรโมท และการน�า
สนิคา้และบรกิารดา้นแฟชัน่ใหม่ๆ  สูผู่บ้รโิภค นักศกึษาจะก�าหนดกลยทุธ์
การตลาดดา้นแฟชั่นและประยุกตใ์ชเ้ทคนคิการวจัิยตลาดดา้นแฟชั่นขัน้
พืน้ฐานในการด�าเนนิงานและโครงงานในอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บมอบหมาย

FSH 161 เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กซอฟตแ์วร์มาตรฐานที่ใชใ้นการสือ่สาร
ขอ้มลูแบบวชิวลของแวดวงนี ้ งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบั
การวางเลยเ์อาทเ์สน้สายของแฟชัน่ บอรด์แนวคดิ และคณุสมบตัใินการ
ผลติงานอยา่งละเอยีด โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชโ้ปรแกรมในการท�างานได ้

อยา่งลืน่ไหล

FSH 164 เทคนคิการตดัเย็บชดุแฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความเขา้ใจเบือ้งตน้ในเรือ่งเทคนคิการตดัเย็บ 
เพือ่เตรยีมพรอ้มในอตุสาหกรรมเครือ่งแตง่กาย และจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ
การตกแตง่งานขัน้สดุทา้ยดว้ยการท�ามอืและเทคนคิการใชเ้ครือ่งจักรเย็บ
ผา้ในการทอ รวมถงึการใชง้านดว้ย นักศกึษาจะไดจั้ดท�าสมดุโนต้บนัทกึ
ทกัษะใหม่ๆ  ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า

FSH 168 เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่ขอ้ความและภาพสามารถบอกเลา่เรือ่งราว 

เกีย่วกบัแฟชัน่ไดอ้ยา่งไร โดยจะใชก้ารอภปิรายและการท�างานทีไ่ดรั้บ 

มอบหมายเพือ่เพิม่ความเขา้ใจในเรือ่งองคป์ระกอบพืน้ฐานของการออกแบบ 

ทีด่แีละการสรา้งการออกแบบ fashion spreads และ look-books ให ้
ประสบความส�าเร็จ

FSH 181 การออกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับงานสรา้ง
ภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการแบง่ยอ่ยสครปิตแ์ละสรา้งเอกลกัษณ์
ของตวัละครผา่นเครือ่งแตง่กาย โดยการสรา้งบอรด์อารมณ ์ ส ี เรือ่งราว 
และภาพประกอบ อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรูใ้นการสรา้ง 'look book' ส�าหรับ 

นักแสดง และเพือ่ใหไ้ดท้กัษะในเรือ่งการออกแบบเครือ่งแตง่กายดว้ย

FSH 182 การออกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับละครเวที
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กกระบวนการออกแบบเครือ่งแตง่กาย โดย
ประกอบไปดว้ยงานวจัิย การวเิคราะหส์ครปิต ์ยคุสมยัและสไตลข์องเครือ่ง
แตง่กาย การแกไ้ขปัญหาการออกแบบ และการสรา้งภาพจากแบบจ�าลอง 
นักศกึษาจะไดรั้บความเขา้ใจเป็นอย่างมากเกีย่วกับการออกแบบเครือ่ง
แตง่กายส�าหรับละครเวท ี และไดผ้ลติโครงงานส�าหรับพอรท์โฟลโิอของ
ตนเอง

FSH 184 สไตลล์ิง่
สไตลล์ิง่คอืการสรา้งภาพลักษณ์แฟชั่นทีส่ามารถสือ่สารถงึขอ้ความของ
นักออกแบบหรอืแบรนดไ์ด ้ ในวชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานของพอรท์โฟลโิอ 

สไตล์ลิง่ที่นักศกึษาไดรั้บจากแนวคดิการพัฒนาประสบการณ์การฝึก
ปฏบิตั ิ และการรวบรวมเครือ่งแตง่กายทีน่่าสนใจเพือ่ใชใ้นการถา่ยภาพ โดย 

จะครอบคลมุในหวัขอ้วฒันธรรมแฟชัน่ การท�างานรว่มกบันายแบบ/นางแบบ  
ชา่งภาพ และชา่งแตง่หนา้

FSH 188 การแตง่หนา้และท�าผมเพือ่ถา่ยภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการแตง่หนา้และท�าผม เพือ่ใช ้
ส�าหรับการถา่ยภาพ นักศกึษาจะไดค้วามรูใ้นเรือ่งเทคนคิในการแตง่หนา้
และท�าผมทีห่ลากหลายผา่นโครงงานปฏบิตักิารหลายๆ โครงงาน และน�า
มารวมกนัในตอนทา้ยของภาคการศกึษา โดยการถา่ยภาพแบบสวยงาม
อยา่งมแีนวคดิ

FSH 190 การปักลกูปัด 1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กประวัตศิาสตรข์องการปักลกูปัดทีน่�ามาใช ้
กบัการออกแบบแฟชัน่ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาเทคนคิการปฏบิตัใินการปัก
ลกูปัด นักศกึษาจะตอ้งท�าตวัอยา่งใหเ้สร็จสมบรูณ ์ และท�าโครงงานโดย
ใชล้กูปัดและเลือ่มหลากหลายประเภท รวมถงึเทคนคิตา่งๆ เพือ่ใหง้าน
เสร็จสมบรูณ ์และน�าไปประดบัเป็นลวดลายบนเสือ้ผา้ได ้
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FSH 192 การปักลกูปัด 2
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการปักลูกปัดขัน้พืน้ฐานดว้ยวธิกีารเย็บ
แบบใหม ่ทีท่�างานไดก้บัทัง้รอยเย็บบนพืน้ผวิผา้แบบซาตนิและการมดัเพือ่
จบการรอ้ย รอยฝีเข็มเย็บทีเ่พิม่ขึน้มาจะชว่ยในการปะผา้ ในขณะทีเ่ทคนคิ
การตกแตง่จะชว่ยในการสรา้งองคป์ระกอบ 3 มติ ิ และเพิม่ความลกึและ 

พืน้ผวิใหก้บังานทีต่กแตง่

FSH 194 การปักบนพืน้ผวิ 1
วชิาขัน้พืน้ฐานนีจ้ะมเีนือ้หาอา้งองิจากมมุมองทางประวตัศิาสตรข์องศลิปะ 

การปักผา้ ขณะเดยีวกนักจ็ะสอนเครือ่งมอืและเทคนคิพืน้ฐานทีจ่ะใชใ้นงาน 

แฟชัน่รว่มสมยัดว้ย นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กการปักโดยใชม้อื
แบบดัง้เดมิ โดยใชด้า้ยทีเ่ป็นฝ้าย เรยอน ก�ามะหยี ่ และผา้ขนสตัว ์ และ
ประยกุตใ์ชว้สัดเุหลา่นัน้กบัเสือ้ผา้แฟชัน่ทีห่ลากหลาย

FSH 196 การปักบนพืน้ผวิ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทกัษะเทคนคิการปักผา้บนพืน้ผวิในขัน้สงูขึน้
ไปอกี โดยจะประกอบไปดว้ยรบิบิน้แบบมมีติแิละงานก�ามะหยี,่ การเย็บ
ดา้ยทีเ่ป็นไหมแบบแบนและแบบทวสิต,์ การปักโดยใชโ้ลหะเสน้ทองนูน, 
การท�างานกบั rose montes, chatons และการเย็บเพชรเทยีมแบบอืน่ๆ

FSH 201 การฟ้ืนฟสูภาพวตัถุ
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่ง เทคนคิการท�าลายหนิออ่น, การใชท้องค�าเปลว
และเงนิเปลว และการออกแบบ การผลติ และการใชล้ายฉล ุ นักศกึษาจะ
ใหค้วามส�าคัญในเรือ่งกระบวนการท�าพืน้ผวิใหม่บนวัตถุทีต่อ้งการฟ้ืนฟู
สภาพ เชน่ ประต ู โตะ๊ เกา้อี ้ กลอ่ง กรอบรปู ลกูปัด หรอืพืน้ผวิอืน่ๆ ที่
เป็นไม ้ นักศกึษาจะสรา้งสรรวตัถโุดยการลงสใีหม ่ ปรับแกใ้หใ้ชง้านเพือ่
วตัถปุระสงคใ์หม ่ ไดรั้บการออกแบบใหมเ่พยีงครัง้เดยีว โดยเนน้ในเรือ่ง
ความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นหลกั

FSH 209 การพัฒนาผลติภณัฑ ์2: การสเก็ตชภ์าพขัน้สงู 
และการพัฒนาเสน้สาย
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการสเกต็ชภ์าพแบบละเอยีดแบบมติเิดยีว ส�าหรับการ 

พัฒนาเสน้สาย แผน่เสน้สาย และแผน่สเปคงาน นักศกึษาจะไดพั้ฒนา 

ทกัษะทีต่อ้งการเพือ่ใชใ้นการสรา้งภาพแบบละเอยีดมติเิดยีวตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมส�าหรับเครือ่งแตง่กายและอปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย

FSH 210 การผลติงานแฟชัน่
นักศกึษาจะไดส้�ารวจโลกของการผลติเครือ่งแตง่กาย ซึง่จะประกอบดว้ย
การผลติ การจัดหา การควบคมุ การวางแผน การคดิตน้ทนุ การแบง่สนัปัน
สว่นทรัพยากร และความเป็นไปได ้ โครงงานทีต่อ้งท�าจะเป็นการตดิตาม 

ผลติภณัฑไ์ปตลอดทาง เริม่ตัง้แตแ่นวคดิการออกแบบไปจนถงึการสง่มอบ 

สนิคา้ใหผู้ค้า้ปลกี

FSH 213 การตลาดแฟชัน่ 2
วชิานีจ้ะสอนการใชก้ระบวนการทางการตลาดแฟชัน่ โดยการศกึษากรณี
ศกึษาจรงิทีเ่นน้ในเรือ่งความชอบทางแฟชัน่ของผูบ้รโิภค วชิานีจ้ะแสดง
ใหเ้ห็นองคป์ระกอบทัง้หมดของแผนการตลาดแบบบรูณาการทีน่�าแบรนด์
แฟชัน่ใหข้ึน้มามชีวีติจรงิ

FSH 215 การขายปลกีและการบรหิารจัดการ
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กพืน้ฐานขององคป์ระกอบของการบรหิารจัดการ
ธรุกจิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการจัดโครงสรา้งองคก์ร การควบคมุ 
การวางแผน การตดัสนิใจ การเป็นผูน้�า การอบรม การสือ่สาร และจรยิธรรม 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะประยกุตใ์ชแ้นวคดิเหลา่นีก้บัสถานการณ์จรงิทาง
ธรุกจิ ผา่นการศกึษากรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิ

FSH 218 การสรา้งบล็อก: การสรา้งเนือ้หาและการโปรโมท
บล็อก
บล็อกเป็นสว่นหนึง่ของสือ่รว่มสมยัและภมูทิศันต์ลาด ควบคูไ่ปกบัเครือ่งมอื 

สือ่สงัคมออนไลนอ์ืน่ เชน่ เฟสบุก๊ และทวติเตอร ์ วชิานีม้เีป้าหมายเพือ่
ก�าหนดเงือ่นไข วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งกนัของการเขยีนบล็อกที ่
ประสบความส�าเร็จ และน�าเสนอประสบการณท์ีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในเรือ่งแนวคดิ  
การผลติ และการท�าการตลาดบล็อกออนไลนข์องตนเองในฐานะศลิปิน 

มอือาชพี

FSH 220 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 1
วชิานีเ้ป็นภาพรวมของหอ้งท�างานออกแบบ โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัหลกั
การพืน้ฐานของแพทเทริน์มติเิดยีวและการจับเดรปกบัหุน่ นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูก้ารตัดเย็บเสือ้ผา้และสรา้งแพทเทริน์ตามมาตรฐานเชงิพาณิชยท์ี่
ใชใ้นแวดวงแฟชัน่ในปัจจบุนั

FSH 220M การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงราย
ละเอยีดมติเิดยีวส�าหรับเครือ่งแตง่กายชาย
วชิานีเ้ป็นการสรา้งงานและสรา้งแพทเทริน์เบือ้งตน้ ทีเ่นน้เรือ่งเครือ่งแตง่
กายชาย โดยจะชว่ยขยายความรูใ้นเรือ่งการสรา้งแพทเทริน์และเทคนคิ
การสรา้งงานตา่งๆ ของอตุสาหกรรม นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารตดัและ
สรา้งแพทเทริน์บล็อกพืน้ฐานของผูช้าย และสรา้งเงาเพิม่เตมิโดยใชผ้า้
มสัลนิและเทคนคิการตดัเย็บแบบมอือาชพี

FSH 221 การออกแบบแฟชัน่ 2
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการออกแบบอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะเนน้หนักใน
เรือ่งความสามารถในการน�าเสนอไอเดยีการออกแบบทีส่รา้งสรรคต์ามที่
ไดว้าดไวใ้นการวาดรายละเอยีดแบบมติเิดยีว รวมถงึภาพประกอบทีม่กีาร
ลงสอียา่งสมบรูณ ์ โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัการสรา้งภาพจากแบบ
จ�าลองของผา้และส ีและการวเิคราะหแ์นวโนม้การออกแบบในปัจจบุนั

FSH 224 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรู้จั้กพืน้ฐานของการออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�า
ขึน้โดยการถกั นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณท์างเทคนคิทีต่อ้งปฏบิตัจิรงิ
โดยใชเ้ครือ่งทอเตยีงเดีย่ว นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณใ์นการท�าโครง
งานทีเ่นน้ในเรือ่งการออกแบบผา้และการประดษิฐเ์บือ้งตน้ทีต่อ้งท�างาน
กบัแผงคา่ส ี การใชไ้หมพรมทีม่คีณุภาพทีแ่ตกตา่งกนั และเทคนคิการท�า
รปูรา่งขัน้พืน้ฐาน

FSH 229 การออกแบบผลติภณัฑโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
นักศึกษาจะไดพั้ฒนาการออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์และการวาด
แพทเทริน์ละเอยีดมติเิดยีวโดยใชซ้อฟตแ์วรม์าตรฐานของอุตสาหกรรม 
นักศกึษาจะใชแ้ละหลอมรวมฟังกช์นัการท�างานตา่งๆ ของซอฟตแ์วรเ์พือ่
สรา้ง ปรับแตง่ จัดเกบ็ และสือ่สารงานการออกแบบ โดยใชภ้าพและสี
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FSHแฟชัน่

FSH 230 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 2
ในวชิาขัน้กลางนี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ความรูใ้นเรือ่งเทคนคิการตดัแพทเทริน์ 

ไปอกีกา้วหนึง่ และพัฒนาทกัษะการตดัเย็บของตนเองยิง่ขึน้ไปอกี นักศกึษา 

จะสรา้งเครือ่งแตง่กายทีร่วมถงึชดุ กางเกง และเสือ้เช ิต้ โดยจะเนน้ใน
เรือ่งมาตรฐานอตุสาหกรรมของการสรา้งแพทเทริน์และเทคนคิการสรา้ง
งานทีเ่หมาะสมโดยใชอ้ปุกรณต์ดัเย็บอตุสาหกรรม

FSH 240 ชดุกระโปรงฟฟู่องแบบคลาสสกิ: บทน�า
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดค้วามรูใ้นเรือ่งภาพรวมของชดุกระโปรงฟฟู่องแบบ
คลาสสกิและโรแมนตกิทีใ่ชส้�าหรับการเตน้บลัเลต่ ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรู ้
ประวตัขิองชดุกระโปรงฟฟู่อง และประดษิฐช์ดุกระโปรงฟฟู่องตัง้แตเ่ริม่ตน้ 

จนจบ โดยจะตอ้งมสีายรัดเอว กางเกงรัดรปู กระโปรงหลายชัน้ เสือ้รัดรปู 
กระโปรงชัน้บน และเสือ้ทอ่นบน

FSH 241 การผลติเครือ่งแตง่กายส�าหรับภาพยนตร์
วชิานีจ้ะท�าการออกแบบและผลติภาพยนตรเ์รือ่งยาว ซึง่เป็นการท�างาน
รว่มกนัระหวา่งทมีถา่ยท�าภาพยนตรแ์ละฝ่ายแฟชัน่ นักศกึษาจะออกแบบ
เครื่องแต่งกายโดยร่วมมอืกับผูก้�ากับและท�าใหเ้ครื่องแต่งกายเหล่านัน้
ขึน้มาโลดแลน่ในภาพยนตร ์ นักศกึษาจะออกแบบเสือ้ผา้ส�าหรับตวัละคร
แตล่ะตวั ลองเสือ้ผา้กบัตวัละคร และคอยอยูช่ว่ยขณะถา่ยท�าภาพยนตร์

FSH 242 การผลติเครือ่งแตง่กาย 1
ในวชิานี ้ จะท�าการผลติการออกแบบเครือ่งแตง่กายตน้แบบส�าหรับละคร 

เวท ี นักศกึษาจะพัฒนาการออกแบบบนกระดาษ ท�าใหเ้หมอืนจรงิในรปูแบบ  
3 มติ ิ และจัดท�าเอกสารตามความเหมาะสม อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั 

กระบวนการผลติ การศกึษาความรว่มมอืระหวา่งนักออกแบบเครือ่งแตง่กาย 

และนักแสดง ผูก้�ากบั และนักออกแบบอืน่ๆ

FSH 244 ประวตัแิฟชัน่
วชิานีจ้ะยอ้นรอยเสือ้ผา้ตะวนัตกแบบดัง้เดมิจากยคุโบราณไปจนถงึศตวรรษ 

ที ่ 20 ในฐานะเป็นแหลง่ขอ้มลูของแฟชัน่และการออกแบบ นักศกึษาจะ
เริม่ตน้ศกึษาความสวยในอดุมคตขิองตะวันตกและศกึษาตอ่เนือ่งในหัวขอ้
หลกัเฉพาะของการกลบัมาใหมข่องแฟชัน่: แฟชัน่คลาสสกิ แฟชัน่ตา่ง
ประเทศ แฟชัน่ชนบท และแฟชัน่โรแมนตกิ

FSH 245 GDS: ผลติภณัฑค์วามงาม
วชิานี้จะเตรยีมพรอ้มนักศกึษาใหส้ามารถประยกุตใ์ชก้ารศกึษาการตลาด
แฟชัน่ในการสรา้งกลยทุธท์ีเ่นน้ในเรือ่งการตลาดความงาม โดยนักศกึษา
จะสามารถสรา้งแผนการตลาดความงามที่ประกอบดว้ยการพัฒนา
ผลติภณัฑ ์ การประชาสมัพันธ ์ และการสรา้งอารมณใ์หผ้กูพันกบัแบรนด ์
นักศกึษาจะพัฒนาแผนการตลาดร่วมกับชัน้เรียนวชิาการจัดจ�าหน่าย
ผลติภณัฑค์วามงาม

FSH 246 ประวตัสิ ิง่ทอ
วชิาการส�ารวจนี้จะศกึษาสิง่ทอตัง้แต่ยุคกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึปัจจุบัน 
ศกึษาสิง่ทอดัง้เดมิของเอเชยี แอฟรกิา และอเมรกิา รวมถงึการออกแบบ 

และผลติสิง่ทอของทางตะวนัตก โดยจะเนน้การเคลือ่นไหวของการออกแบบ 

ในชว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 อกีทัง้มกีารศกึษาสิง่ทอ
ทีใ่ชใ้นการตกแตง่ภายในทีใ่ชก้บัเสือ้ผา้ รถยนต ์และอตุสาหกรรมดว้ย

FSH 250 พืน้ฐานของการซือ้
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของกระบวนการซือ้สนิคา้ปลกีประเภทตา่งๆ 
ขององคก์รการจัดจ�าหน่ายสนิคา้ วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งการวางแผนการ 

ขาย ยอดทีส่ามารถซือ้เพิม่ และองคป์ระกอบตา่งๆ ในการท�าก�าไร ผูเ้รยีน
วชิานีจ้ะตอ้งมทีกัษะคณติศาสตรข์ัน้พืน้ฐานมากอ่น

FSH 252 การจัดแสดงสนิคา้ 1
วชิานีจ้ะสอนโดยการใหนั้กศกึษาส�ารวจองคป์ระกอบตา่งๆ ของการจัดแสดง 

สนิคา้และการจัดสว่นจัดแสดงสนิคา้ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปัจจบุนัในองคก์รคา้ปลกี  

นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กเครือ่งมอืวชิวลทีม่ใีหใ้ช ้ รวมถงึฟิกเจอร ์

ตา่งๆ หุน่โชว ์ป้าย การจัดแสง และอปุกรณป์ระกอบ

FSH 257 การออกแบบอปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย: เครือ่ง
ประดบั
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งของอปุกรณป์ระกอบการแตง่กายทีใ่ชป้ระดบั 

ตกแตง่รา่งกาย โดยพจิาณาทีอ่ปุกรณป์ระกอบการแตง่กายและวตัถตุา่งๆ 
ตัง้แตอ่ดตีจนปัจจบุนั นักศกึษาจะไดท้ราบถงึรปูแบบและโครงสรา้งของ
อปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย และจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการจัดเรยีงไอเดยีและ
แรงบนัดาลใจ

FSH 258 การออกแบบอปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย: 
กระเป๋าถอืและสนิคา้เครือ่งหนังชิน้เล็ก
วชิานี้จะแสดงภาพรวมของอุปกรณ์ประกอบการแต่งกายผ่านทางประวัต ิ

แฟชัน่ และแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กผูเ้ลน่หลกัในอตุสาหกรรมกระเป๋าถอืและ 

สนิคา้เครือ่งหนังชิน้เล็ก โดยจะศกึษาในเรือ่งพลวตัรและหลกัการของการ
ออกแบบอปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการพัฒนา
คอลเลคชัน่กระเป๋าและอปุกรณป์ระกอบอืน่ๆ ผา่นการวจัิยภาพตน้แบบและ
การท�าชิน้งานตน้แบบ

FSH 259 การพัฒนาผลติภณัฑ ์3: PDM - ขัน้ตอนกอ่นการ
ผลติ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งกระบวนการของการพัฒนาชิน้
งานตน้แบบเสือ้ผา้และการอนุมตักิอ่นมกีารผลติจรงิ การพัฒนาไลนข์ัน้สงู
จะรวมถงึการเรยีนรูใ้นเรือ่งตน้ทนุและการสรา้งงานดว้ย โดยจะแนะน�าให ้
นักศกึษารูจั้กระบบ PDM ทีท่�างานบนเว็บไซต ์ เพือ่ตดิตามคณุสมบตัขิอง
ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และสตูรการผลติ

FSH 262 การออกแบบแฟชัน่ 3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งปรัชญาการออกแบบ นักศกึษาจะพัฒนาสไตลก์ารวาด 
การออกแบบ และทกัษะการน�าเสนอของตนเอง เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึมมุ 

มองสว่นตวัของแตล่ะคน นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นเรือ่งอตุสาหกรรมแฟชัน่  
เรยีนรูห้ลกัการเกีย่วกบัระดบัราคาสนิคา้ และตระหนักถงึตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ

FSH 266 คอมพวิเตอรส์�าหรับแฟชัน่ 1
วชิานี้จะศกึษาเทคนคิการวาดภาพแฟชั่นโดยใชค้อมพวิเตอรใ์นการวาด
แบบมสีไตล ์สเกต็ชภ์าพละเอยีดมติเิดยีว การเขยีนภาพรา่ง หุน่ขนาดเล็ก 
การวาดรายละเอยีดคณุสมบตั ิการน�าเสนอ และการสรา้งสตอรีบ่อรด์
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FSH 267 การออกแบบแฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 2
นักศกึษาจะท�างานผา่นโครงงานทีค่ดัสรรมาอยา่งดแีลว้ โดยจะมเีป้าหมาย 

ในการพัฒนางานวจัิย แนวคดิ และตลาดการออกแบบเครือ่งแตง่กายชาย 

ทีส่รา้งสรรค ์ นักศกึษาจะสรา้งคอลเลคชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 2 มติบิน 

กระดาษ ขณะเดยีวกนักไ็ดเ้รยีนรูท้กัษะการสือ่สารและการสรา้งความมัน่ใจ 

ในงานของตนเองดว้ย

FSH 268 การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาบล็อกเครือ่งแตง่กายชายขัน้พืน้ฐานลงใน 

เสือ้ผา้ทีไ่ดรั้บการออกแบบอยา่งหลากหลาย เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานส�าหรับชัน้ 

เรยีนเครือ่งแตง่กายชายในอนาคตทัง้หมด โดยจะสอนในเรือ่งหลกัการของ 

การรา่งและการตดัเย็บ เพือ่ใหเ้สือ้ผา้ทีผ่ลติตรงตามมาตรฐานอตุสาหกรรม

FSH 269 การพัฒนาสายผลติภณัฑ์
วชิานี้จะใหนั้กศกึษาเขา้ร่วมในกระบวนการความร่วมมอืในการพัฒนาสาย
ผลติภณัฑ ์ นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มในกรณีศกึษาทีใ่ชเ้วลาเต็มหนึง่ภาคการ
ศกึษา ซึง่จะใหป้ระสบการณใ์นการท�างานจรงิทีใ่ชอ้งคป์ระกอบทัง้หมดที่
จ�าเป็นในการพัฒนาคอลเลคชัน่แฟชัน่ของตน

FSH 274 สิง่ทอประยกุต ์1
วชิานีแ้สดงภาพรวมของอตุสาหกรรมสิง่ทอ ทัง้ส�าหรับการตกแตง่บา้นและ 

ส�าหรับแฟชัน่ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการพมิพซ์ลิคส์กรนีและการพมิพ์
แบบโอนถา่ยความรอ้น อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรูโ้อกาสทีจ่ะประสบความส�าเร็จ 

ในสายอาชพีในอตุสาหกรรมสิง่ทอดว้ย

FSH 276 สิง่ทอประยกุต ์2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาความเขา้ใจในเรือ่งเนือ้ผา้และเทคนคิการ
พมิพเ์พิม่เตมิ โดยจะสอนในเรือ่งการปฏบิตักิารบนผวิหนา้ผา้ขัน้สงูหลาก
หลายวธิ ีรวมถงึการพมิพแ์บบเบริน์เอาทแ์ละการพมิพแ์บบดสิชารจ์ดว้ย

FSH 278 การเขยีนขา่วแฟชัน่: การเขยีนบล็อก
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะเชงิเทคนคิ ทกัษะในการท�างานวจัิย และทกัษะ 

การเขยีน เพือ่พัฒนาและบ�ารงุรักษาบล็อกของตนเอง พรอ้มกบัศกึษาบล็อก 

ของผูน้�าอตุสาหกรรมทีม่อียูม่ากมาย เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจดว้ย นักศกึษา 

จะไดรั้บการสง่เสรมิใหเ้ขยีนบทความใหม่ๆ  แสดงมมุมองทีแ่ตกตา่ง และ
ใชเ้ทคโนโลยนีีใ้นการแสดงผลงานของตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

FSH 280 สไตลล์ิง่สว่นตวั
ในวชิาขัน้กลางนี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งวชิาสไตลล์ิง่สว่นตวั  
โครงงานแบบปฏบิตัจิรงิจะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละฝึกปฏบิตั ิ
ในสถานการณจ์รงิ และไดรั้บทกัษะทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นระเบยีบทีร่วมอยู่
ในการสไตลล์ิง่ส�าหรับลกูคา้สว่นบคุคลและคนดงั

FSH 282 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 2
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กการเย็บแบบมีลวดลายขัน้พื้นฐาน 
และเนือ้ผา้แบบเตยีงคู ่ และใชเ้ทคนคิเหลา่นีใ้นการตดัเย็บเสือ้ผา้ชิน้แรก
ของตนเอง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูผ้ลกระทบทีเ่นือ้ผา้มผีลตอ่การออกแบบ
เครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั โดยการพัฒนาและวเิคราะหโ์ครงสรา้ง
การถกั ส ีแพทเทริน์ และเทคนคิการตดัเย็บทีแ่ตกตา่งกนั

FSH 284 การถา่ยภาพส�าหรับสไตลล์สิต์
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูม้มุมองของโลจสิตกิสแ์ละธรูกจิในการ 

เป็นสไตลล์สิตฟ์รแีลนซ ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการถา่ยภาพ การ
บรหิารจัดการงาน และการโปรโมทตนเอง การน�าแขกรับเชญิมาพดู การ 

จ�าลองในชัน้เรยีน และโครงงานกลุม่ จะชว่ยใหรู้ถ้งึขอ้มลูเชงิลกึของระเบยีบ 

ปฏบิตัทิีห่ลากหลายของงาน

FSH 287 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดใ้หค้วามส�าคญัในเรือ่งการออกแบบรายละเอยีด 
และฝึกปฏบิัตทิักษะในการตัดเย็บทีจ่�าเป็นทีจ่ะท�าใหก้ารออกแบบเครือ่ง
กายผา้ถกันีม้คีวามพเิศษ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูใ้นการใชท้กัษะทีจ่�าเป็น
ส�าหรับอตุสาหกรรมในเชงิพาณชิย ์ และจะประยกุตใ์ชแ้ละรวมเทคนคิการ
ใชเ้ครือ่งจักรและเทคนคิการใชม้อื เพือ่ผลติการออกแบบเครือ่งแตง่กายที่
มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั

FSH 288 คณุลกัษณะของแฟชัน่และการเลา่เรือ่ง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการเขยีนบรรยาย ประยกุตใ์ชห้วัขอ้ 

ขา่วน�าแบบตรงๆ และรวมเทคนคิการเขยีนนยิายกบัการเขยีนบทความขนาด 

ยาว นักศกึษาจะไดท้�างานทีต่นเองเลอืกเอง และก�าหนดใหต้อ้งหยบิยก
แนวคดิมาหารอืในการจ�าลองการประชมุบรรณาธกิารดว้ย

FSH 289 ชดุคอรเ์ซท็และการหนุน
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชค้อรเ์ซท็ทีจ่ะใชก้บัทัง้เสือ้ผา้ภายนอก
และชว่ยในการหนุนดว้ย นักศกึษาจะไดต้ดัและประดษิฐค์อรเ์ซท็ในรปูรา่ง 

และสไตลต์า่งๆ ซึง่จะน�าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานของการทดลองกบัไอเดยีการ
ออกแบบทีใ่ชเ้ดรปทีห่ลากหลาย แบบโมลและเดรปทีเ่ลอืกจะถกูน�าไป
ท�าใหเ้ป็นชิน้งาน

FSH 294 การพมิพส์ิง่ทอส�าหรับผลติภณัฑ์
วชิานี้จะสอนวธิกีารปฏบิัตจิรงิทีส่รา้งสรรคแ์ละชาญฉลาดเพือ่พมิพส์ ิง่ทอ 
นักศกึษาจะไดรั้บโอกาสในการพัฒนาแนวคดิจากแหล่งขอ้มูลทีใ่หแ้รง
บนัดาลใจ ไปจนถงึผลติภณัฑส์ดุทา้ยทีพ่มิพแ์ลว้ตามความตอ้งการ โดย
ใชเ้ทคนคิในการพมิพแ์บบสกรนี รวมถงึการลงสดีว้ยมอื การวาด และการ
พมิพแ์บบสเต็นซลิดว้ย

FSH 295 การออกแบบอยา่งยัง่ยนื
วชิานีจ้ะศกึษาประเด็นในดา้นสิง่แวดลอ้มในการออกแบบแฟชัน่ นักศกึษา
จะไดรั้บการสนับสนุนใหห้าวธิกีารทีส่รา้งสรรคแ์ละเป็นตวัเลอืกใหม ่ โดย
จะเนน้ในเรือ่งการออกแบบใหต้รงกบัมาตรฐานปกตขิองอตุสาหกรรม ใน
ขณะเดยีวกนักต็อ้งค�านงึถงึประเด็นในเรือ่งนเิวศนไ์ปพรอ้มๆ กนั

FSH 297 การจัดแสดงสนิคา้: เครือ่งมอืและสือ่
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กเครือ่งมอืและสือ่ตา่งๆ ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปใน
การสรา้งงานและสรา้งสรรคส์ว่นจัดแสดงส�าหรับแสดงสนิคา้ นักศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอือยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั และฝึกปฏบิตัโิดยใช ้
วธิทีีด่ทีีส่ดุเพือ่สรา้งงานทีไ่ดรั้บมอบหมายในการจัดจ�าหน่ายแบบวชิวล
และโครงงานของชัน้เรยีน
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FSHแฟชัน่

FSH 299 พอรท์โฟลโิอส�าหรับการออกแบบเชงิเทคนคิ
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการพัฒนาพอรท์โฟลโิอทีน่�าเขา้สูต่ลาดได ้ 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นทกัษะการวาดภาพเชงิเทคนคิ ความช�านาญในทกัษะ 

การออกแบบแฟชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดจิติอล และการน�าเสนอสายผลติภณัฑ ์

อยา่งมอือาชพี นักศกึษาจะไดว้จัิยงานทีเ่ป็นการออกแบบเชงิเทคนคิ สรา้ง 

เอกสารโปรโมทตนเอง และใชซ้อฟตแ์วรม์าตรฐานอตุสาหกรรมและ PDM  
ทีใ่ชง้านผา่นเว็บไซต์

FSH 300 การออกแบบรองเทา้ 1
ในขณะทีท่�าการออกแบบคอลเลคชัน่รองเทา้ นักศกึษาจะไดส้รา้งความ
เขา้ใจรองเทา้ทีไ่ดรั้บการออกแบบและเขยีนภาพสเกต็ชค์รัง้สดุทา้ย การ
วดัและการลองใส ่ และวสัดแุละองคป์ระกอบตา่งๆ ของการท�ารองเทา้  
นักศกึษาจะวจัิยอตุสาหกรรมรองเทา้ในมมุองทีห่ลากหลาย รวมถงึรองเทา้ 

ทีเ่ป็นโฮมเมด การพัฒนาและทดสอบผลติภณัฑ ์ คณุสมบตัแิละเอกสาร
ดา้นเทคนคิ และงานแสดงสนิคา้ตา่งๆ

FSH 301 การออกแบบผา้เดนมิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาการออกแบบผา้เดนมิและการพัฒนาโดย
ใหค้วามส�าคญัในเรือ่งแฟชัน่ เนือ้ผา้ และความพอด ี หวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบไปดว้ยประวตัขิองเดนมิ การซกัและการจบงาน แพทเทริน์ การ
ผลติตวัอยา่ง กระบวนการผลติ เอกลกัษณข์องแบรนด ์ การจัดจ�าหน่าย
และการตลาด นักศกึษาจะจบวชิาดว้ยการออกแบบคอลเลคชัน่ผา้เดนมิ

FSH 305 การประชาสมัพันธแ์ฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการและการฝึกปฏบิตัทิีน่�าไปประยกุต์
ใชก้บัการประชาสมัพันธแ์ฟชัน่ นักศกึษาจะไดท้�าความเขา้ใจเกีย่วกบัการ 

ประชาสมัพันธ ์ ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอืหลกัในการท�าการตลาดแฟชัน่ โดย 

นักศกึษาจะศกึษาประวตัขิองอตุสาหกรรมการประชาสมัพันธ ์ อทิธพิลของ 

ผูน้�าทีม่วีสิยัทศัน ์และการเปลีย่นแปลงทีม่แีรงผลกัดนัจากเทคโนโลย ีที่
มผีลตอ่การประชาสมัพันธแ์ฟชัน่ในวนันี้

FSH 307 การจัดแสดงสนิคา้: แนวคดิส�าหรับการจัดแสดง
สนิคา้ในตูก้ระจก
วชิานี้จะศกึษากลยทุธท์ีส่รา้งสรรคส์�าหรับการพัฒนาการจัดแสดงสนิคา้ 

ในตูก้ระจกแบบไดนามคิ นักศกึษาจะเรยีนเรือ่งวรรณกรรม ดนตร ี เหตกุารณ์ 
ปัจจบุนั วฒันธรรมป๊อป ศลิปะ แฟชัน่ และประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์ เพือ่
หาแรงบนัดาลใจ โดยจะเนน้ในเรือ่งการออกแบบส�าหรับการบรรยายโดย
ใชภ้าพทีม่ปีระสทิธภิาพ

FSH 309 การพัฒนาผลติภณัฑ ์4: PDM- ประดษิฐกรรม, 
การจัดหา และการผลติ
นักศกึษาจะเพิม่ความกา้วหนา้ในทกัษะการพัฒนาสายผลติภณัฑ ์โดยใช ้
ซอฟตแ์วร ์ PDM ทีใ่ชง้านผา่นเว็บไซต ์ วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการปรับแตง่
แพ็กเกตเชงิเทคนคิและแผน่งานเสน้สาย กระบวนการและขัน้ตอนการ
จัดหาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ เทคนคิการประเมนิตน้ทนุ วธิกีารในการประเมนิ
การสรา้งผลติภณัฑ ์และความรูข้ัน้สงูของการผลติงานแฟชัน่

FSH 311 หมวกสตรี
หมวกสตรเีป็นแขนงวชิาพเิศษสดุทีอ่นุญาตใหนั้กศกึษาสามารถใชค้วาม
คดิสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งบา้คลัง่หรอืยดึมัน่ในรปูแบบเดมิๆ อยา่งเครง่ครัด 
โดยจะเนน้ในเรือ่งเทคนคิการประดษิฐช์ ิน้งานโดยใชว้ัสดทุีห่ลากหลาย
ส�าหรับการออกแบบและการประดษิฐห์มวก

FSH 313 การจัดสไตลไ์อคอนและชิน้งานแฟชัน่
วชิานีเ้นน้ในเรือ่งประตมิานวทิยาของสไตล ์ตวัละครแฟชัน่ และการตคีวาม
สือ่ และการประดษิฐไ์อคอนขึน้ใหม ่ยคุประวตัศิาสตร ์การเคลือ่นไหวของ
คนหนุ่มสาว ศนูยก์ลางของสไตล ์ และรากของภาพลกัษณแ์ฟชัน่แบบ
ไอคอน ในงานบรรณาธกิารจะถกูน�ามาอภปิรายในเชงิลกึ นักศกึษาจะได ้
ศกึษาภาพลักษณ์ในต�านานและตามรอยอทิธพิลทีม่ตีอ่วัฒนธรรมทีไ่ดรั้บ
ความนยิม

FSH 316 การคา้ปลกีระหวา่งประเทศ/การตลาดระดบัโลก
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคัญของเศรษฐกจิระดับโลกผ่านการศกึษา 

ธรุกจิคา้ปลกีทีด่�าเนนิการในระดบันานาชาต ิ วชิานีจ้ะใหก้รอบแนวคดิส�าหรับ 

นักศกึษาเพือ่ท�าความเขา้ใจวา่กฎหมาย สงัคม และสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกจิสง่ผลตอ่การจัดจ�าหน่ายผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคทัว่โลกอยา่งไร

FSH 317 การออกแบบแฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 3
วชิานี้จะเนน้หนักในเรื่องของความสามารถในการน�าเสนอไอเดียการ
ออกแบบทีส่รา้งสรรคต์ามทีไ่ดว้าดไวใ้นการวาดรายละเอยีดแบบมติเิดยีว 
รวมถงึภาพประกอบทีม่กีารลงสอียา่งสมบรูณ ์โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ
กบัการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองของผา้และส ี ขณะเดยีวกนั นักศกึษาจะ
ไดท้�าการวเิคราะหแ์นวโนม้การออกเครือ่งแตง่กายชายในปัจจบุนัดว้ย

FSH 318 การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 3
วชิานี้เป็นวชิาการตัดเย็บและการสรา้งแพทเทริน์แบบละเอยีดมติเิดยีวขัน้
กลาง วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่เสรมิความรูนั้กศกึษาในเรือ่งกระบวนการทาง
ดา้นอตุสาหกรรมส�าหรับการสรา้งแพทเทริน์และการตดัเย็บ

FSH 323 การวเิคราะหแ์นวโนม้แฟชัน่
วชิานี้แสดงภาพรวมของพืน้ฐานของการคาดการณ์และวเิคราะหแ์นวโนม้ 

แฟชัน่ วชิานีจ้ะสอนนักศกึษาใหเ้ขา้ใจธรรมชาตวิวิฒันาการของผลติภณัฑ ์ 
ตคีวามบรบิททางวฒันธรรมทีส่ง่ผลตอ่ผลติภณัฑ ์และเพือ่รวบรวม วเิคราะห ์ 
และสงัเคราะหข์อ้มลู เพือ่ทีจ่ะคาดการณแ์ละท�าความเขา้ใจความหมายของ 

แนวโนม้แฟชัน่

FSH 330 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�างานตดัแพทเทริน์และเทคนคิการตดัเย็บทีก่า้วหนา้ 

กวา่เดมิ นักศกึษาเรยีนรูท้ีจ่ะตดัและสรา้งเสือ้ผา้แบบพอดตีวั โดยใชเ้ทคนคิ 

ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมในปัจจบุนั อกีทัง้ยงัจะไดท้�างานกบัโครงงานเดรป และ 

เรยีนรูท้ีจ่ะจัดการกบัเนือ้ผา้แฟชัน่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

FSH 331 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 4
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาและเสรมิทักษะดา้นการ
ตดัเย็บและการสรา้งแพทเทริน์ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าในชัน้เรยีนกอ่นหนา้ นักศกึษา
จะไดป้ระเมนิและแปลองค์ประกอบที่ส�าคัญจากนักออกแบบที่เนน้รูป
ลกัษณก์ารเดนิรันเวยท์ีม่อียู ่ และจากการออกแบบ 2 มติขิองตนเองเพือ่
สรา้งแพทเทริน์ทีก่�าหนดเองและตดัเย็บ ทดลองสวมใส ่ และแกไ้ขเสือ้ผา้
ใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยจะมกีารเรยีนรูใ้นเรือ่งการตดัเย็บ 

แบบใหมแ่ละเทคนคิการตกแตง่ในขัน้ตอนสดุทา้ยดว้ย
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FSH 333 การออกแบบเชงิเทคนคิและการก�าหนดเกรด
นักศกึษาจะเรียนรูท้ักษะที่จ�าเป็นในการเป็นนักออกแบบเชงิเทคนิคที่
ประสบความส�าเร็จในอตุสาหกรรมแฟชัน่ ทกัษะเหลา่นีจ้ะรวมถงึการวาด
รายละเอยีดมติเิดยีว การสรา้งแผน่งานคณุสมบตัทิีก่�าหนดเกรดแลว้ การ
ท�าความเขา้ใจรปูรา่งและการเตบิโต การเขยีนโนต้การตดัเย็บ และการ
ใสใ่จในเรือ่งความปลอดภยัทีน่�ามาใชก้บัเครือ่งแตง่กายเด็ก นักศกึษาจะ
สรา้งแพ็กเกตคณุสมบตัเิชงิเทคนคิแบบสมบรูณโ์ดยใชโ้ปรแกรม Excel

FSH 335 การสรา้งแพทเทริน์โดยการใชค้อมพวิเตอร์
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สูงในการใส่แพทเทริน์ลงใน
คอมพวิเตอรแ์บบดจิติอล ปรับเปลีย่น และสรา้งแพทเทริน์ส�าหรับภาพเงา
ทีห่ลากหลาย โดยใชซ้อฟตแ์วร ์Gerber Accumark อกีทัง้นักศกึษายงัจะ
ไดก้�าหนดเกรดแพทเทริน์ส�าหรับขนาดในชว่งทีก่วา้งดว้ย

FSH 337 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 5
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนางานออกแบบ
ลงในงานกอ่นท�าคอลเลคชัน่ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการก�าหนดเกรด
ดว้ยตนเอง และการท�างานกบัหุน่ทีม่ชีวีติ และไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการผลติ
แพทเทริน์ส�าหรับอตุสาหกรรม อกีทัง้นักศกึษายงัจะไดท้บทวนการตดัเย็บ
แบบใหมแ่ละเทคนคิการจบงานดว้ย

FSH 340 การออกแบบแฟชัน่ 4
นักศกึษาจะไดรั้บการสนับสนุนใหว้เิคราะหแ์ละพัฒนาจุดแข็งและปรัชญา
การออกแบบของแตล่ะบคุคล ทกัษะทางเทคนคิจะไดรั้บการขดัเกลาเพือ่
ชว่ยเสรมิการน�าเสนอและแสดงมมุมองของนักออกแบบ

FSH 342 การผลติเครือ่งแตง่กาย 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดอ้อกแบบและสรา้งเครือ่งแตง่กายส�าหรับโครงงาน 

การแสดงสด นักศกึษาจะมสีว่นรว่มในการสรา้งเครือ่งแตง่กายและโครงงาน 

งานฝีมอืในชว่งทีเ่ป็นการเคลือ่นไหว สรา้งสรรคเ์ครือ่งแตง่กายส�าเร็จรปูที่
เตมิเต็มความจ�าเป็นในเรือ่งการเคลือ่นไหว และออกแบบชิน้งานเพือ่การ
แสดงทีไ่ดรั้บแรงผลกัดนัจากการออกแบบ

FSH 343 GDS: วดิโีอแบบสัน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึคณุคา่ของการใชแ้ละพัฒนาวดิโีอแบบสัน้  
ในแงท่ีเ่ป็นการท�าการตลาดทีท่รงอ�านาจในการชกัจงูผูบ้รโิภค นักศกึษาจะ 

ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการสรา้งวดิโีอขัน้พืน้ฐานส�าหรับอตุสาหกรรมแฟชัน่โดย
เฉพาะ และจะไดแ้กปั้ญหาหลกัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตลาด ผา่นการใชก้าร
เลา่เรือ่งและการสือ่สารดว้ยวดิโีอ

FSH 344 ผา้และรปูแบบ
วชิานีจ้ะศกึษาวา่จะสามารถน�าเรขาคณติแบบประชดิ, ระนาบ 2 มติมิาสรา้ง
รปูแบบ 3 มติใินผนืผา้ไดอ้ยา่งไร อกีทัง้ นักศกึษายงัจะไดท้ดลองด�าเนนิ
การกบัผา้ และความสมัพันธข์องรปูแบบ 3 มตินิีก้บัรา่งกาย นักศกึษาจะ
สรา้งรปูแบบ 3 มติดิว้ยผา้ และประยกุตใ์ชก้บัรปูแบบชดุ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ใชใ้นการออกแบบเสือ้ผา้

FSH 345 การตลาดแบรนด์
ในวชิานี้จะสอนเกีย่วกับสมดุลของแบรนดแ์ละทุกมุมมองทีเ่กีย่วกับการ
สรา้ง บรหิารจัดการ และการท�าการตลาดแบรนด ์ นักศกึษาจะไดว้จัิยแบรนด ์

ทีเ่กดิขึน้ใหมแ่ละแบรนดท์ีม่อียูเ่ดมิ และประยกุตใ์ชข้อ้มลูเหลา่นีเ้พือ่พัฒนา 

แบรนด ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งของการพัฒนาแผนการตลาดส�าหรับแบรนดท์ี่
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณข์องแบรนด ์ กลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย 
และผลติภณัฑ/์บรกิาร

FSH 347 การบรหิารจัดการและการวางแผนสนิคา้คงคลงั
วชิานีจ้ะขยายแนวคดิทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจากวชิา FSH 250 โดยการวเิคราะห ์

การบรหิารจัดการสนิคา้คงคลังและความสามารถในการท�าก�าไรและขอ้ได ้

เปรยีบในการแขง่ขนั นักศกึษาจะไดคุ้น้เคยกบัการเขา้ออกของสนิคา้คงคลงั  
การจัดซือ้ และการวางแผน

FSH 348 การตลาดแบบมปีฏสิมัพันธ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการตลาดดจิติอลส�าหรับแฟชัน่ 
และการบรูณาการรว่มกบัการตลาดแบบดัง้เดมิ องคป์ระกอบของวชิานีจ้ะ
ประกอบดว้ย การท�าโปรโมชัน่ออนไลน ์ เนือ้หาทีผู่ใ้ชเ้ป็นผูส้รา้งเอง การ
สรา้งบล็อกความรว่มมอื และการตลาดบนโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ นักศกึษาจะ
ไดพั้ฒนาแผนการตลาดและวเิคราะหผ์ลลัพธท์ีไ่ดผ้่านชอ่งทางเครอืขา่ย
สงัคมออนไลนท์ีห่ลากหลาย

FSH 350 การพัฒนาผลติภณัฑต์ดิฉลากสว่นตวั
วชิานี้จะใหค้วามรูใ้นเรื่องแนวคดิและเทคนิคของการพัฒนาผลติภัณฑ ์
โครงงานตา่งๆ ซึง่จะรวมถงึการวจัิยเพือ่ระบถุงึผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม การ
พัฒนาผลติภณัฑนั์น้ การจัดหา การประเมนิตน้ทนุ และการจัดท�าสนิคา้
ตวัอยา่ง

FSH 352 การจัดแสดงสนิคา้: การวางแผนและก�ากบัพืน้ที่
วา่ง
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งหลักปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุของอตุสาหกรรมในเรือ่งของพืน้ที่
วา่งของการคา้สง่และคา้ปลกี นักศกึษาจะไดพั้ฒนากลยทุธแ์ละน�าเสนอ 

แนวคดิของตนเองทัง้ในแบบเป็นลายลกัษณอ์กัษรและเป็นภาพ โดยจะเนน้ 

ในเรือ่งการใชพ้ืน้ทีว่า่งไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ และการน�าเสนอโครงงานใน
แตล่ะหมวดหมูท่ีห่ลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสม วงจรของฤดกูาลทัง้หมด 
และการตอ่ยอดสนิคา้

FSH 357 การบรหิารจัดการรา้นคา้ปลกี
วชิานี้เป็นการศกึษาในเชงิลกึในการด�าเนนิงานรา้นคา้ปลกีทีแ่ตกตา่งกัน  
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึเรือ่งทีต่ัง้และตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่งตลาด 

และการแบง่ประเภท การบรกิารลกูคา้ เทคนคิการขาย การวางแผนการ
ใชเ้จา้หนา้ที ่ การกระตุน้พนักงาน การจัดแสดงสนิคา้ การวเิคราะหก์�าไร  
โลจสิตกิส ์และหวัขอ้ทีจ่�าเป็นอืน่ๆ

FSH 363 อเีวนตพ์เิศษและการจัดโปรโมชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูข้อ้ก�าหนดและหลกัปฏบิตัใินการพัฒนาและ
จัดอเีวนตพ์เิศษทีม่ปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได ้ และแฟชัน่โชวส์�าหรับการ
ปล่อยผลติภัณฑอ์อกตลาดหรอืการน�าเสนอผลติภัณฑท์ีส่นับสนุนความ
คดิรเิริม่ดา้นการตลาดแฟชัน่ นักศกึษาจะไดว้างแผน หยบิยกสิง่น่าสนใจ 
พัฒนา และด�าเนนิการในทกุแงม่มุของการจัดอเีวนตแ์ละการท�าโปรโมชัน่
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FSHแฟชัน่

FSH 368 การจัดแสดงอปุกรณป์ระกอบการแตง่กาย
นักศกึษาจะไดรู้จั้กหมวดหมู่ทีน่่าสนใจของอุปกรณ์ประกอบการแต่งกาย  
ซึง่รวมถงึผลติภณัฑเ์ครือ่งหนัง เครือ่งประดบั ผา้พันคอ หมวกสตร ีแวน่ตา  
และอืน่ๆ อกีมากมาย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญัของอปุกรณป์ระกอบ 

การแตง่กายในสภาพแวดลอ้มปลกียอ่ยทีห่ลากหลาย โดยจะศกึษาแบรนด ์

และนักออกแบบทีม่ชี ือ่เสยีง รวมถงึผลติภณัฑท์ีเ่ป็นแบรนดข์องหา้งนัน้ๆ 
เองดว้ย

FSH 369 การจัดจ�าหน่าย: ผลติภณัฑค์วามงาม
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กหลักปฏบิัตทิี่ดีที่สุดในการจัดจ�าหน่าย
ผลติภณัฑค์วามงาม ใหค้วามรูเ้ชงิลกึในเรือ่งหมวดหมูข่องอตุสาหกรรมแก่
นักศกึษา รวมถงึเครือ่งส�าอางหลากสสีนั น�้าหอม และผลติภณัฑด์แูลผวิ 
หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมถงึการศกึษาแบรนดห์ลกัระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
ประวตัขิองอตุสาหกรรม และการพัฒนาและการเลอืกประเภทผลติภณัฑ์

FSH 374 สิง่ทอประยกุต ์3
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดข้ยายและเพิม่พนูความรูข้องตนเองในเรือ่งเทคนคิ
การพมิพ ์ รวมถงึการพมิพส์กรนีดว้ยการโอนถา่ยความรอ้น โดยนักศกึษา
จะไดอ้อกแบบตวัอยา่งเนือ้ผา้และคอลเลคชัน่ส�าเร็จรปูของผา้ทีอ่อกแบบ

FSH 375 กลยทุธก์ารจัดจ�าหน่ายแฟชัน่
วชิานีศ้กึษากลยทุธก์ารคา้สง่และคา้ปลกีส�าหรับการสรา้งแฟชัน่หลากหลาย
ประเภท และเลอืกผลติภณัฑโ์ดยองิจากการท�าโครงงานกลุม่ กรณีศกึษา 
และการวจัิยในพืน้ที ่โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนามมุมองแบบกลยทุธแ์ละ
ระดบัรสนยิมทีเ่หมาะสมส�าหรับตลาดเป้าหมาย

FSH 376 สิง่ทอประยกุต ์4
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทกัษะของตนเองในการออกแบบสิง่ทอทีพ่มิพ ์

ส�าหรับทัง้แฟชัน่และการตกแตง่ และไดผ้ลติคอลเลคชัน่ของการออกแบบ
ผา้อยา่งตอ่เนือ่ง

FSH 377 การจัดแสดงสนิคา้ 2
วชิานี้จะประยกุตใ์ชแ้นวคดิการจัดแสดงสนิคา้ในโครงงานทีไ่ดป้ฏบิัตจิรงิ  
หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมถงึทฤษฎกีารจัดแสดงสนิคา้ มาตรฐานการด�าเนนิงาน 
การออกแบบรา้น และภาพลกัษณข์องบรษัิท

FSH 378 การออกแบบแฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 4
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทักษะของตนเองเพิ่มเตมิในฐานะนักออกแบบ
แฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย และจะไดรั้บการสนับสนุนใหพั้ฒนาการตระหนัก
รูอ้ยา่งครอบคลมุในตลาดภายในประเทศและตลาดตา่งประเทศ โดยจะ
เนน้ในเรือ่งเทคนคิการวาดภาพประกอบและการน�าเสนอแบบมอือาชพี

FSH 379 การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 4
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่สอนใหนั้กศกึษาพรอ้มทีจ่ะใชเ้ทคนคิการ
ตัดเย็บเครือ่งแต่งกายทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมเครือ่งแต่งกายชายในปัจจุบัน 
นักศกึษาจะไดเ้ห็นวธิีการตัดเย็บเครื่องแต่งกายแบบพอดตีัวและความ
หลากหลายของเทคนคิในการตดัเย็บ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามแตกตา่ง
ระหวา่งเทคนคิการตดัชดุส�าเร็จและเทคนคิทีต่อ้งตดัเย็บตามสัง่

FSH 382 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 4
วชิานี้นักศกึษาจะไดส้ัมผัสประสบการณ์องคป์ระกอบทัง้หมดทีจ่�าเป็นใน
การออกแบบและพัฒนาคอลเลคชั่นเครื่องแต่งกายทีท่�าขึน้โดยการถัก
ในการเตรยีมพรอ้มส�าหรับสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วใน
การเรยีนปีสดุทา้ย โดยจะเนน้อยา่งมากในเรือ่งของการพัฒนาแนวคดิการ 

ออกแบบ การวาดภาพแบบละเอยีดมติเิดยีว และการน�าเสนอพอรท์โฟลโิอ  
รวมถงึการสรา้งม็อคอพัและภาพ 3 มติิ

FSH 384 สไตลล์ิง่เครือ่งแตง่กายชาย
วิชานี้จะศึกษาแขนงวิชาที่เกี่ยวขอ้งกับสไตล์ลิ่งเครื่องแต่งกายชาย 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูผ้า่นการท�ากจิกรรมและการถา่ยภาพเทคนคิของการ
ตดัเย็บเสือ้ผา้แบบพอดตีวัใหป้ระสบผลส�าเร็จ และลคุแบบสบายๆ ส�าหรับ
บรุษุ

FSH 385 กลยทุธก์ารโปรโมทการตลาด
วชิานี้จะศกึษากลยทุธก์ารโปรโมทในเชงิลกึในสภาพแวดลอ้มของแฟชัน่ 
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการพัฒนาแผนการตลาดแบบบรูณาการ องคป์ระกอบ
หลกัจะรวมถงึการโฆษณา ไดเร็คเมล ์ สิง่ตพีมิพ ์ การประชาสมัพันธ ์ การ
ขายเป็นการสว่นตวั อเีวนตพ์เิศษตา่งๆ และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

FSH 387 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 5
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะก�าหนดและพัฒนาจดุแข็งของตนเองในฐานะนัก
ออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั เพือ่สรา้งและเตรยีมพรอ้ม
ตนเองส�าหรับการท�างานในแวดวงแฟชัน่ โดยจะเนน้และสนับสนุนในเรือ่ง
การจัดท�าโครงงานเพื่อสรา้งพอร์ทโฟลโิอแบบมืออาชพีของแต่ละคน 
และเพือ่พัฒนาคอลเลคชัน่ของตนเอง

FSH 390 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการจัดจ�าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่
วชิานีจ้ะใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิแกนั่กศกึษาเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงานในอตุสาหกรรม 

คา้ปลกีและการจัดจ�าหน่ายเครือ่งแตง่กาย นักศกึษาจะศกึษาทางเลอืกใน
ดา้นหนา้ทีก่ารงาน จัดท�าประวตัสิว่นตวั เตรยีมพรอ้มส�าหรับการสมัภาษณ์
งาน ฝึกงานใหแ้ลว้เสร็จ และเนน้ในเรือ่งของการผันตวัเองจากนักศกึษา
ไปเป็นมอือาชพี

FSH 391 สไตลล์ิง่ส�าหรับผลติภณัฑแ์ฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กการสไตลล์ิง่ชว่งผลติภณัฑ์
แฟชัน่เพือ่ใชใ้นสือ่ตา่งๆ เชน่ นติยสาร แคตาล็อก หนังสอืพมิพ ์ และ
เว็บไซต ์ นักศกึษาจะท�าการผลติ ก�ากบัศลิป์ และก�าหนดสไตลก์ารถา่ย
ภาพ โดยจะเนน้ในเรือ่งเทคนคิการสไตลล์ิง่ผลติภณัฑแ์ละแนวคดิตา่งๆ

FSH 392 กลยทุธส์ือ่สงัคมออนไลนส์�าหรับแฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสามารถทอ่งไปในโลกทีไ่มม่วีนัสิน้สดุของสือ่สงัคม 

ออนไลนใ์นอตุสาหกรรมแฟชัน่ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูช้ดุทกัษะในการวาง 

แผนกลยุทธส์ือ่สังคมออนไลน์ทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละมปีระสทิธภิาพทีม่คีุณค่า
ตอ่ความพยายามในการท�าตลาดแบรนดแ์ฟชัน่ นักศกึษาจะสามารถถอด
รหสัแพลทฟอรม์หลากหลายทีส่ือ่สงัคมออนไลนน์�าเสนอใหก้บัแบรนด์
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FSH 394 การโฆษณาแฟชัน่และแบรนด์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูบ้ทบาททีเ่หมาะสมของการโฆษณาแฟชัน่
และปัจจัยหลกัทีก่�าหนดและระบถุงึผลติภณัฑแ์ฟชัน่ นักศกึษาจะท�าความ
เขา้ใจความส�าคัญของขอ้ความของแบรนดแ์ต่ละตัวทีท่�าใหก้ารโฆษณา
แฟชัน่ประสบผลส�าเร็จ

FSH 397 การจัดแสดงสนิคา้: หุน่โชว,์ รปูแบบ และอปุกรณ์
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูเ้กีย่วกับกระบวนการการจัดแต่งหุ่นโชวส์�าหรับน�า
เสนอผลติภณัฑผ์า่นประสบการณก์ารปฏบิตัจิรงิ โดยสามารถใชง้านและ
บ�ารงุรักษาหุน่โชว ์ หุน่แบบ และอืน่ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม นักศกึษาจะได ้

ฝึกปฏบิตักิารสรา้งทกัษะในวธิกีารสไตลล์ิง่: การสรา้งรปูแบบส�าหรับตดัเย็บ 

เสือ้ผา้แบบพอดตีวัส�าหรับชายและหญงิ; การประสานงานของอปุกรณแ์ยก  
อปุกรณเ์ครือ่งแตง่กาย อปุกรณป์ระกอบแฟชัน่ และของตกแตง่บา้น

FSH 398 คอมพวิเตอรส์�าหรับสิง่ทอ
วชิานีจ้ะศกึษาเทคนคิตา่งๆ ในการใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืออกแบบ 
นักศกึษาจะออกแบบสิง่ทอ กลุม่ส ีและท�าซ�้าๆ โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop  

และ Illustrator

FSH 399 คอมพวิเตอรส์�าหรับเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดย
การถกั
วชิานี้จะใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณ์ในการตัง้โปรแกรมและเทคนิค
การถกัโดยใชเ้ครือ่งถกัอตุสาหกรรมของ Stoll ในขัน้กลาง นักศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืในซอฟตแ์วร ์ M1 เขยีนโปรแกรมถกั และใช ้
เครือ่งจักรอตุสาหกรรม Stoll 7G และ 12G เพือ่ถกัชิน้งานตวัอยา่งและ
เสือ้ผา้

FSH 400 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 6: คอลเลคชัน่ซเีนยีร์
นักศกึษาจะท�าการวจัิย ออกแบบ และสรา้งคอลเลคชัน่ของนักออกแบบ
เสือ้ผา้ ตัง้แตช่ดุกฬีาไปจนถงึชดุราตร ี โดยจะเนน้ในเรือ่งเทคนคิการท�างาน 

ในหอ้งท�างานของนักออกแบบ

FSH 409 การพัฒนาผลติภณัฑ ์5: การพัฒนาเสน้สายขัน้สงู
นักศกึษาจะวางกลยุทธใ์นการพัฒนาผลติภัณฑส์�าหรับแบรนด/์บรษัิทที่
ก�าหนดโดยการพัฒนาคอลเลคชัน่ สองคอลเลคชัน่ วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่ง 

การสาธติทกัษะดจิติอลและทกัษะการใชม้อืขัน้สงู น�าเสนอแพ็กเกจผลติภณัฑ ์

ที่สมบูรณ์ที่เชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยใชซ้อฟต์แวร์
มาตรฐานอตุสาหกรรมและ PDM ทีใ่ชง้านผา่นเว็บไซต ์โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การน�าเสนอแบบมอือาชพี

FSH 410 อคีอมเมริซ์
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งการขายผลติภณัฑแ์ฟชัน่ออนไลน ์ โดยจะ 

อธบิายในเรือ่งกลยทุธใ์หม่ๆ  ของเทคโนโลยอีคีอมเมริซ์ โมเดลธรุกจิทีเ่กดิ 

ขึน้ใหมบ่นเว็บไซต ์นวตักรรมการตลาด และเทคนคิลา่สดุส�าหรับอนิเตอรเ์ฟส 

ลกูคา้ทีป่รับปรงุแลว้

FSH 417 การออกแบบแฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 5
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการตระหนักรูใ้นเรือ่งตลาดเครือ่งแตง่กายชายภายใน 

อตุสาหกรรมแฟชัน่ระหวา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง และเพือ่วางเป้าหมาย
สไตลข์องแตล่ะคนในสว่นแบง่การตลาดทีก่�าหนด โดยจะเนน้ในเรือ่งการ 

วเิคราะหแ์นวโนม้เครื่องแต่งกายชายระหว่างคอลเลคชั่นของนิวยอร์ก 
ลอนดอน มลิาน และปารสี

FSH 418 การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 5
นักศกึษาจะไดส้รา้งสรรคก์ารออกแบบของตนเองโดยใชผ้า้มัสลนิและ
เครือ่งแตง่กายส�าเร็จรปู โดยจะเนน้ในเรือ่งเครือ่งแตง่กายกฬีาทีค่ลอ่งตวั 
วชิานีจ้ะเสรมิความรูค้รอบคลมุในหวัขอ้ที ่ 1, 2 และ 3 ใหนั้กศกึษาเขา้ใจ
ในเรือ่งการตดัและการประดษิฐไ์ดด้ยี ิง่ขึน้

FSH 427 การจัดแสดงสนิคา้: กราฟิกส�าหรับการน�าเสนอ
วชิานี้จะเป็นการศกึษาในเชงิลกึลงในเครือ่งมอืการสือ่สารกราฟิกทีม่อียู่
อย่างหลากหลายและใชง้านกันภายในอุตสาหกรรมการจัดแสดงสนิคา้ 
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูเ้ทคนิคทีห่ลากหลายส�าหรับการระบุและการสรา้ง
โปรแกรมป้ายส�าหรับการคา้ปลกี คา้สง่ งานแสดงสนิคา้ การจัดแสดงใน
รา้น โปรโมชัน่การขาย รวมถงึการพจิารณาการสือ่สารกราฟิกไดนามคิทีใ่ช ้
ในการแสดงสนิคา้ในตูโ้ชว์

FSH 430 การออกแบบแฟชัน่ 5
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ความสามารถในการวางเป้าหมายสไตลข์อง 

แตล่ะบคุคลลงในสว่นแบง่การตลาดเฉพาะ โดยจะเนน้ในเรือ่งความตอ่เนือ่ง 

ของสไตลใ์นการออกแบบ การน�าเสนอ และการวเิคราะหแ์นวโนม้ นักศกึษา 

จะไดพั้ฒนาความเขม้แข็งในการออกแบบเพือ่รับประกนัการสรา้งงานของ 

ปรัชญาการออกแบบสว่นตวัทีเ่ขม้แข็งและชดัเจน นักศกึษาจะท�าการพัฒนา 

คอลเลคชัน่ซเีนยีรข์องตนเอง

FSH 434 การตดัเย็บ/การจับเดรป/แพทเทริน์ลงรายละเอยีด
มติเิดยีว 6: การออกแบบ 3 มติิ
วชิาการออกแบบเชงิเทคนคินีใ้หค้วามส�าคัญกบัการผลติเครือ่งแตง่กายที่
ซบัซอ้นใหม ่ ซึง่นักศกึษาจะไดว้เิคราะหเ์ครือ่งแตง่กายทีส่รา้งสรรคโ์ดย
นักออกแบบ สรา้งแพทเทริน์กระดาษ และสรา้งชดุตน้แบบและตวัอยา่ง
ผา้อยา่งละเอยีด โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งแพทเทริน์กระดาษทีถ่กูตอ้ง
แมน่ย�า โดยใชว้ธิกีารตดัทีซ่บัซอ้นและประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการเย็บดว้ยมอื
ขัน้สงู

FSH 436 การสรา้งแพทเทริน์และการออกแบบ 3 มติสิ�าหรับ
พอรท์โฟลโิอแฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนาพอรท์โฟลโิอแฟชัน่เชงิเทคนคิและการออกแบบ  
3 มติ ิ ในรปูแบบทัง้ดัง้เดมิและแบบดจิติอล โครงงานเชงิเทคนคิกอ่นหนา้ 

จะถกูเลอืกมาปรับแตง่และรวมไวใ้นพอรท์โฟลโิอ นักศกึษาจะสรา้งพอรท์ 

โฟลโิอบนเว็บไซต ์ประวตั ิส่ว่นตวัทีม่กีารออกแบบเชงิเทคนคิ และเอกสาร
โปรโมทตนเอง โดยจะมุง่เนน้ในเรือ่งของการท�างานในระดบัมอือาชพีและ
มาตรฐานอตุสาหกรรม
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FSHแฟชัน่

FSH 438 การตคีวามแฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาวงจรอตุสาหกรรมแฟชัน่สากลของการแสดง 

โชวบ์นรันเวย ์ งานแสดงสนิคา้ และอเีวนตอ์ืน่ๆ ผา่นสายตาและภาษา 

ของการวจิารณแ์ฟชัน่ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยอทิธพิลทีม่ตีอ่บคุลกิ 

ลกัษณะ แบรนด ์ สถาบนั และสือ่ ทีท่�าใหแ้ฟชัน่เป็นปรากฎการณท์าง
วฒันธรรมและเศรษฐกจิรอบโลก

FSH 440 พอรท์โฟลโิอส�าหรับการออกแบบเครือ่งแตง่กาย
ในวชิานี ้นักศกึษาจะแกไ้ขและเลอืกชิน้งานเครือ่งแตง่กายทีด่ทีีส่ดุส�าหรับ
พอรท์โฟลโิอของตนเอง โดยจะครอบคลมุในเรือ่งเทคนคิส�าหรับงานถา่ย
ภาพ เลยเ์อาทข์องพอรท์โฟลโิอ และการน�าเสนอไอเดยีตอ่ผูม้โีอกาสเป็น
นายจา้ง นักศกึษาจะน�าเสนองานของตนเองในแตล่ะสปัดาหเ์พือ่ท�าการ
วจิารณใ์นเชงิลกึ รวมถงึการเขยีนจดหมายแนะน�าตวัและประวตัสิว่นตวั

FSH 441 การสรา้งเครือ่งแตง่กาย 1
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานการสรา้งเครือ่งแตง่กายส�าหรับละคร 

เวทผีา่นการสรา้งสรรคค์อรเ์ซท็ โครงเสือ้ และเพ็ตตโิคท้ นอกจากนี ้
นักศกึษายังจะไดเ้รียนรูก้ารยัดนุ่นเพื่อเป็นฐานของเครื่องแต่งกายดว้ย 
สดุทา้ย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปรับแตง่แพทเทริน์ยอ้นยคุส�าหรับรปู
รา่งสมยัใหม ่รวมถงึเครือ่งแตง่กายทีป่รับแตง่ไดต้ามชว่งของรปูรา่งดว้ย

FSH 442 การออกแบบสิง่ทอโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นตวัชว่ย
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชซ้อฟตแ์วรเ์ฉพาะของอุตสาหกรรมสิง่ทอมา
ชว่ยในเรือ่งแนวคดิการออกแบบ โดยใชเ้ครือ่งมอืสือ่ในสภาพแวดลอ้มที ่
เป็นมติรกบัสิง่ทอในการสรา้งแพทเทริน์แบบซ�้าๆ การสเกต็ชภ์าพ และ
เครือ่งหมายตา่งๆ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะสรา้งการน�าเสนอโดยละเอยีด
ทีม่ขีอ้มลูส ีทศิทางส ีมลูคา่ และเปอรเ์ซน็ตท์ีค่รอบคลมุในการออกแบบ

FSH 445 กลยทุธก์ารคา้ปลกีรว่มสมยั
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องแนวคดิของการคา้ปลกีแบบมีนวัตกรรม
ส�าหรับสภาพแวดลอ้มการคา้ปลกีทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว นักศกึษาจะ
ไดท้�างานวจัิยเกีย่วกบัแนวโนม้ของผูบ้รโิภค การเปลีย่นแปลงของตลาด 
ชอ่งทางการจัดจ�าหน่าย และการใชข้อ้มลูเหลา่นีใ้นการสรา้งแผนการคา้
ปลกีทีไ่ดพั้ฒนาครบถว้นแลว้ ซึง่จะรวมถงึแผนการบกุตลาด การวเิคราะห์
ทีต่ัง้ และทกุๆ มมุมองของการด�าเนนิการการคา้ปลกี

FSH 450 ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งวธิกีารแบบผูป้ระกอบการในการระบโุอกาสทาง 

การตลาด โดยจะเนน้ในเรือ่งความแตกตา่งของผลติภณัฑแ์ละการท�าการ
ตลาดผลติภณัฑแ์ละแบรนดใ์หมใ่นสภาพแวดลอ้มการคา้ปลกี นักศกึษาจะ 

ไดพั้ฒนาแผนธรุกจิรวมถงึกระบวนการในการพัฒนา การท�าตลาด และการ 

ขายสายผลติภณัฑข์องตนเองโดยตดิฉลากหรอืแบรนดอ์สิระ

FSH 456 พอรท์โฟลโิอแฟชัน่และการออกแบบโดยใช ้
คอมพวิเตอรเ์ป็นตวัชว่ย
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมนักศกึษาใหเ้ขา้สู่อุตสาหกรรมแฟชั่น 
ทักษะการออกแบบโดยใชค้อมพวิเตอรม์าชว่ยจะไดรั้บการขัดเกลาเพือ่
ชว่ยเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัการน�าเสนอในระดบัมอือาชพี นักศกึษาจะได ้
สรา้งพอรท์โฟลโิอในรปูแบบเว็บไซตแ์ละพัฒนาวสัดทุีใ่ชร้ว่มกนั นอกจาก
นี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะพัฒนาแผน่งานเสน้สายและ tech pack 
ส�าหรับคอลเลคชัน่ของตนเองดว้ย

FSH 460 การจัดจ�าหน่าย: ความรว่มมอืทางอตุสาหกรรม
วชิานี้จะท�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกับหลักปฏบิัตกิารคา้ปลกีและการคา้ส่ง
แบรนดแ์ฟชัน่ทีด่ทีีส่ดุของอตุสาหกรรมแฟชัน่ลา่สดุ นักศกึษาจะไดร้ว่ม
งานกับมอือาชพีในอตุสาหกรรมในการท�าโครงงานทีอ่อกแบบมาเพือ่ให ้
ประสบการณ์และทักษะการเป็นผูน้�าทีเ่ป็นทีต่อ้งการในการเขา้สูต่ลาดใน
ศตวรรษที ่21 ไดป้ระสบผลส�าเร็จ

FSH 464 การบรหิารจัดการการคา้ปลกีแฟชัน่และการด�าเนนิ
งาน
วชิานี้ใหค้วามรูนั้กศกึษาเกีย่วกับโอกาสแบบเรยีลไทมใ์นการเขา้ร่วมและ
เรยีนรูใ้นทุกมุมมองของการด�าเนนิการและบรหิารจัดการธุรกจิแฟชั่นคา้
ปลกี นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูร้ะบบ POS การจัดการและควบคมุคลงัและ
กระแสเงนิสด การจัดแสดงสนิคา้ในชัน้ทีข่าย การบรหิารจัดการความ
ตอ้งการของลกูคา้ และการพัฒนา อบรม และจัดตารางท�างานใหก้บัเจา้
หนา้ทีค่มุคลงั

FSH 465 การออกแบบแฟชัน่ 6 คอลเลคชัน่ซเีนยีร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดผ้ลติชดุโครงงานสดุทา้ยทีม่เีป้าหมายในการท�า
พอรท์โฟลโิอใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยตามมาตรฐานของความเป็นเลศิทีค่าดหวัง
ในอตสาหกรรมนี้

FSH 467 การออกแบบแฟชัน่เครือ่งแตง่กายชาย 6
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดผ้ลติชดุโครงงานสดุทา้ยทีม่เีป้าหมายในการท�า
พอรท์โฟลโิอใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยตามมาตรฐานของความเป็นเลศิทีค่าดหวัง
ในอตสาหกรรมนี้

FSH 468 การตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชาย 6
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการผลติผา้มสัลนิ ท�าการลองเสือ้ผา้ และ
สรา้งแพทเทริ์นส�าหรับการออกแบบในคอลเลคชั่นซเีนียร์ของตนเอง 
นักศกึษาจะท�าการตดัเย็บเครือ่งแตง่กายชายอยา่งนอ้ย 6 ชดุในผา้แฟชัน่
ทีอ่าจไดน้�าไปแสดงในงานแฟชัน่โชวข์องผูจ้บการศกึษาดว้ย

FSH 472 การจัดแสดงสนิคา้ 3
วชิานีจ้ะเป็นการท�าโครงงานแบบปฏบิตัจิรงิส�าหรับซเีนยีร ์ ซึง่นักศกึษาจะ
ไดจ้นิตนาการและสรา้งสภาพแวดลอ้มหรอืจัดแสดงสนิคา้ส�าหรับสภาพ
แวดลอ้มเชงิพาณชิย์

FSH 473 การออกแบบสิง่ทอ
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเตรียมนักศกึษาใหเ้ขา้สู่อุตสาหกรรมสิง่ทอ 
นักศกึษาจะก�าหนดเป้าหมาย วเิคราะหท์กัษะ และสรา้งความเชือ่มโยงใน
เนือ้งานของงาน 2 มติบินกระดาษทีจ่ะเป็นการสรา้งพอรท์โฟลโิอ โดยจะ
ศกึษาในเรือ่งโอกาสทางหนา้ทีก่ารงาน รวมถงึโลจสิตกิสข์องงานฟรแีลนซ ์

ดว้ย

FSH 474 สิง่ทอประยกุต ์5
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้สรมิสรา้งทกัษะทางดา้นเทคนคิเพิม่เตมิและขยาย 

ความรูใ้นเรือ่งของการพมิพแ์ละการจัดการตวัผา้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาตอ่
เนือ่งในเรือ่งคณุภาพและคณุสมบตัขิองผา้ประเภทตา่งๆ อกีทัง้จะไดผ้ลติ
คอลเลคชัน่ของการออกแบบสิง่ทออยา่งตอ่เนือ่ง
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FSH 476 สิง่ทอประยกุต ์6: คอลเลคชัน่ซเีนยีร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะถกูคาดหวงัในสรา้งคอลเลคชัน่ของผา้พมิพส์�าหรับ
พอรท์โฟลโิอซเีนยีรข์องตนเอง นักศกึษาจะไดรั้บโอกาสใหศ้กึษาวธิกีาร
พมิพท์ีห่ลากหลายทีไ่ดเ้รยีนรูม้า

FSH 477 การจัดแสดงสนิคา้: ปฏบิตักิารโครงงาน
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและปฏบิัตงิานแนวคดิการจัดแสดงสนิคา้แบบบรูณา
การส�าหรับการน�าเสนอประเภทของการเขา้สูต่ลาดเฉพาะอยา่ง นักศกึษา
จะไดพั้ฒนาโปรแกรมภาพส�าหรับจ�าแนกประเภทแบรนด ์ ขา้มแอพลเิคชั่
นการจัดแสดงสนิคา้ทีห่ลากหลาก: การออกแบบและตดิตัง้การแสดงใน
ตูก้ระจก, การน�าเสนอคณุลกัษณะในรา้น, การจัดแสดงสนิคา้บนก�าแพง, 
เลยเ์อาทข์องผังแตล่ะชัน้, การออกแบบการตดิตัง้ และระบบป้ายกราฟิก

FSH 478 บรรณาธกิารสไตลล์ิง่
ในวชิาระดบัขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะไดท้�าความคุน้เคยกบับรรณาธกิารสไตล์
ลิง่คนส�าคญั นักถา่ยภาพแฟชัน่ นติยสารแฟชัน่ และเรือ่งราวแฟชัน่ใน 50 
ปีทีผ่า่นมา ดว้ยแหลง่ขอ้มลูทีม่ากมายนี ้ นักศกึษาจะออกแบบไสตลแ์ละ
ผลติงานถา่ยภาพสองชดุทีเ่นน้ในเรือ่งแนวคดินวตักรรม

FSH 479 คอมพวิเตอรส์�าหรับคอลเลคชัน่ซเีนยีร:์ เครือ่งแตง่
กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
นักศกึษาจะน�าแนวคดิการออกแบบที่เหมาะสมจากงานก่อนหนา้และ
พัฒนาลงใน swatch และโปรแกรมลงในเครือ่งทออตุสาหกรรม Stoll เพือ่
ทกัชิน้งานเครือ่งแตง่กายส�าหรับคอลเลคชัน่ซเีนยีรข์องตนเอง นักศกึษา
จะไดผ้ลติผังตัวอย่างงานส�าหรับพอรท์โฟลโิอของตนเองทีไ่ดคุ้ณภาพ
ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยจะไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งแฟชัน่ขัน้สงูและ
เทคนคิการเย็บแบบแฟนซี

FSH 482 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 6
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาคอลเลคชัน่การออกแบบเครือ่งแตง่กาย
ทีท่�าขึน้โดยการถกัขัน้สงู ส�าหรับเดนิรันเวย ์ และ/หรอืเพือ่ท�าพอรท์โฟลิ
โอแบบมอือาชพี นักศกึษาจะไดรั้บความทา้ทายในการท�างานในระดบัมอื
อาชพี และตอ้งยดึมัน่กบัมาตรฐานอตุสาหกรรมดว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การท�าพอรท์โฟลโิอทีป่รับแตง่ใหเ้ขา้กับเป้าหมายทางวชิาชพีของแตล่ะ
บคุคลใหส้�าเร็จ

FSH 484 สไตลล์ิง่ส�าหรับแฟชัน่โชว์
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสไตลล์ิง่ส�าหรับแฟชัน่โชว ์ เพือ่
สะทอ้นแนวคดิของนักออกแบบหรอือตัลกัษณข์องแบรนด ์ โครงงานแบบ
เดีย่วและแบบกลุม่จะแสดงใหนั้กศกึษาเห็นถงึความรับผดิชอบของสไตล์
ลสิตก์อ่นและระหวา่งแฟชัน่โชว ์รวมถงึ: กระบวนการ look การแคสท ์การ
ลองเสือ้ผา้ การซอ้มเดนิ ดนตร ีและการประสานงานหลงัเวทดีว้ย

FSH 488 การตพีมิพน์ติยสารและการเผยแพรส่ือ่ดจิติอล
ในวชิาภาคปฏบิตันิี ้ นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มในทกุมมุมองการผลติงานพมิพ์
สมยัใหมแ่ละนติยสารออนไลน ์ รวมถงึการวจัิยและหยบิยกเรือ่งราว การ
รายงาน การเขยีน การท�าอารต์ไดเรคชัน่ การพาดหวัขอ้ เนือ้ความขยาย
หวัขอ้ ค�าบรรยายใตภ้าพ สือ่สงัคมออนไลน ์และการถา่ยภาพ โดยจะเนน้
ในเรือ่งการปฏบิตัติามมาตรฐานอตุสาหกรรมและเสน้ตาย

FSH 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

FSH 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

FSH 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FSH 500 การฝึกงานดา้นแฟชัน่
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัแฟชัน่
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FSHแฟชัน่

FSH 600 การออกแบบแฟชัน่ 1
วชิานีจ้ะรวมนักศกึษาจากหลายสาขาวชิา และไดรั้บการออกแบบมาเพือ่
ใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสกบัวธิกีารทีห่ลากหลายในการออกแบบและวาดภาพ
ประกอบ

FSH 600A การออกแบบแฟชัน่
วชิานีจ้ะรวมนักศกึษาจากหลายสาขาวชิา และไดรั้บการออกแบบมาเพือ่
ใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสกบัวธิกีารทีห่ลากหลายในการออกแบบและวาดภาพ
ประกอบ

FSH 601 การออกแบบ 3 มติ ิ1
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งการออกแบบ 3 มติ ิ และการพัฒนาเสือ้ผา้ นักศกึษา
จะไดเ้รยีนรูห้ลกัการหลกัของการรา่งแพทเทริน์และการตดัเย็บเสือ้ผา้ อกี
ทัง้ยังจะไดรั้บความรูเ้บือ้งตน้ในการจัดการการสรา้งแพทเทริน์รูปร่างดว้ย 
โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การใชอ้ปุกรณอ์ตุสาหกรรมอยา่งเหมาะสม การ
ปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตังิาน และการพัฒนาเครือ่งแตง่กายไปสูม่าตรฐาน
แฟชัน่เชงิพาณชิย์

FSH 601A การออกแบบ 3 มติ ิ1
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งการออกแบบ 3 มติ ิ และการพัฒนาเสือ้ผา้ นักศกึษา
จะไดเ้รยีนรูห้ลกัการหลกัของการรา่งแพทเทริน์และการตดัเย็บเสือ้ผา้ อกี
ทัง้ยังจะไดรั้บความรูเ้บือ้งตน้ในการจัดการการสรา้งแพทเทริน์รูปร่างดว้ย 
โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การใชอ้ปุกรณอ์ตุสาหกรรมอยา่งเหมาะสม การ
ปฏบิตังิานในหอ้งปฏบิตังิาน และการพัฒนาเครือ่งแตง่กายไปสูม่าตรฐาน
แฟชัน่เชงิพาณชิย์

FSH 602 การออกแบบแฟชัน่ 2
วชิานีป้ระกอบดว้ยโครงานการออกแบบทีจ่ะชว่ยพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์

ของนักศกึษา และเสรมิสรา้งความรูใ้นเรือ่งหลกัการการออกแบบหลกัดว้ย 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการตระหนักถงึความเชือ่มโยงของตลาดดว้ย และจะมี
การเสรมิสรา้งทกัษะเชงิเทคนคิเพิม่ขึน้ดว้ย

FSH 603 การออกแบบ 3 มติ ิ2
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่ง การเรยีนรูศ้ลิปะการตดัผา่นการเรยีนการ
สอนแบบมอือาชพี การสรา้งแพทเทริน์ขัน้สงู การประดษิฐ ์ และเทคนคิ
การตดัเย็บ นักศกึษาจะตอ้งรา่งแบบและตดัเย็บเสือ้ผา้ทีต่รงตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม โดยจะเนน้ในเรือ่งการจัดการกบัผา้ทีใ่ชใ้นงานแฟชัน่อยา่ง
ถกูตอ้ง และการใชเ้ครือ่งมอืตดัเย็บทางอตุสาหกรรมอยา่งเหมาะสม

FSH 604 การออกแบบแฟชัน่ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณก์ารปฏบิตัจิรงิในระเบยีบปฏบิตัขิอง 

การรว่มมอืและการท�างานเป็นทมีอยา่งมอือาชพี ในขณะทีท่�าการออกแบบ 

และพัฒนาโครงงานกลุม่ส�าหรับตลาดเป้าหมาย อกีทัง้นักศกึษายงัจะได ้

พัฒนาคอลเลคชั่นของตนเองเพือ่แสดงปรัชญาทีเ่ป็นเอกลักษณ์และจุด 

แข็งในการออกแบบของตน โดยจะเนน้เรือ่งความช�านาญทางดา้นเทคนคิ
และการน�าเสนออยา่งมอือาชพี

FSH 605 การออกแบบ 3 มติ ิ3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดต้ดัแพทเทริน์และตดัเย็บเสือ้ผา้ส�าหรับสองโครง
งาน

FSH 606 การออกแบบแฟชัน่ 4
วชิานี้จะประกอบดว้ยโครงงานของแต่ละบุคคลทีนั่กศกึษาเป็นผูก้�าหนด
เอง โดยจะตอ้งมกีารปรกึษาหารอืระหวา่งนักศกึษาและผูใ้หค้�าปรกึษาเพือ่
เลอืกวา่โครงงานใดทีส่ามารถขยายความรูข้องหัวขอ้ทีเ่ลอืกศกึษาส�าหรับ
การท�าโครงงานสดุทา้ยได ้

FSH 607 การออกแบบ 3 มติ ิ4
วชิานีจ้ะประกอบดว้ยโครงงานตา่งๆ ทีนั่กศกึษาไดแ้รงบนัดาลใจมาหลงัจาก 

ทีป่รกึษากบัทีป่รกึษาแลว้ โครงงานเหลา่นีจ้ะน�าไปสูก่ารเตรยีมแพทเทริน์
ส�าหรับโครงงานสดุทา้ยดว้ย

FSH 609 การออกแบบดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
วชิานีจ้ะศกึษาเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชค้อมพวิเตอรเ์ป็นเครือ่งมอืในการออกแบบ  
รวมถงึการวาดภาพประกอบ การพัฒนาภาพสเกต็ชล์ะเอยีดมติเิดยีว การ
วาดสเปค การน�าเสนอ และการท�าสตอรีบ่อรด์

FSH 610 สิง่ทอประยกุต ์1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กวธิกีารทีห่ลากหลายของการพมิพผ์า้โดย
ใชอ้ตุสาหกรรมสิง่ทอ โดยจะประกอบไปดว้ยการพมิพซ์ลิคส์กรนีและการ
พมิพแ์บบโอนถา่ยความรอ้น

FSH 611 สิง่ทอประยกุต ์2
วชิานี้จะสอนนักศกึษาอย่างต่อเนื่องเกีย่วกับการทดสอบในเรือ่งผา้และ
ขยายความรูใ้นเรือ่งองคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองผา้

FSH 612 สิง่ทอประยกุต ์3
ในวชิานี ้ นักศกึษาการพมิพส์ิง่ทอจะไดพั้ฒนาผา้ประเภทตา่งๆ ส�าหรับ
โครงงานเฉพาะ

FSH 613 สิง่ทอประยกุต ์4
วชิานีจ้ะประกอบดว้ยโครงงานตา่งๆ ทีนั่กศกึษาไดแ้รงบนัดาลใจมาหลงัจาก 

ปรกึษากบัทีป่รกึษาแลว้ โครงงานเหลา่นีห้นึง่หรอืหลายโครงงานจะเป็นการ 

แขง่ขนัทีไ่ดรั้บแรงผลกัดนัจากอตุสาหกรรม โดยจะเนน้อยา่งมากในเรือ่ง
การออกแบบการตลาดวา่พดูถงึเรือ่งอะไรและจะน�าไปใชเ้พือ่ท�าอะไร

FSH 615 การออกแบบสิง่ทอ
วชิาระดับบัณฑติศกึษานี้จะสอนวธิกีารทีห่ลากหลายของการออกแบบสิง่ 

ทอและเทคนคิการผลติทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม นักศกึษาจะไดรั้บการสนับสนุน 

ใหส้รา้งคอลเลคชัน่การออกแบบสิง่ทอในโครงงานการออกแบบ โดยจะมี
การพดูถงึภาพรวมสัน้ๆ ของประวตัสิ ิง่ทอดว้ย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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FSH 616 พลวตัรของแฟชัน่
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งภาพรวมของอตุสาหกรรมแฟชัน่อยา่งครอบคลมุ 
รวมถงึการพัฒนาผลติภณัฑ ์การจัดหา การซือ้ การตลาด และการคา้ปลกี 
จะมกีารศกึษาแฟชัน่ในทกุๆ หมวดหมู ่ โดยจะเนน้ในเรือ่งความสม้พันธ์
ระหวา่งองคป์ระกอบทีห่ลากหลายของธรุกจิแฟชัน่

FSH 617 การเขยีนขา่วแฟชัน่เบือ้งตน้
วชิานีจ้ะแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของรปูแบบเรือ่งราวทีพ่บในสิง่พมิพเ์กีย่วกบั
แฟชัน่และในสว่นของสไตล ์ นักศกึษาจะไดเ้สรมิสรา้งทกัษะการอา่น การ
เขยีน และการวจัิย โดยแตกยอ่ยเรือ่งราวของแฟชัน่เพือ่ตรวจสอบเสยีง 
โครงสรา้ง มมุมอง และการใชค้�าศพัทแ์ฟชัน่

FSH 618 การออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการถกัดว้ยมอืขัน้ตน้และขัน้กลาง 
โดยจะถกัตวัอยา่งชิน้งานโดยใชเ้ทคนคิแตล่ะอยา่ง และออกแบบเครือ่ง
แตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกัสองคอลเลคชัน่ นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะ
ไดเ้ขา้ใจพืน้ฐานของเครือ่งแต่งกายทีท่�าขึน้โดยการถักในอุตสาหกรรม
แฟชัน่ และการท�างานของนักออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกั

FSH 619 การพัฒนาและขอ้โตเ้ถยีงในปัจจบุนัเกีย่วกบัการ
เขยีนขา่วแฟชัน่
วชิาสัมมนานี้จะศกึษาบทบาทของการเขยีนข่าวแฟชั่นในเชงิวัฒนธรรม
และความรับผดิชอบในการเขยีนนัน้ นักศกึษาจะศกึษาการพัฒนาทีผ่า่นมา
ไมน่านของสือ่ รวมถงึส�ารวจความทา้ทายทางสงัคม เรือ่งอือ้ฉาว และการ
ถกเถยีงของอตุสาหกรรมแฟชัน่ โดยชัน้เรยีนจะจัดเป็นแบบโตะ๊กลม และ
การอภปิรายจะน�าโดยนักศกึษา

FSH 620 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 1
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกบัเทคนคิ ความหลากหลาย และมมุมอง
ทีส่รา้งสรรคข์องการออกแบบเครือ่งแต่งกายทีท่�าขึน้โดยการถักส�าหรับ 

แฟชัน่ นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะการออกแบบโดยการศกึษาการใชไ้หมพรม  

ส ีแพทเทริน์ พืน้ผวิ และรปูปรา่ง ผา่นการพัฒนาตวัผา้ รวมถงึการวาดภาพ
ประกอบ โดยจะไดเ้รยีนรูท้ัง้ในเรือ่งเทคนคิการใชเ้ครือ่งถกัและเทคนคิการ 

ถกัดว้ยมอื

FSH 621 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 2
นักศกึษาจะออกแบบและประดษิฐเ์สือ้ผา้ใหแ้ลว้เสร็จตามแนวคดิเดมิของ
ตนเอง โดยจะใชว้ธิกีารสรา้งแพทเทริน์แบบราบและการออกแบบ 3 มติ ิ 
นักศกึษาจะไดร้วมสแีละแพทเทริน์เขา้ดว้ยกนั พรอ้มกบัส�ารวจความตา่งของ 

แสงเงาขัน้พืน้ฐาน อกีทัง้ยงัจะไดค้�านวณในเรือ่งแฟชัน่อยา่งเต็มรปูแบบและ 

ไดเ้ขยีนแพทเทริน์ดว้ย

FSH 622 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณก์ารใชง้านเครือ่งถกัอตุสาหกรรม 
นักศกึษาจะออกแบบและผลติเครือ่งแตง่กายสองชิน้ โดยเนน้ในเรือ่งการ
ใชเ้ครือ่งแบบเตยีงคูแ่ละการออกแบบ 3 มติ ิ อนัดบัแรกนักศกึษาจะได ้
ออกแบบภายในภาพเงาทีพ่อดตีวัทีก่�าหนดไว ้ และจากนัน้จะไดศ้กึษาการ
ท�างานของการใชเ้ครือ่งแบบเตยีงคูเ่พือ่ส�ารวจในเรือ่งภาพเงา

FSH 623 การออกแบบและการสรา้งเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั 4
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าโครงงานทีต่นเองเป็นผูค้ดิขึน้ เพือ่พัฒนาสไตล ์

สว่นตวัของเอง เตรยีมงานส�าหรับจัดท�าพอรท์โฟลโิอ และปรับแตง่ทกัษะ
ใหส้มบรูณแ์บบในเรือ่งการเตรยีมพรอ้มส�าหรับคอลเลคชัน่สดุทา้ย

LA/FSH 624 ภาษาของแฟชัน่
วชิานี้จะใหค้วามรูใ้นเรือ่งทักษะการสรา้งค�าศัพทข์องอตุสาหกรรมแฟชัน่ 
งานในวชิานีจ้ะประกอบไปดว้ยภาษาทีใ่ชใ้นการจัดจ�าหน่ายแฟชัน่ และมุง่
เนน้ทีภ่าพรวมของโปรแกรมการจัดจ�าหน่าย วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งค�าศพัท์
หลกัๆ ทีส่มัพันธก์บัการตลาดแฟชัน่ การจัดจ�าหน่าย การพัฒนาผลติภณัฑ ์
การจัดหาผลติภณัฑ ์สิง่ทอ และการจัดแสดงสนิคา้

FSH 626 การตพีมิพน์ติยสารแบบดจิติอลและแบบสิง่พมิพ์
ในวชิาเวริค์ชอ็ปนี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่รปูภาพและค�าสามารถน�ามารวม
กนัเพือ่บอกเลา่เรือ่งราวทีม่ผีลกระทบตอ่ผูค้นไดอ้ยา่งไร โดยมโีอกาสที่
จะไดค้ดิ ออกแบบ และแกไ้ขนติยสารของตนเองในรปูแบบงานพมิพแ์ละ
แพลทฟอรม์ดจิติอลดว้ย

FSH 627 คณุลกัษณะของการเขยีน การวจัิย และการรายงาน
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�างานทีต่นเองเลอืกเองและก�าหนดใหต้อ้งหยบิยก 

แนวคดิมาหารอืในการจ�าลองการประชมุบรรณาธกิารดว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่ง 

การขดัเกลางานเขยีนและทกัษะการท�างานวจัิย การพัฒนาความยาวของ
บทความและการวางแฟชัน่ภายในบรบิททางวฒันธรรมทีม่ขีนาดใหญข่ึน้

FSH 628 การรายงานบนสือ่สงัคมออนไลนแ์ละบนโทรศพัท์
เคลือ่นที่
วชิานี้จะใหม้มุมองทีค่รอบคลมุของการรายงานบนสือ่สังคมออนไลน์และ
บนโทรศพัทเ์คลือ่นทีผ่า่นการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
เลา่เรือ่งสมยัใหม ่ และเครือ่งมอืดจิติอลทีช่ว่ยใหนั้กขา่วสรา้งเรือ่งราวขา่ว
ทีม่ปีฏสิมัพันธไ์ด ้ วชิานีจ้ะฝึกฝนการน�าเสนอการรายงานแบบสด ทีซ่ ึง่
นักศกึษาจะไดแ้บง่ปันคณุลกัษณะแบบ long form ทีท่�าจากแอพทีไ่ดรั้บ
ความนยิม

FSH 629 แฟชัน่สไตลล์ิง่
นักศึกษาจะไดเ้รียนรูส้ไตล์ที่หลากหลายของการถ่ายภาพที่พบใน
นติยสารแฟชัน่ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเลา่เรือ่งจากภาพและองคป์ระกอบที่
น�าไปปฏบิตัไิดจ้รงิในการถา่ยภาพ จากการระดมสมอง การยมืเสือ้ผา้ การ
ซอ้มใหญ ่การหาตวัละคร และการท�างานในสถานทีจ่รงิ

FSH 630 กลยทุธก์ารตลาดแฟชัน่
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งภาพรวมของการตลาด โดยจะใหค้วามส�าคญัใน
เรือ่งบทบาทของการท�าโปรโมชัน่และการสือ่สารการตลาด องคป์ระกอบ
หลกัของวชิานีจ้ะประกอบดว้ยการพัฒนาตลาด โปรโมชัน่การขาย การ
ตอบกลบัโดยตรง การใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ และการตลาดแบบปาก
ตอ่ปาก
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FSHแฟชัน่

FSH 631 หลกัการจัดจ�าหน่าย
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารท�างานของแผนกจัดจ�าหน่ายภายในบรษัิทคา้ปลกี
จากมมุมองของผูซ้ ือ้ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการวางแผนการเงนิ
ตามฤดกูาล การวางแผนการจ�าแนกประเภท การเจรจาตอ่รองกบัผูข้าย 
และการบรหิารจัดการคลงัสนิคา้ นักศกึษาจะเรยีนรูแ้นวคดิและการค�านวณ
ทางคณิตศาสตร์ของการคา้ปลีกพื้นฐานที่จ�าเป็นในการสรา้งธุรกจิคา้
ปลกีใหป้ระสบผลส�าเร็จ หมายเหต:ุ ส�าหรับวชิานี ้ นักศกึษาตอ้งมทีกัษะ
คณติศาสตรข์ัน้พืน้ฐานมากอ่น

FSH 632 การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละการวเิคราะหแ์นวโนม้
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารและทีม่าในการรวบรวมขอ้มลูแนวโนม้ และได ้
เรยีนรูก้ารประยุกตใ์ชแ้นวโนม้การตลาดเหล่านี้กับแนวคดิในการพัฒนา 

ผลติภณัฑใ์หมแ่ละน�าสมยัส�าหรับตลาด โดยนักศกึษาน�าผลติภณัฑต์น้แบบ 

เขา้มา โดยเริม่ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึไดผ้ลติภณัฑส์�าเร็จ ซึง่จะตอ้งมกีาร
ท�าวจัิย จัดหาสนิคา้ ค�านวณตน้ทนุ จัดจ�าหน่าย และท�าการตลาด

FSH 633 การบรหิารจัดการการคา้ปลกีและการด�าเนนิงาน
วชิานี้จะศกึษาในหัวขอ้การบรหิารจัดการร่วมสมัยทีม่ผีลต่อธุรกจิการน�า 

แฟชัน่ออกตลาด นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคม  
จรรยาบรรณ การเป็นผูป้ระกอบการ การเป็นผูน้�า และโลกาภวิฒัน ์โดยใช ้
กรณีศกึษา การอา่นต�ารา และการสมัภาษณท์ีไ่ดบ้นัทกึไว ้

FSH 634 สิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของสิง่ทอและวตัถดุบิอืน่ๆ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
คณุภาพทีเ่หมาะสมของผลติภณัฑใ์นตลาดเป้าหมาย วชิานีจ้ะรวมถงึการ
วเิคราะหต์วัอยา่งสผีา้ทีต่อ้งมกีารปฏบิตัจิรงิดว้ย

FSH 635 การสรา้งกลยทุธท์ีส่ามารถแขง่ขนัได ้
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษารูจั้กการคดิเชงิกลยทุธท์ีร่วมอยูใ่นการพัฒนาแผน
ธรุกจิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
กลยทุธก์ารพัฒนาธรุกจิ การตัง้สมมตฐิาน และองคป์ระกอบของการท�า
ก�าไร

FSH 637 การจัดหาผลติภณัฑแ์ละการวางแผนการจ�าแนก
ประเภท
วชิานีจ้ะศกึษาโอกาสของการจัดหาผลติภัณฑผ์า่นโลกของสนิคา้หลากหลาย
ประเภททีม่จัีดจ�าหน่าย โดยจะพจิารณาในเรือ่งของขอ้ก�าหนดในการน�าเขา้ 

และสง่ออกดว้ย เนือ่งจากเป็นสว่นหนึง่ของการเปรยีบเทยีบตน้ทนุ

FSH 638 การพัฒนาสายผลติภณัฑ ์- กระบวนการความรว่ม
มอื
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการพัฒนาสายผลติภณัฑ ์วชิานี้
จะท�าการทบทวนกระบวนการความรว่มมอืระหวา่งนักออกแบบ ซพัพลาย
เออร ์ ผูน้�าออกตลาด และหุน้สว่นธรุกจิ ในการสรา้งคอลเลคชัน่แฟชัน่
หนึง่ๆ โดยจะสอนถงึกระบวนการนีโ้ดยใชว้ธิกีารทัง้วธิกีารเชงิวเิคราะหแ์ละ 

วธิกีารเชงิสรา้งสรรคด์ว้ย

FSH 640 การวาดแฟชัน่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการวาดรปูรา่งทีส่วมใสเ่สือ้ผา้ ส�าหรับแฟชัน่และการ
วาดภาพประกอบทัว่ไป โดยจะเนน้เรือ่งการท�าความเขา้ใจรปูรา่งเป็นหลกั 
การบา้นในเวอรช์ันภาคปฏบิัตทิีส่ถานทีจ่รงิของวชิานี้คอืจะตอ้งเขา้ร่วม
เวริค์ชอ็ปวาดรปูสามชัว่โมง

FSH 641 บทูแคมป์ขา่วและเวลาสัน้ๆ
วชิาการเขยีนแบบเขม้ขน้นี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ฝึกฝนนักศกึษาใน
สภาพแวดลอ้มการท�างานประจ�าวันทีต่อ้งแขง่กับเวลาโดยใชก้ารจ�าลอง
หอ้งขา่ว นักศกึษาจะไดรั้บมอบหมายงานของตนเองและจะตอ้งขดุคุย้และ
เขยีนขา่วคัน่เวลาโดยมกีารก�าหนดเสน้ตายทีม่เีวลาใหไ้มม่าก วชิานีจ้ะรวม
ถงึการอา่นขา่วและเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ดว้ย

FSH 643 เทคนคิดจิติอลส�าหรับแฟชัน่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการใชซ้อฟตแ์วรก์ราฟิกมาตรฐานทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 
เพื่อพัฒนาการน� าเสนอแบบมืออาชีพและสื่อสารขอ้มูลไดอ้ย่างม ี

ประสทิธภิาพ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและน�าเสนอบอรด์แนวคดิอยา่งมอือาชพี  
การสรา้งแบรนด ์ การจัดจ�าหน่าย และการจัดท�าเอกสารการผลติ และการ
ตลาดแนวขา้ง โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วรใ์นการท�างาน
ไดอ้ยา่งลืน่ไหล

FSH 645 แบรนดท์ีม่คีวามหรหูรา: การพัฒนาผลติภณัฑแ์ละ
การตลาด
สว่นของแบรนดท์ีห่รหูราจะเป็นหวัขอ้ทีน่่าดงึดดูใจ การตลาดและการพัฒนา 

ผลติภณัฑแ์บรนดห์รหูราเป็นหนึง่ในวชิาทีซ่บัซอ้นทีส่ดุ แตก่น่็าสนใจ วชิา 

นีจ้ะรวมองคป์ระกอบตา่งๆ และการมอีทิธพิลซึง่กนัและกนัระหวา่งหลกัการ 

ตา่งๆ ทีน่�ามาใชใ้นการพัฒนาผลติภณัฑแ์บรนดห์รหูราและการตลาดแบบ
ผสม

FSH 648 สงัคมและความยัง่ยนื
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งหวัขอ้รว่มสมยัทีส่�าคญัๆ ในเรือ่งของความ 

ยัง่ยนื นักศกึษาจะไดค้วามรูใ้นการท�างานเรือ่งความทา้ทายความยัง่ยนืใน 

ปัจจบุนัและนโยบายตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่ศลิปะและอตุสาหกรรมการออกแบบ 
ไปพรอ้มๆ กบัการส�ารวจการศกึษา ไลฟ์สไตล ์และกลยทุธเ์ชงิเทคโนโลยี
ทีอ่าจน�ามาใชเ้พือ่สรา้งผลกระทบและสนับสนุนความยั่งยนืในสังคมของ
เรา

FSH 649 ผูป้ระกอบการดา้นแฟชัน่: การบรหิารจัดการ
แบรนดแ์บบมกีลยทุธ์
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการสรา้งแบรนดร์่วมสมัยทีแ่ปลงไอเดยีทีส่รา้งสรรคไ์ป
เป็นธรุกจิทีต่รงตามอปุทานของผูบ้รโิภค ซึง่นักศกึษาจะไดพั้ฒนากลยทุธ์
การสรา้งแบรนดโ์ดยอา้งองิจากงานวจัิยเชงิลกึ หลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของ
อตุสาหกรรม แนวโนม้ การวเิคราะหต์ลาด รวมถงึแนวคดิทีจ่�าเป็นของ 

ผูป้ระกอบการเพือ่ความส�าเร็จในสภาพแวดลอ้มธรุกจิรว่มสมยั

FSH 650 การออกแบบแฟชัน่เบือ้งตน้
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วกบักระบวนการออกแบบแฟชัน่ นักศกึษา
จะไดพั้ฒนาทกัษะงานวจัิยเชงิการมองเห็น และไอเดยีตา่งๆ และก�าหนด
องคป์ระกอบของการออกแบบ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูข้ัน้ตอนพืน้ฐานในการ
พัฒนาการออกแบบ การแกไ้ข และการจัดสมดลุของคอลเลคชัน่ RTW 
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการน�าเสนอในเชงิเทคนคิ การมองเห็น และ
การน�าเสนอดว้ยวาจา
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FSH 651 การสรา้งงานแฟชัน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัพืน้ฐานของการตดัเย็บเสือ้ผา้และการ
รา่งแพทเทริน์แนวราบ พรอ้มกบัภาพรวมของหอ้งออกแบบ นักศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูก้ารตัดเย็บเสือ้ผา้และสรา้งแพทเทริน์ตามมาตรฐานเชงิพาณชิย์
ทีใ่ชใ้นแวดวงแฟชัน่ในปัจจบุนั

FSH 652 แนวโนม้ผูบ้รโิภคทัว่โลกในเรือ่งแฟชัน่
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กตลาดแฟชัน่ทัว่โลกทีไ่มห่ยดุนิง่ แนวโนม้ 

ใหม่ๆ  และผูบ้รโิภค นักศกึษาจะไดท้�างานวจัิยและประยกุตใ์ชท้ฤษฎแีฟชัน่  
สรา้งความหลากหลายใหก้ับคุณลักษณะของตลาดและพฤตกิรรมของ 

ผูบ้รโิภค และรวบรวมประเด็นในแวดวงแฟชัน่เพือ่ระบโุอกาสทางการตลาด 

ส�าหรับตลาดเป้าหมายทีร่ะบุ

FSH 653 การบรหิารจัดการผลติภณัฑแ์ละหว่งโซอ่ปุทาน
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้งหว่งโซอ่ปุทานของแฟชัน่ทัว่โลก ตัง้แตก่าร 

พัฒนาผลติภณัฑไ์ปจนถงึการจัดจ�าหน่าย นักศกึษาจะไดป้ระเมนิวงจรชวีติ 

ของผลติภณัฑ ์ กระบวนการพัฒนา เครือ่งมอืในการบรหิารจัดการ และ
ประเด็นทีเ่ป็นสากลในแวดวงแฟชัน่ เพือ่พัฒนากลยทุธก์ารบรหิารจัดการ
ผลติภณัฑใ์หเ้หมาะกบัเป้าหมายของบรษัิท ตลาดเป้าหมาย ประเภทของ
ผลติภณัฑ ์ระเบยีบขอ้บงัคบั และชอ่งทางการจัดจ�าหน่าย

FSH 654 กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดแฟชัน่แบบบรูณาการ
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งชอ่งทางการสือ่สารการตลาดแบบดัง้เดมิและแบบไม่
ดัง้เดมิ และหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของอตุสาหกรรม นักศกึษาจะไดพั้ฒนา
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส�าหรับธุรกจิแฟชั่นแต่ละ
ประเภททีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึแนวโนม้ปัจจุบันและเทคโนโลยใีหมใ่นสภาพ
แวดลอ้มการตลาดแฟชัน่ทีไ่มห่ยดุนิง่

FSH 655 การตลาดดจิติอลและสือ่สงัคมออนไลน์
วชิานี้จะเนน้ในเรื่องววิัฒนาการของแพลทฟอร์มดจิติอลและสือ่สังคม 

ออนไลน ์ นักศกึษาจะไดป้ระเมนิแพลทฟอรม์ดจิติอลและสือ่สงัคมออนไลน์
ส�าหรับแฟชัน่ เพือ่พัฒนากลยทุธก์ารตลาดดจิติอลทีไ่ดรั้บการบรูณาการ
รว่มกบัชอ่งทางการตลาดแบบเดมิๆ โดยจะเนน้ในเรือ่งการวเิคราะหเ์ชงิ
ปรมิาณและเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประเมนิ

FSH 656 แฟชัน่และความยัง่ยนื
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องบทบาทของแฟชั่นที่เกีย่วขอ้งกับระบบ
นเิวศนท์ัว่โลก และการเคลือ่นไหวสูอ่นาคตทีย่ัง่ยนืกวา่เดมิ โดยจะเนน้
ในเรือ่งการสรา้งแรงบันดาลใจและท�าใหว้ชิาชพีแฟชัน่หลอมรวมกลยทุธ์
ทางนเิวศนก์บัการวางแผนและการด�าเนนิธรุกจิ การตลาด และเป้าหมาย
การพัฒนาผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งแข็งขนั

FSH 657 การคา้ปลกีออนไลน์
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานทีเ่ขม้ขน้ในการท�าความเขา้ใจวา่จะตอ้งเสยีอะไร
บา้งเพือ่ขายผลติภณัฑอ์อนไลน ์ นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นเชงิลกึเกีย่วกบั 

ความเชือ่มโยงระหว่างผูบ้รโิภคและผลติภัณฑใ์นโลกของอีคอมเมริ์ซ 
ผา่นการส�ารวจตลาด การจัดจ�าหน่าย และกลยทุธป์ระสบการณล์กูคา้ทีน่�า
มาประยกุตใ์ชก้บัการขายออนไลน์

FSH 658 การตลาดระดบัโลกและตลาดเกดิใหม่
นักศกึษาจะประยุกต์ใชก้รอบแนวคดิของเศรษฐศาสตร์ระดับโลกและ
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิกบัองคก์รแฟชัน่ ผา่นกรณีศกึษาและหลกัปฏบิตั ิ

ทีด่ทีีส่ดุของผูข้ายปลกีทัว่โลกและในภมูภิาค นักศกึษาจะไดพั้ฒนากลยทุธ ์

การตลาดส�าหรับองคก์รแฟชัน่ โดยเนน้ในเรือ่งของตลาดทัว่โลก และ/หรอื 

ตลาดเกดิใหม่

FSH 659 การประชาสมัพันธแ์ฟชัน่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งหลกัการ บทบาท และหลกัปฏบิตัขิองการประชาสมัพันธ ์

แฟชัน่ โดยนักศกึษาจะไดพั้ฒนากลยทุธใ์นการประชาสมัพันธด์า้นแฟชัน่ที ่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้และเป้าหมายของการประชาสมัพันธ ์ 

และหยบิยกขอ้เสนอส�าหรับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย

FSH 661 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดอ้อกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับเนือ้หาแบบคลาสสกิ 
ไดส้�ารวจรากของโครงสรา้งเรือ่งราว ตวัละคร และการพัฒนาพล็อตรว่ม
สมยั ผา่นสายตาของนักออกแบบเครือ่งแตง่กาย โดยจะศกึษาในเรือ่งพืน้
ฐานของการบรรยายแบบคลาสสกิ ประวตัขิองโรงละคร และประวตัศิาสตร์
การออกแบบ ผา่นเนือ้หาทีเ่ลอืก 3 หวัขอ้

FSH 662 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดอ้อกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับละครเพลง ละคร 

เตน้ และละครแนวทดลอง จากการศกึษาสไตลท์ีแ่ตกตา่งกนัทัง้สามแบบนี ้ 
นักศกึษาจะสามารถเชือ่มโยงการออกแบบเขา้กบัการเคลือ่นไหวและเสยีง 
และเห็นว่าสามารถแยกแยะการแสดงและทลายก�าแพงระหว่างผูช้มและ
นักแสดงไดอ้ยา่งไร สดุทา้ย นักศกึษาจะไดเ้พิม่ผลงานในพอรท์โฟลโิอ
เพือ่แสดงศกัยภาพในการออกแบบทีส่ามารถแปลงไปเป็นสือ่ตา่งๆ ทีใ่ชใ้น 

การละครได ้

FSH 663 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 3
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดอ้อกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับภาพยนตรร์ว่มสมยั 
โดยเนน้ในเรือ่งภาพยนตรต์ลก ภาพยนตรส์ยองขวญั และภาพยนตรช์วีติ 
นักศกึษาจะท�าการศกึษาผลกระทบของสแีละเงาทีม่ตีอ่การรับรูถ้งึตวัละคร
และแมแ่บบของผูช้ม ในแตล่ะโครงงาน นักศกึษาจะไดเ้ขา้ใจความจ�าเป็น
เฉพาะของการออกแบบเครือ่งแตง่กายในภาพยนตร ์โดยเนน้ในเรือ่งความ
ตอ่เนือ่ง การวางแผนส�าหรับตวัประกอบ และการเลอืกใชผ้า้

FSH 664 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 4
ในวชิานี ้นักศกึษาจะมโีอกาสไดอ้อกแบบเครือ่งแตง่กายส�าหรับภาพยนตร์
สามประเภททีก่�าหนดให ้ ซึง่ไดแ้กภ่าพยนตรแ์ฟนตาซ ี ภาพยนตรย์อ้นยคุ 
และภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร ์จากการศกึษาภาพยนตรท์ัง้สามประเภท
นี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารวจัิยขอ้มลูในอดตี การศกึษาวสัดใุหม่ๆ  ทีใ่ช ้
ส�าหรับการสรา้งเครือ่งแตง่กาย และสบืเสาะคน้หารายละเอยีดเฉพาะเพือ่
เพิม่ความถกูตอ้งสมจรงิใหก้บังาน สดุทา้ย นักศกึษาจะมโีอกาสไดส้รา้ง
โครงงานบนกระดาษและพัฒนารายละเอยีดเฉพาะจากโครงงานเหลา่นัน้
ลงในตวัอยา่งแบบ 3 มติ ิและท�าใหง้านออกแบบเป็นจรงิ

FSH 671 การสรา้งเครือ่งแตง่กาย 1
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการสรา้งเครือ่งแตง่กาย โดยให ้
ความส�าคญัในเรือ่งการสรา้งเครือ่งแตง่กายตามยคุสมยั เทคนคิการสรา้ง 

แพทเทริน์และการแตง่ตวัทีใ่ชเ้ฉพาะกบัโรงละคร และการประดษิฐค์อรเ์ซท็  
นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการมปีฏสิมัพันธก์บัรา่งกายจรงิๆ โดยการลองสวม
ใสเ่สือ้ผา้กบัรปูรา่งทีก่�าหนด แทนทีจ่ะใชหุ้น่
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FSHแฟชัน่

FSH 675 การจัดแสดงสนิคา้: ภาพลกัษณแ์ละแบรนด์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความซบัซอ้นของการจัดแสดงสนิคา้ 

เพือ่ใชใ้นเชงิพาณชิย ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการศกึษาภาพลกัษณแ์ละแบรนด ์

แฟชัน่ขัน้สงู นักศกึษาจะไดส้รา้งและปฏบิตักิารออกแบบการจัดแสดงสนิคา้ 

และดสิเพลย์

FSH 676 งานฝีมอืเครือ่งแตง่กาย
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัพืน้ฐานฝยการสรา้งงานฝีมอืเพือ่ใช ้
ส�าหรับการเลน่ละคร ผา่นการสรา้งหนา้กาก เสือ้คลมุ และการท�าใหเ้สือ้ผา้ 

ดเูกา่ เทคนคิตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นโครงงานนีจ้ะน�าไปประยกุตใ์ชก้บัโครงงาน 

ใหม่ๆ  ทีห่ลากหลาย การสรา้งทกัษะดา้นสนุทรยีภาพและทกัษะในทกุๆ ดา้น

FSH 683 การพัฒนาผลติภณัฑโ์ดยใชค้อมพวิเตอร์
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งกระบวนการของการพัฒนาชิน้งานตน้แบบ
ผลติภณัฑแ์บบดจิติอล และการเตรยีมการผลติ การพัฒนาไลนโ์ดยใช ้
คอมพวิเตอรจ์ะรวมถงึการเรยีนรูใ้นเรือ่งตน้ทนุและการสรา้งงานดว้ย โดย
จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กระบบ PDM ทีท่�างานบนเว็บไซต ์ เพือ่ตดิตาม 

คณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์และสตูรการผลติส�าหรับสายผลติภณัฑ์

FSH 685 การผลติและการจัดหาผลติภณัฑ์
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องการผลติสากลและโครงสรา้งการจัดหา 

ผลติภณัฑเ์พือ่พัฒนาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาสายผลติภณัฑ ์ 
กระบวนการผลติ และกลยทุธใ์นการจัดหาผลติภณัฑ ์ โดยพจิารณาจาก
เป้าหมายขององคก์ร ตลาดเป้าหมาย ประเภทของผลติภณัฑ ์ การจัดหา
วสัด ุ ระเบยีบการน�าเขา้และสง่ออก การเปรยีบเทยีบตน้ทนุ การประเมนิ 

ผูข้าย และชอ่งทางการจัดจ�าหน่าย

FSH 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดจะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน 

ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนดของ 

สตดูโิอของพวกเขา

FSH 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ 

จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้ง 

ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

FSH 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FSH 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FSH 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

FSH 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีย่งัคงท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/ 
หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังานของ
ตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติ
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

FSH 811 วทิยานพินธ/์พอรท์โฟลโิอ: การออกแบบ
ในวชิาเรยีนดว้ยตวัเองนี ้ นักศกึษาจะไดป้ระเมนิเป้าหมายและก�าหนดกรอบ 

เวลาในการท�าโครงงาน และ/หรอืพอรท์โฟลโิอสิง่ทอของตนเองใหส้�าเร็จ  
โดยจะเนน้ในเรื่องทักษะการน�าไปใชง้านจริงที่ไดเ้รียนรูม้าตลอดทัง้
หลกัสตูร และการพัฒนางานอยา่งตอ่เนือ่ง ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึมมุมองการ 

ออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องนักศกึษา วชิานีอ้าจตอ้งมกีาร 

เรยีนซ�้าตามจ�าเป็นเพือ่ท�าใหพ้อรท์โฟลโิอ และ/หรอืโครงงานวทิยานพินธ์
สดุทา้ยเสร็จสมบรูณ์

FSH 815 วทิยานพินธ/์พอรท์โฟลโิอ: การออกแบบ 3 มติิ
ในวชิาเรยีนดว้ยตวัเองนี ้ นักศกึษาจะไดป้ระเมนิเป้าหมายและก�าหนดกรอบ 

เวลาในการท�าโครงงาน และ/หรอืพอรท์โฟลโิอสิง่ทอของตนเองใหส้�าเร็จ  
โดยจะเนน้ในเรื่องทักษะการน�าไปใชง้านจริงที่ไดเ้รียนรูม้าตลอดทัง้
หลกัสตูร และการพัฒนางานอยา่งตอ่เนือ่ง ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึมมุมองการ 

ออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องนักศกึษา วชิานีอ้าจตอ้งมกีาร 

เรยีนซ�้าตามจ�าเป็นเพือ่ท�าใหพ้อรท์โฟลโิอ และ/หรอืโครงงานวทิยานพินธ์
สดุทา้ยเสร็จสมบรูณ์

FSH 821 วทิยานพินธ/์พอรท์โฟลโิอ: สิง่ทอ
ในวชิาเรยีนดว้ยตวัเองนี ้ นักศกึษาจะไดป้ระเมนิเป้าหมายและก�าหนดกรอบ 

เวลาในการท�าโครงงาน และ/หรอืพอรท์โฟลโิอสิง่ทอของตนเองใหส้�าเร็จ  
โดยจะเนน้ในเรื่องทักษะการน�าไปใชง้านจริงที่ไดเ้รียนรูม้าตลอดทัง้
หลกัสตูร ขยายความรูด้า้นงานพมิพ ์ และศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งคณุภาพ
ของผา้และความสามารถในการน�าไปใชง้าน วชิานีอ้าจตอ้งมกีารเรยีนซ�้า
เพือ่ใหว้ทิยานพินธห์รอืพอรท์โฟลโิอเสร็จสมบรูณ์
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FSH 831 พอรท์โฟลโิอวทิยานพินธ:์ เครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้
โดยการถกั
ในวชิาเรยีนดว้ยตวัเองนี ้ นักศกึษาจะไดป้ระเมนิเป้าหมายและก�าหนดกรอบ 

เวลาในการท�าโครงงาน และ/หรอืพอรท์โฟลโิอสิง่ทอของตนเองใหส้�าเร็จ  
โดยจะเนน้ในเรื่องทักษะการน�าไปใชง้านจริงที่ไดเ้รียนรูม้าตลอดทัง้
หลกัสตูร เทคนคิการออกแบบเครือ่งแตง่กายทีท่�าขึน้โดยการถกัแบบมอื
อาชพี การจบงาน และการสรา้งงาน รวมถงึการพัฒนางานอยา่งตอ่เนือ่ง 
ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึมุมมองการออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของนักศกึษา วชิานีอ้าจตอ้งมกีารเรยีนซ�้าตามจ�าเป็นเพือ่ใหพ้อรท์โฟลโิอ 
และ/หรอืโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยเสร็จสมบรูณ์

FSH 850 GDS: การวจัิยตลาด
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งวชิาการและวธิกีารวจัิยแบบมอือาชพี
ในการพัฒนางานวจัิยทีม่ขีอ้มลูประกอบ โดยการใชร้ะเบยีบวธิใีนการวจัิย
ทีห่ลากหลาย นักศกึษาจะไดด้�าเนนิการวจัิยและวเิคราะหเ์พือ่ระบแุละปรับ
แตง่อตุสาหกรรม ตลาดเป้าหมาย และโปรไฟลข์องลกูคา้ เพือ่ใชใ้นโครง
งานสดุทา้ยของตนเอง องคป์ระกอบของวชิานีจ้ะประกอบดว้ยการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ งานวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิวเิคราะห ์ การเขยีน
และการสือ่สารงานวจัิยเชงิวชิาการและเชงิอาชพี เพือ่น�าเสนองานวจัิยและ 

พัฒนากรอบแผนธรุกจิ

FSH 851 GDS: การจัดหาผลติภณัฑแ์ละการจ�าแนกประเภท
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย โดยจะใหค้วาม
ส�าคญัในเรือ่งของการจัดหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร นักศกึษาจะตอ้งคน้หา
ซพัพลายเออรท์ีด่ทีีส่ดุตามแผนธรุกจิดา้นแฟชัน่เฉพาะของตนเอง โดยจะ
เนน้ในเรือ่งทีต่ัง้สากล คณุภาพ จ�านวนสัง่ต�า่สดุ เวลาทีใ่ชใ้นการรอ ราคา 
ความหลากหลายของประเภท และขนาดของผลติภณัฑ์

FSH 852 GDS: การพัฒนาผลติภณัฑ์
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย โดยจะใหค้วาม
ส�าคญัในเรือ่งของการพัฒนาผลติภณัฑ ์นักศกึษาจะท�าการวเิคราะหต์ลาด
เป้าหมาย งานวจัิย และแนวโนม้ตา่งๆ เพือ่สรา้งสายผลติภณัฑข์องตนเอง 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการประดษิฐ ์แสงเงา ส ีการสุม่ตวัอยา่ง การจัดหา และ
การคดิตน้ทนุ

FSH 853 GDS: การจัดแสดงสนิคา้: แบรนดแ์ละภาพลกัษณ์
นักศกึษาบัณฑติศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุ
แง่มุมของการสรา้งแบรนดแ์บบเห็นภาพของโครงงานสดุทา้ยของแต่ละ
คน หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย: การจัดแสดงสนิคา้ การจัดเลยเ์อาท์
และความตอ่เนือ่ง วสัด ุ การจัดแสง การตกแตง่ และการพจิารณาถงึ
อปุกรณต์ดิตัง้ องคป์ระกอบแนวขา้งของแบรนดท์ัง้หมด: โลโก ้ป้าย บรรจุ
ภณัฑ ์ และสว่นประกอบในรายละเอยีดอืน่ๆ ของแบรนด ์ ในวชิานีจ้ะมกีาร
วจิารณ์โครงงานของแตล่ะคนโดยอาจารยท์ีป่รกึษาและมกีารอภปิรายรว่ม
กบัเพือ่นรว่มชัน้ เพือ่ปรับแตง่โครงงานของนักศกึษาแตล่ะคน

FSH 855 GDS: กลยทุธแ์ละแผนการตลาด
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชง้านวจัิยตลาดเพือ่ชว่ยในการพัฒนากลยทุธ ์ งบ
ประมาณ และแผนการตลาด

FSH 858 GDS: การวางแผนการเงนิ
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งเกีย่วกับมุมมองดา้นการเงนิของโครงงาน
วทิยานพินธส์ดุทา้ย โดยจะมกีารทบทวนและปรับปรงุองคป์ระกอบทัง้หมด
ของแผนธรุกจิทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ของนักศกึษา โดยจะเนน้ในเรือ่งก�าไร
และกระแสเงนิสด

FSH 859 GDS: บทสรปุวทิยานพินธ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่โครงงานวทิยานพินธข์องตนเอง โดยจะ
มุง่เนน้ในเรือ่งการเขยีน การแกไ้ข และการเตรยีมความพรอ้มเพือ่น�าเสนอ
โครงงานครัง้สดุทา้ย

FSH 881 GDS: การเขยีนขา่วแฟชัน่
นักศกึษาจะไดป้ระยุกตใ์ชป้ระสบการณ์การเขยีนขา่วออนไลน์และสือ่สิง่
พมิพก์บัหวัขอ้ทีเ่ลอืกเรยีนเป็นวชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์

FSH 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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5

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

เกีย่วกบัจติรกรรม

หลกัสตูรจติรกรรมจะปพูืน้ในเรือ่งพืน้ฐานของการทดสอบเวลาและทกัษะเชงิ
เทคนคิ ซึง่รวมถงึความถกูตอ้งแมน่ย�าและความไวในการวาด การออกแบบ 
การควบคมุคณุคา่ แนวคดิเรือ่งส ีซึง่จะน�าไปสูก่ารพัฒนาไอเดยีและทศิทาง 
ของแตล่ะบคุคล

สิง่อ�านวยความสะดวกในสาขาจติรกรรม:

• สิง่อ�านวยความสะดวกของเราจะประกอบดว้ยหอ้งเรยีนทีม่คีวามกวา้ง 
25,000 ตารางฟตุ ซึง่เป็นหอ้งปฏบิตักิายวภิาคเต็มเวลาสองหอ้ง และมี
หนึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งมลัตมิเีดยีเต็มเวลาทีม่ทีีน่ั่งเหมอืนในโรงละคร 

• หอ้งเรยีน/หอ้งปฏบิตักิารทัง้หมดมาพรอ้มกบัขาตัง้กระดานวาดรปู, โตะ๊
ขนาดเล็ก, ขาตัง้หุน่, สปอตไลท,์ ทีท่�าความสะอาด และชัน้เกบ็อปุกรณ์
วาดภาพ 

• มรีา้นคา้ขายอปุกรณศ์ลิปะภายในคณะของเรา เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ
ซือ้หาอปุกรณต์า่งๆ ทีจ่�าเป็นไดใ้นราคายอ่มเยา 

• หอ้งเกบ็อปุกรณจ์ะมผีา้ตา่งๆ ทีแ่ตกตา่งกนัวา่ 100 แบบ และมอีปุกรณ์
กวา่ 3,500 ชิน้ ใหนั้กเรยีนและแตล่ะชัน้เรยีนไดเ้ลอืกใช ้มกีารใชโ้มเดล
ขนาดใหญจ่�านวนมากในชัน้เรยีนแนวคดิเรือ่งรปูรา่งทัง้หมด



6

FAวจิติรศลิป์

เกีย่วกบัประตมิากรรม

วทิยาลัยน�าเสนอหลักสตูรทัง้ประตมิากรรมดัง้เดมิ
และประตมิากรรมสมยัใหม ่ เราสอนสนุทรยีศาสตร์
และการพัฒนาแนวคดิ รวมถงึทกัษะเฉพาะส�าหรับ
สือ่ตา่งๆ ทีห่ลากหลาย เชน่ เซรามคิ, การหลอม
สมัฤทธิ,์ การเชือ่มโลหะ และการตขีึน้รปู

สิง่อ�านวยความสะดวกสาขาประตมิากรรม
ศนูยป์ระตมิากรรมของมหาวทิยาลยัมเีนือ้ที ่ 50,000  
ตารางฟตุ โดยมสี ิง่อ�านวยความสะดวกทีล่�้าสมยั ซึง่ 
ตัง้อยูใ่จกลางเขตแกเลอรีแ่ละพพิธิภัณฑข์องเมอืง
ซานฟรานซสิโก
  •  สิง่อ�านวยความสะดวกในสาขาเซรามคิประกอบ 

ดว้ยเตาเผาแบบไฟฟ้าและแบบแกส๊แบบฝาหนา้ 
ทีต่ัง้โปรแกรมดว้ยระบบคอมพวิเตอร,์ เครือ่งรดี
ดนิแผน่, เครือ่งนวดดนิ และเครือ่งผสมดนิ 

  •  วทิยาลยัมโีรงหลอมโลหะของตนเอง ซึง่มเีบา้
หลอมโลหะขนาด 150 ปอนด ์(ทองสมัฤทธิ ์และ 
อลมูเินยีม), เตาเผาแบบเบริน์เอาท,์ เครือ่งตดังาน,  
เครือ่งขัดทรายและเครือ่งพ่นทรายส�าหรับงาน
ศลิป์ของ Burr King 

  •  ในบรเิวณสว่นเชือ่ม เรายงัมเีครือ่งเชือ่ม TIG ที ่

ล�้าสมยัและทรงพลงั เครือ่งพน่ทรายตวัใหม ่ และ 
เครื่องท�ารอยคร�่าทีใ่ชใ้นการตกแต่งงานหล่อ 
สมัฤทธิ ์ อปุกรณข์องเราประกอบดว้ยเครือ่งจักร 
บดละเอยีดความเร็วสงูส�าหรับตดัโลหะ, เครือ่งต ี
ขึน้รปู McEnglevan MIFCO, เครือ่งตดัพลาสมา่  
รวมถงึเครือ่งเชือ่ม MIG และ TIG ดว้ย 

•  หอ้งปฏบิัตกิารสรา้งแม่พมิพ์ของเราจะช่วยให ้
นักศกึษาสามารถสรา้งแมพ่มิพแ์บบหนึง่ช ิน้, สอง
ชิน้ และสามชิน้ และหลอ่วสัด ุเชน่ พลาสเตอรแ์ละ 

ยางได ้
•   เรามหีอ้งปฏบิตักิารไมท้ีท่นัสมยั พรอ้มดว้ยอปุกรณ์ 

ครบครัน
•  อปุกรณ์ของเราจะรวมถงึอปุกรณ์แกะสลักโดยใช ้

แรงลม และการหลอ่สญุญากาศส�าหรับโลหะขนาด 
เล็ก

•  คณะของเราเป็นคณะเดียวในแคลฟิอร์เนียที่ม ี
สตดูโิอนอีอนศลิปะ/ประตมิากรรมทีส่มบรูณแ์บบ



7

เกีย่วกบัภาพพมิพ์

โปรแกรมการเรยีนการสอนเชงิวชิาการของเราจะท�าใหนั้กศกึษาเชีย่วชาญในทักษะเชงิเทคนคิส�าคัญ 

ทีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นการพมิพภ์าพพมิพ ์รวมถงึการพัฒนาดา้นแนวคดิฐานะศลิปินดว้ย เราภมูใิจทีไ่ดส้รา้ง 
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีส่นับสนุนสมดลุของประสทิธภิาพเชงิเทคนคิ รวมถงึความไวตอ่ความงาม
ดว้ย

•  สิง่อ�านวยความสะดวกหลกัของฝ่ายภาพพมิพป์ระกอบดว้ยพืน้ทีท่�างานทัว่ไปพรอ้มระบบคอมพวิเตอร ์ 
และเครือ่งผลติงานดจิติอล และหอ้งปฏบิตักิารสองหอ้งแยกกนั ส�าหรับนักศกึษาชัน้สงูและนักศกึษา
ทีเ่พิง่เริม่ตน้เรยีน โดยมเีครือ่งพมิพร์วม 6 เครือ่ง เพือ่ใชส้�าหรับท�าภาพพมิพร์อ่งลกึ ภาพพมิพผ์วินูน 
และภาพพมิพแ์ผน่เดยีว 

•  หอ้งปฏบิัตกิารการพมิพร์อ่งลกึจะสามารถใชท้ัง้วธิกีารแบบดัง้เดมิและวธิกีารแบบยั่งยนืทีช่ว่ยในการ
สรา้งภาพพมิพโ์ลหะดว้ยสงักะสแีละทองแดง 

•  หอ้งปฏบิตักิารซลิคส์กรนีจะเนน้ในเรือ่งของกระบวนการสรา้งภาพในบล็อกสกรนี และรวมถงึหอ้งมดื
ทีก่วา้งขวางดว้ย 

•  หอ้งปฏบิตักิารภาพพมิพห์นิจะมอีปุกรณค์รบถว้น โดยมเีครือ่งพมิพ ์4 เครือ่งและกอ้นหนิกวา่ 100 กอ้น 
ในขนาดทีแ่ตกตา่งกนัไป หอ้งปฏบิตักิารนีจ้ะกระตุน้ใหนั้กศกึษาใชเ้ทคนคิการท�างานของโลกเกา่ใน
เรือ่งการวาดและการพมิพโ์ดยใชห้นิเป็นหลกั 

•  สิง่อ�านวยความสะดวกในท�าหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตัวเรยีงพมิพ/์ศลิปะการท�าหนังสอืเป็นสตูดโิอแบบ
ผสมผสานทีม่อีปุกรณห์ลากหลาย ซึง่ประกอบดว้ยแทน่สวา่นและเครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเคลอืบ และ 
เครือ่งกดอดัหนังสอื นักศกึษาวชิาหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพจ์ะไดเ้รยีนรูก้ารพมิพแ์นวกวา้งของ
เครือ่งพมิพ ์Vandercook, การพมิพน์ามบตัรบนเครือ่งพมิพ ์Platen และการใชเ้ครือ่งถา่ยดว้ยแสงเพือ่ 
สรา้งเพลตโพลเีมอรจ์ากฟิลม์โพสทิฟี 

•  นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะสามารถเขา้ใชง้านหอ้งปฏบิตักิารรว่มทีม่เีนือ้ที ่800 ตารางฟตุไดเ้ป็นพเิศษ 
โดยจะมเีครือ่งพมิพ ์tabletop ใหใ้ชด้ว้ย หอ้งปฏบิตักิารรว่มจะอยูต่ดิกบัหอ้งปฏบิตักิารภาพพมิพห์ลกั 
เพือ่ใหง้า่ยตอ่การเขา้ใชง้าน
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เสน้ทางสายอาชพี

จติรกรรม

การจัดแสดงในพพิธิภณัฑ์

การจัดแสดงในแกเลอรีช่ัน้สงู

ภาพบคุคล จติรกรรมฝาผนัง หรอืการรับวาดภาพ

แกเลอรีศ่ลิปะทีเ่กดิขึน้ใหม,่ งานพมิพ ์หรอืสิง่ตพีมิพ์

งานแสดงศลิปะ แกเลอรีเ่ชงิพาณชิย ์การจัดนทิรรศการ 
ในชมุชน

อาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติรกรรม

อาจารยใ์นวทิยาลยั

ผูป้ระเมนิราคา, ผูฟ้ื้นฟงูานศลิปะ

การรับวาดภาพ, ภาพประกอบพเิศษ

คนงานในแกเลอรีห่รอืพพิธิภณัฑ์

การรับวาดภาพ, ครสูอนสว่นตวั

การสรา้งภาพพมิพ์

การจัดแสดงในพพิธิภณัฑ์

แกเลอรีช่ัน้สงู

โรงพมิพช์ัน้สงูทีท่�าเงนิ

ผูใ้หค้�าแนะน�าในแกเลอรีศ่ลิปะทีเ่ปิดใหม่

งานนทิรรศการศลิปะ, บรษัิทเกีย่วกบัการพมิพ ์
ผูใ้หค้�าแนะน�าของชมุชน, การจัดแสดงระดบัชมุชน
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การจัดแสดงงานประตมิากรรม

การจัดแสดงในพพิธิภณัฑร์ะดบัชาต/ินานาชาติ

การจัดแสดงในพพิธิภณัฑร์ะดบัภาค, แกเลอรีช่ัน้สงู

แกเลอรีว่จิติรศลิป์ระดบักลาง, การขายงานศลิปะ

แกเลอรีศ่ลิปินเกดิใหม ่แกเลอรีข่ายงานศลิปะ

งานแสดงศลิปะ แกเลอรีแ่บบรว่ม  
การจัดนทิรรศการในชมุชน

ชิน้งานและการหารายได ้
จากงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประตมิากรรม

การขายงานศลิปะของเอกชนและรัฐในระดบัชาต/ิระดบันานาชาติ
ภาพเหมอืนบคุคลในระดบัชาต/ิระดบันานาชาต,ิ อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั

หรอืวทิยาลยั, ผูด้แูลพพิธิภณัฑร์ะดบัชาต/ินานาชาติ

รา้นคา้ประดษิฐกรรมทีอ่อกแบบโดยเจา้ของรา้น, หอ้งปฏบิตักิารศลิปะชัน้สงู
ของศลิปิน, เจา้ของแกเลอรี/่พพิธิภณัฑ,์ ผูใ้หค้�าปรกึษาในวทิยาลยั, เจา้ของ

รา้นสเปเชยีลเอฟเฟกต/์เมคอพั, ผูด้แูลพพิธิภณัฑร์ะดบัภมูภิาค

การท�าเงนิในระดบัภมูภิาค, ผูอ้�านวยการพพิธิภณัฑ/์แกเลอรี,่ หนา้กาก
สเปเชยีลเอฟเฟกต/์นักออกแบบเมคอพั, การท�าเงนิกบังานศลิปะสาธารณะ

และภาพเหมอืนในชว่งกลางระดบัภมูภิาค, การรับวาดภาพ, ภาพประกอบพเิศษ,
ผูป้ระเมนิราคา, ผูฟ้ื้นฟงูานศลิปะ

ผูด้แูลแกเลอรี,่ ผูช้ว่ยในแกเลอรีห่รอืพพิธิภณัฑ,์ ผูใ้หก้ารศกึษาศลิปะ
อนัดบัรองลงมา, นักออกแบบป้ายไฟนอีอน, นักออกแบบตวัละคร,
การวาดภาพประกอบ 3 มติ,ิ ผูส้รา้งโมเดลตวัละครแบบสต็อปโมชัน่

ผูช้ว่ยในพพิธิภณัฑ/์แกเลอรี,่ ผูช้ว่ยประตมิากร, การขายงานศลิปะในทอ้งถิน่
ผูช้ว่ยท�านอีอน, ผูช้ว่ยสรา้งตวัละครแบบสต็อปโมชัน่, ผูส้อนศลิปะชมุชน

ผูช้ว่ยการท�าสเปเชยีลเอฟเฟกต,์ การขายงานศลิปะ, ผูใ้หค้�าแนะน�าสว่นตวั

ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
ประตมิากรรม

นักออกแบบสิง่ของเพือ่การใชง้านหรอืไมไ่ดท้�าขึน้เพือ่ใชง้านชัน้สงูทีม่เีพยีง
ชิน้เดยีวในโลก, โลหะทีเ่ป็นเอกลกัษณ,์ รปูทรงประตมิากรรมทีเ่ป็นเซรามคิ

และอืน่ๆ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ศลิปะงานเซรามคิทีม่จี�านวนจ�ากดั, เจา้ของรา้นท�าแมพ่มิพ์
นักออกแบบประดษิฐกรรมโลหะ, แกเลอรีร่ะดบัภมูภิาค 

เจา้ของ/ผูป้ฏบิตักิารในโรงหลอ่, นักออกแบบเหรยีญนูนต�า่

การขายงานศลิปะ, ผูส้รา้งแมพ่มิพ,์ การผลติงานเซรามคิ, 
นักออกแบบชิน้งานตน้แบบ, ผูจั้ดการรา้นหลอ่โลหะ, สไตลสิต ์

ผูถ้า่ยภาพเพือ่ท�ามวิสคิวดิโีอ

นักสรา้งโมเดลของเลน่/ผูช้ว่ย, ผูช้ว่ยศลิปิน 
ผูช้ว่ยแกเลอรีท่อ้งถิน่หรอืสหกรณ์

ชา่งเทคนคิหลอมสมัฤทธิ,์ ชา่งเทคนคิสรา้งแมพ่มิพ/์ผูช้ว่ย
ผูช้ว่ยศลิปินงานเซรามคิ, ผูช้ว่ยนักออกแบบชิน้งานตน้แบบ
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA]  
สาขาวจิติรศลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18  หน่วยกติ 
   
รวม 66 หนว่ยกติ

 

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิAA สาขาวจิติรศลิป์
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาวจิติรศลิป์
FA 110  การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ I
หรอื FASCU 130  ประตมิากรรม 1
FA 143   ซลิคส์กรนี 1
หรอื FA 144   ภาพพมิพโ์ลหะ 1/ภาพพมิพร์อ่งลกึ
หรอื FASCU 233  ศลิปะของการสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
FA 145   การสรา้งภาพพมิพ์
หรอื FASCU 234  ประตมิากรรมสว่นศรีษะและรปูรา่ง
FA 211   จติรกรรมเบือ้งตน้: รปูรา่ง
หรอื FASCU 270  หุน่กายวภิาค
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
หรอื FASCU 231  ประตมิากรรมเซรามคิ 1
FA 224   การจัดองคป์ระกอบและการลงสี

หรอื FASCU 330  ประตมิากรรม 3
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112   การวาดรปูรา่ง
FND 125   สแีละการออกแบบ
FND 131   การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
หรอื FASCU 230  ประตมิากรรม 2
ILL 133   สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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FAวจิติรศลิป์

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาวจิติรศลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 
   
รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาวจิติรศลิป์
 ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ  

LA107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธส์�าหรับ 

ศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3  วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน 

4  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

1  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาวจิติรศลิป์
FA 110  การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 1
หรอื FASCU 130  ประตมิากรรม 1
FA 143   ซลิคส์กรนี 1
หรอื FA 144   ภาพพมิพโ์ลหะ 1/ภาพพมิพร์อ่งลกึ
หรอื FASCU 233  ศลิปะของการสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
FA 145   การสรา้งภาพพมิพ์
หรอื FASCU 234  ประตมิากรรมสว่นศรีษะและรปูรา่ง
FA 211   จติรกรรมเบือ้งตน้: รปูรา่ง
หรอื FASCU 270  หุน่กายวภิาค
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
หรอื FASCU 231  ประตมิากรรมเซรามคิ 1
FA 224   การจัดองคป์ระกอบและการลงสี

หรอื FASCU 330  ประตมิากรรม 3
FA 420   เวริค์ชอ็ปพอรต์โฟลโิอระดบัซเีนยีร/์หลกัปฏบิตั ิ

   แบบมอือาชพี
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112   การวาดรปูรา่ง
FND 125   สแีละการออกแบบ
FND 131   การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
หรอื FASCU 230  ประตมิากรรม 2
ILL 133   สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 อาชพีดา้นการออกแบบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 
   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 
   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี
  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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FAวจิติรศลิป์

ประกาศนียบัตรสาขาวิจิตรศิลป์

ข้อก�าหนดในการได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
   วิชาบังคับ (ตามวิชาบังคับของ BFA) 36 หน่วยกิต
   วิชาตามสาขาเอก 42 หน่วยกิต
+ วิชาตามค�าแนะน�าของที่ปรึกษา 24 หน่วยกิต
+ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
+ ประวัติศาสตร์ศิลป์ 6 หน่วยกิต 
   

รวม 120 หน่วยกิต
• ต้องได้ GPA ไม่ต่�ากว่า 2.0
• ต้องได้อย่างน้อยเกรด C ในวิชาบังคับและวิชาตามสาขาเอกทุกตัว
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ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA]  
สาขาวจิติรศลิป์ (เนน้การวาดรปูและ
จติรกรรม)
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ (เนน้การวาดรปู
และจติรกรรม)
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
วจิติรศลิป์ - การวาดภาพและจติรกรรม
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ - 
การวาดภาพและจติรกรรม
FA 600  ปฏบิตักิารรปูรา่ง
FA 601  การวาด
FA 602  การวาดภาพสว่นศรีษะ 
หรอื FA 608 ภาพนามธรรมและการตคีวาม
FA 604  จติรกรรมทีเ่นน้รปูลกัษณ ์
หรอื FA 607  จติรกรรมภาพเมอืง 
หรอื FA 644  การศกึษาแบบเรง่รัด
FA 605  จติรกรรมภมูทิศัน ์
หรอื FA 607  จติรกรรมภาพเมอืง
FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ
FA 609  การระบายสี

FA 618 การจัดองคป์ระกอบส�าหรับศลิปะนามธรรม 
หรอื FA 616  จติรกรรมภาพบคุคล 
หรอื FA 644  การศกึษาแบบเรง่รัด
FA 626  คา่ตา่งแสง
FA 630  ทฤษฎสีี

  +1 วชิาบงัคบั
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FAวจิติรศลิป์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต [MA] สาขา
วิจิตรศิลป์ (เน้นภาพพิมพ์)
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ (เนน้ภาพพมิพ)์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
วจิติรศลิป์ - ภาพพมิพ์
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ - 
ภาพพมิพ ์
FA 601  การวาด
FA 603 สือ่ผสม/ภาพพมิพ์
FA 609  การระบายสี

FA 610  ภาพพมิพโ์ลหะ
FA 611  ภาพพมิพห์นิ
FA 612  ซลิคส์กรนี
FA 613  การพมิพภ์าพพมิพค์รัง้เดยีว และการพมิพผ์วินูน
FA 626  คา่ตา่งแสง
FA 629  หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ์
FA 630   ทฤษฎสีี

FA 631  หนังสอืศลิปะ
หรอื FA 624 สือ่ผสม/ภาพพมิพ ์– เทคนคิขัน้สงู
  +1 วชิาบงัคบั
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต [MA] สาขา
วิจิตรศิลป์ (เน้นประติมากรรม)
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 
   
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ (เนน้
ประตมิากรรม)
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
วจิติรศลิป์ - ประตมิากรรม
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาวจิติรศลิป์ - 
ประตมิากรรม
FASCU 620 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
FASCU 622  การสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
FASCU 623  การตขีึน้รปูและการเชือ่มโลหะ
FASCU 624  การแสดงอารมณผ์า่นดนิเหนยีว
FASCU 637  การหลอ่สมัฤทธิแ์ละโลหะ
JEM 660  การพมิพ ์3 มติแิละการสรา้งโมเดลเบือ้งตน้
FA 601  การวาด
หรอื FA 600  ปฏบิตักิารรปูรา่ง
  +4 วชิาบงัคบั
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA]  
สาขาวจิติรศลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 
   
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาวจิติรศลิป์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาวจิติรศลิป์-
ภาพพมิพ ์
FA 601  การวาดภาพ
หรอื FA 626  คา่ตา่งแสง
FA 609  การระบายสี

หรอื FA 630  ทฤษฎสีี

FA 610  ภาพพมิพโ์ลหะ
FA 611  ภาพพมิพห์นิ
FA 612  ซลิคส์กรนี
FA 613  การพมิพภ์าพพมิพค์รัง้เดยีว และการพมิพผ์วินูน
FA 631  หนังสอืศลิปะ
FA 655  ชว่งกลางและการเตรยีมวทิยานพินธ์
  +1 วชิาบงัคบั

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาวจิติรศลิป์-
ประตมิากรรม 
FA 601  การวาด
FASCU 620 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
FASCU 622  การสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
FASCU 624  การแสดงอารมณผ์า่นดนิเหนยีว
FASCU 630  การสรา้งโมเดลรปูรา่งขัน้สงู
FASCU 644 การสมัมนาวทิยานพินธ์
  + 3 วชิาบงัคบั

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA-จติรกรรม
FA 600  ปฏบิตักิารรปูรา่ง
หรอื FA 639  การวาดภาพแสดงความรูส้กึ
FA 601  การวาด
FA 602  การวาดภาพสว่นศรีษะ
หรอื FA 618 การจัดองคป์ระกอบส�าหรับศลิปะนามธรรม
FA 604  จติรกรรมทีเ่นน้รปูลกัษณ์
หรอื FA 608 ภาพนามธรรมและการตคีวาม
FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ
FA 609  การระบายสี

FA 626  คา่ตา่งแสง
FA 630   ทฤษฎสีี

FA 655  ชว่งกลางและการเตรยีมวทิยานพินธ์



20

FAวจิติรศลิป์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
วจิติรศลิป์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 674 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับศลิปินวจิติรศลิป์

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก
GLA 612    การเขยีนและงานวจัิยส�าหรับนักศกึษาปรญิญาโท
  (วชิาบงัคบัส�าหรับนักศกึษาประตมิากรรม FA)
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FA 110 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 1
วชิานีเ้ป็นวชิาเบือ้งตน้ของจติรกรรมหุน่นิง่มชีวีติ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการ 
ก�าหนดรปูแบบงา่ยๆ ดว้ยแหลง่แสงทีม่าจากทีเ่ดยีว จากนัน้ จะไดเ้รยีนรู ้
การลงสแีสงทีม่รีปูทรง รปูทรงทีแ่ตกตา่งกนั และเงาตกกระทบ นอกจากนี ้ 
นักศกึษายงัจะไดท้�าความเขา้ใจในเรือ่งสรีอ้นและสเีย็นดว้ย โดยจะเนน้ใน 
เรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบ การตดัภาพ การทบัซอ้น และการวางต�าแหน่ง 
ในเสน้ระนาบ

FA 121 การวาดรปูรา่งขัน้กลาง (กอ่นหนา้นีค้อืวชิา ILL 221)
วชิานีจ้ะเป็นการศกึษาโมเดลเปลอืย โดยเริม่จากการวาดรปูรา่งขัน้พืน้ฐาน 
โดยจะเนน้ในเรือ่ง ทา่ทาง โครงสรา้ง รปูทรง และสดัสว่น และจะศกึษาใน
เรือ่งแสงและเงา โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งประยกุตใ์ชก้บัการก�าหนดรปูทรงและ
กายวภิาค

FA 142 ภาพพมิพห์นิ 1
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งองคป์ระกอบทีส่รา้งสรรคแ์ละมมุมองเชงิ
เทคนคิของการวาดภาพและจติรกรรมจากกอ้นหนิและเพลท โดยจะศกึษา
กระบวนการสรา้งภาพพมิพห์นิอยา่งครบวงจร รวมถงึการอภปิรายเกีย่วกบั
สนุทรยีศาสตรข์องภาพพมิพห์นิดว้ย การวาดภาพรา่ง การวาดภาพแสดง
อารมณ ์ และการสรา้งเครือ่งหมายแบบจติรกร ทัง้หมดนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ
กระบวนการสรา้งภาพพมิพห์นิ

FA 143 ซลิคส์กรนี 1
วชิานีจ้ะน�าเสนอพืน้ฐานการส�ารวจศลิปะของงานพมิพโ์ดยใชว้ธิกีารลงน�้า
ผสมหมกึผา่นลายฉลลุงบนภาพโดยตรง นักศกึษาจะพัฒนาความรูเ้ฉพาะ
ทางในการใชก้ระดาษและหมกึทีห่ลากหลาย เพือ่สรา้งงานวจิติรศลิป์และ
การสือ่สารรว่มสมยั

FA 144 ภาพพมิพโ์ลหะ 1/ภาพพมิพร์อ่งลกึ
ในวชิานีนั้กศกึษาจะไดศ้กึษาศลิปะของกระบวนการสรา้งภาพพมิพโ์ลหะ/
ภาพพมิพร์อ่งลกึ ในการส�ารวจทลีะขัน้ตอนนี ้นักศกึษาจะไดพั้ฒนาเทคนคิ
ทีม่กีารทดสอบเวลาเพือ่สรา้งสรรคง์านศลิปะจากเพลทพมิพท์องแดงและ
สงักะส ี และจะมกีารน�าเสนอวธิกีารและวสัดตุา่งๆ เพือ่พัฒนาทกัษะและ
สไตลท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์

FA 145 การสรา้งภาพพมิพ์
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กภาพพมิพโ์ลหะ ซลิคส์กรนี ภาพพมิพแ์บบ
พมิพค์รัง้เดยีว การท�าหนังสอื ภาพพมิพห์นิ และการพมิพผ์วินูน และใน
ตอนทา้ยของหลกัสตูร นักศกึษาจะมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีด่ใีนเรือ่งสือ่การพมิพ์
ทัง้หมด นักศกึษาจะไดจั้ดท�าพอรท์โฟลโิอและหนังสอืแสดงผลงานพมิพ ์
และจะมกีารสอนกระบวนการพมิพแ์บบดัง้เดมิดว้ย

FA 153 อกัษรวจิติรและรปูรา่งของตวัอกัษร (กอ่นหนา้นีค้อื
วชิา ILL 206)
วชิานี้จะศกึษาทักษะที่มีประวัตอิันยาวนานของการเขียนตัวอักษรดว้ย
ลายมอื ทัง้แบบใชฝี้แปรงและเครือ่งเขยีนประเภทตา่งๆ นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูว้า่จะน�าเทคนคิเหลา่นี้ไปประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบทกุประเภทได ้
อยา่งไร รวมถงึการพมิพ ์ อตัลกัษณ ์ และการออกแบบตวัอกัษร โดยจะ
สอนสไตลท์ีห่ลากหลายของตวัอกัษร ตัง้แตแ่บบคลาสสกิไปจนถงึแบบ
รว่มสมยั

FA 156 การตดัดว้ยเลเซอร ์เครือ่งกล และอเิล็กทรอนกิส์
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กเทคนคิและเครือ่งมอืทีใ่ชท้�าชิน้งาน
ตน้แบบสมยัใหม ่ เพือ่เพิม่การเคลือ่นไหว แสง และการปฏสิมัพันธใ์หก้บั
โครงงานวจิติรศลิป์ การใชเ้ครือ่งตดัแบบเลเซอร ์ ระบบอเิล็กทรอนกิสข์ัน้
ตน้ และโครงสรา้งกระดาษแบบมกีลไก จะน�าพาเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาสู่
การฝึกปฏบิตักิารศลิปะ เทคนคิเหลา่นีจ้ะมปีระโยชนต์อ่ชา่งพมิพ ์ ชา่งท�า
หนังสอื ศลิปินวจิติรศลิป์ ประตมิากร นักออกแบบบรรจภุณัฑ ์และนักวาด
ภาพประกอบ

FA 210 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 2
วชิานีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัทศิทางและรปูทรงทีห่ลากหลายของการวาดภาพหุน่
นิง่มชีวีติ จะมกีารใชส้ไตล ์ เทคนคิ และเนือ้หาในงานเขยีน ในการศกึษา
หุน่นิง่มชีวีติใหม้ากยิง่ขึน้ โดยจะกระตุน้ใหนั้กศกึษาใชว้ธิกีารดา้นเทคนคิ
ของแตล่ะบคุคลเอง และเนน้ใหว้าดภาพทีม่ขีนาดใหญข่ึน้และยากขึน้

FA 211 จติรกรรมเบือ้งตน้: รปูรา่ง (กอ่นหนา้นีเ้ป็นวชิา ILL 
140)
วชิานีเ้ป็นวชิาขัน้ตน้ในการวาดภาพสนี�้ามนั ซึง่จะเนน้ในเรือ่งการวาดภาพ
รปูรา่ง วธิกีารทีใ่ชจ้ะอยูใ่นชว่งตัง้แตแ่บบดัง้เดมิไปจนถงึแบบรว่มสมยั โดย 
จะอภปิรายถงึคณุคา่ ส ีรปูทรง รปูรา่ง โครงสรา้ง และการจัดองคป์ระกอบ

FA 213 กายวภิาคเบือ้งตน้
วชิานี้จะเป็นการศกึษาขัน้ตน้ในเรื่องกระดูกและกลา้มเนื้อของร่างกาย
มนุษย ์ โดยจะเนน้เรือ่งของกลไกของรปูทรงกายวภิาคและความสมัพันธ ์
ทีม่ตีอ่ศลิปะรปูรา่ง

FA 214 กายวภิาคขัน้กลาง
วชิานีจ้ะใหค้�าแนะน�าในเรือ่งกลา้มเนือ้ทีอ่ยูล่กึและอยูต่ืน้ ทีไ่มไ่ดเ้รยีนใน
ระดบัขัน้ตน้ โดยจะเป็นการศกึษากายวภิาคในองคร์วม ทีเ่นน้ในเรือ่งของ
ศรีษะ มอื และเทา้ และจะเนน้ในเรือ่งมมุมองเรขาคณติทีก่วา้งขึน้

FA 220 การวาดภาพสนี�้า 1
วชิานีเ้ป็นการศกึษาเชงิเทคนคิ ประวตัศิาสตร ์และฝึกปฏบิตัใินเรือ่งการใช ้
สนี�้า และใหค้วามรูเ้บือ้งหลงัทีจ่�าเป็นแกนั่กศกึษาในการเลอืกตวัเลอืกการ
วาดภาพโดยอา้งองิจากเทคนคิและวสัดทุีไ่ดส้อนไปแลว้ ซึง่จะเนน้เรือ่ง
การใชค้วามโปรง่ใส เห็นคณุคา่ของเทคนคิการระบายซอ้นส ี การระบาย
เรยีบสเีดยีว การใสส่แีหง้-หมาด และเทคนคิระบายแบบสเีปียกบนสเีปียก

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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FA 222 การแสดงออกของศรีษะและมอื (กอ่นหนา้นีค้อืวชิา 
ILL 222 ศรีษะและมอื)
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการตรวจสอบรูปทรงพืน้ฐานและโครงสรา้งของศรีษะ
ทัง้หมด และมกีารศกึษาเพิม่เตมิในแตล่ะสว่นของศรีษะดว้ย การศกึษามือ่
จะเริม่ดว้ยหวัขอ้ตัง้แตโ่ครงสรา้งงา่ยๆ ไปจนถงึรปูทรงทีม่รีายละเอยีดมาก
ยิง่ขึน้

FA 224 การจัดองคป์ระกอบและการลงสี
วชิานี้เป็นการศกึษาแบบองคร์วมในเชงิลกึของหลักการจัดองคป์ระกอบ 
คณุคา่ แพทเทริน์ โทนส ี การแสดงทา่ทาง อารมณ ์ และทฤษฎสี ี โดย
จะเนน้ในเรือ่งกระบวนการทีส่รา้งสรรค ์ ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึไดช้ ิน้งาน
ศลิปะ การตอบสนองในเรือ่งการจัดองคป์ระกอบโดยใชจ้นิตนาการของ
นักศกึษาจะเพิม่ขึน้ผา่นประสบการณใ์นการลงสี

FA 225 สือ่สนี�้า: อะครลิกิ และสกีว็อช  (กอ่นหนา้นีค้อืวชิา 
ILL 339 สนี�้าส�าหรับนักวาดภาพประกอบ)
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการพัฒนาสว่นบคุคลในทักษะการใชส้นี�้าของนักศกึษา
แตล่ะคน นักศกึษาจะศกึษาในเชงิลกึในเรือ่งคณุสมบตัแิละเทคนคิทีห่ลาก
หลายของสือ่นี ้ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยวธิกีารของจติรกรและนัก
วาดภาพประกอบ การท�างานจากรปูภาพ และการสรา้งงานจติรกรรมตาม
หวัขอ้ทีก่�าหนด

FA 226 การวาดภาพรปูรา่งขัน้สงู/วจิติรศลิป์
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญกับจุดแข็งของการวาดรูปโดยการใชห้ลักการของ
ความถกูตอ้งของคณุคา่และรปูทรง นักศกึษาจะน�าเสนอคณุสมบตัขิองรปู
แบบและอารมณ์โดยใชแ้ทง่ถา่นและสชีอลค์ในรปูแบบเลน่โทนสแีละเสน้ 
โดยจะเนน้เรือ่งการรวมสกีบัการวาดภาพเขา้ดว้ยกนั ภาพวาดส�าเร็จขนาด
ใหญเ่ป็นสว่นทีม่คีณุคา่ทีส่ดุของวชิานี้

FA 227 วจิติรศลิป์ศรีษะและมอื
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งความสามารถของนักศกึษาทีม่ศีักยภาพ
สงู จะมกีารวเิคราะหโ์ครงสรา้งของศรีษะและมอืของมนุษย ์ โดยใหค้วาม
สนใจกบัองคป์ระกอบยอ่ยแตล่ะอยา่ง โดยจะเนน้ในเรือ่งการวาดภาพใน
โทนดรามาตกิ และศกึษาการสรา้งชิน้งานโดยการใช ้ สชีอลค์ สพีาสเทล 
และแทง่ถา่นรว่มกนั โดยจะมกีารแนะน�าใหรู้จั้กจติรกรรมในตอนทา้ยของ
วชิา

FA 228 จติรกรรมภมูทิศัน ์1
วชิานีจ้ะสอนการวาดภาพภมูทิศันด์ว้ยวธิกีารตา่งๆ ทัง้แบบดัง้เดมิและแบบ
รว่มสมยั โดยจะเนน้ในเรือ่งการกระตุน้ใหม้อีารมณต์อบสนองผา่นการใช ้
เอฟเฟกตข์องแสงธรรมชาตแิละการจัดองคป์ระกอบ จะเนน้วธิกีารวาดรปู
กลางแจง้ตัง้แตต่น้จนจบหลกัสตูร

FA 241 ศลิปะการท�าหนังสอื 1
วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้อยา่งเป็นองคร์วมเกีย่วกบัระเบยีบวธิปีฏบิัตดิา้น
ศลิปะของการท�าหนังสอืดว้ยมอืและการท�ากลอ่ง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้าร 
ใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณอ์ยา่งเหมาะสม รวมถงึเทคนคิการท�าซ�้าๆ แบบไม่
ใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค ์ ทีเ่หมาะสมในการรวมขอ้ความและรปูภาพ
เขา้ดว้ยกนัในการท�างานหนังสอื

FA 242 ภาพพมิพห์นิ 2: สี
วชิานี้จะครอบคลุมองคป์ระกอบทีส่รา้งสรรคแ์ละมุมมองเชงิเทคนคิของ
การวาดภาพและงานจติรกรรมจากหนิและเพลท นักศกึษาจะใชก้ารศกึษา
ขัน้สงูในเรือ่งภาพพมิพส์ ีและส�ารวจเพิม่เตมิในเรือ่งการสรา้งภาพพมิพห์นิ
ภาพขาวด�า

FA 243 ซลิคส์กรนี 2
วชิานี้จะขยายทักษะในเรื่องการท�าซลิคส์กรีนและการปรับแต่งเทคนิค 
นักศกึษาจะไดอ้อกแบบโครงงานขนาดใหญ่หรือชุดงานพอร์ทโฟลโิอ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการทดลองในทศิทางของแตล่ะคนและการพัฒนาสว่น
บคุคล นักศกึษาทีเ่รยีนในชัน้เรยีนจะตอ้งใชเ้วลา 6 ชัว่โมงตอ่โมดลูในการ
ท�าโครงงานภายนอกชัน้เรยีนในหอ้งแล็บพมิพส์กรนีของ AAU

FA 244 ภาพพมิพโ์ลหะ 2
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งภาพพมิพโ์ลหะขัน้สงู นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ
ที่ซับซอ้นเพื่อสามารถน�ามาใชใ้นการท�าภาพพมิพ์ร่องลกึและสือ่อื่นที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ยา่งเต็มที ่ โดยจะกระตุน้ใหนั้กศกึษาท�าการทดลองในแบบ
ตา่งๆ

LA 247 ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
วชิานีจ้ะส�ารวจศลิปะของการท�าภาพพมิพ ์ ตัง้แตโ่บราณดัง้เดมิไปจนถงึ
ภาพพมิพแ์บบมสีไตลแ์ละมนีวัตกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจุบัน 
โดยจะเนน้เรือ่งการจ�าแนกคณุลกัษณะของภาพพมิพผ์วินูน ภาพพมิพร์อ่ง
ลกึ ภาพพมิพห์นิ และเทคนคิการซลิคส์กรนี โดยทีนั่กศกึษาจะไดเ้รยีนรู ้
การแสดงออกของพลังและบทบาททีภ่าพพมิพส์ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมมาตลอดในประวตัศิาสตร์

FA 249 การวาดภาพแบบมแีรงบนัดาลใจส�าหรับการพัฒนา
โครงงาน
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเปลีย่นไอเดยีทีส่รา้งสรรคล์งในภาพวาดทีเ่หมาะกบั
ยคุสมยัและโครงงานทีว่างแผนไว ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งสมดลุ รปู
ทรง จังหวะ และความสมัพันธข์องระยะ และประยกุตใ์ชแ้นวคดิเหลา่นีก้บั
การจัดวางองคป์ระกอบของตนเอง นักศกึษาจะไดว้าดภาพจากจนิตนาการ 
สถานทีจ่รงิ และในหอ้งปฏบิตักิาร เพือ่พัฒนาพอรต์โฟลโิอการวาดภาพ

FA 253 อกัษรวจิติรขัน้สงู (กอ่นหนา้นีค้อืวชิา ILL 236)
วชิานีจ้ะสอนศลิปะของอกัษรวจิติร และการน�าไปใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ออกแบบกราฟิกไดอ้ยา่งดเียีย่ม วชิานีจ้ะศกึษารปูแบบตวัหนังสอืในเชงิ
ทดลองและมใิชแ่บบดัง้เดมิ นักศกึษาจะท�างานกบัพยญัชนะทกุตวั และรปู
แบบตวัหนังสอืเป็นแพทเทริน์ และสไตลท์ีล่�้าสมยั

FA 255 หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ์
วชิานีจ้ะเป็นวชิาขัน้ตน้ของหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์ และการใชง้าน 
ในหนังสอืของศลิปิน กระดาษพมิพห์นา้เดยีว และการออกแบบตวัอกัษร 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการสรา้งแบบพมิพ ์ การผสมหมกึ การใสห่มกึใน
เครือ่งพมิพ ์และกระบวนการพมิพ ์การสาธติจะรวมถงึการพมิพจ์ากประเภท
ตะกัว่ การออกแบบและการพมิพจ์ากเพลทโพลเีมอร ์ การพมิพแ์บบกดอดั 
วธิกีารพมิพผ์วินูน และการพมิพเ์ป็นฉบบั
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FA 310 ศลิปะเหนอืจรงิ, การก�าหนดสไตล ์และการแสดง
อารมณ ์1
การใชท้ักษะดา้นจติรกรรมในการศกึษาทศิทางเฉพาะทีเ่หลอืในการสรา้ง
งานจติรกรรมแบบเหนอืจรงิ วชิานีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัแนวคดิตา่งๆ ซึง่รวมถงึ
ความฝัน สิง่ทีไ่มค่าดคดิ และแฟนตาซ ี นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารแปลง
ความจรงิผา่นสไตลง์านกราฟิก รปูทรงควิบกิ การบดิเบีย้ว การยอ่ ฝีแปรง
ทีห่นักแน่น และสหีนัก

FA 311 จติรกรรมภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 1
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูถ้งึแนวคดิของรา่งกายภายใตก้ารสวมใส่
เสือ้ผา้ นักศกึษาจะเชือ่มโยงสดัสว่น ทา่ทาง แสง เงา คณุคา่ และความ
สมัพันธข์องส ี เขา้กบัโครงสรา้ง มวลรา่งกาย และรปูทรง โดยจะเนน้ใน
เรือ่งของการลงส ีการใชฝี้แปรง การท�าความเขา้ใจกบัคณุสมบตัติา่งๆ ของ 
เสือ้ผา้และความถว่งของผา้ รวมถงึความสมัพันธร์ะหวา่งภาพคนกบัสภาพ
แวดลอ้ม

FA 313 จติรกรรมภาพสตัวป่์า
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้ศันศกึษาทีส่วนสตัวแ์ละเขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า 
เพือ่สงัเกต สเกต็ชภ์าพ พัฒนาการศกึษาเรือ่งส ี ถา่ยภาพ และวาดภาพ
สตัวป่์าตามทีนั่กศกึษาเลอืก โดยใชอ้ะครลิกิ สนี�้ามนั สกีว็อช สพีาสเทล 
หรอืสนี�้า นักศกึษาจะไดส้รา้งสรรคจ์ติรกรรมทีม่กีารจัดวางองคป์ระกอบไว ้
อยา่งด ีโดยองิจากรปูทรง พืน้ผวิ และลกัษณะของสตัว ์โดยใชท้กัษะการ
วาดและมมุมองทีห่นักแน่น

FA 320 การวาดภาพสนี�้า 2
วชิานี้จะครอบคลมุการศกึษาขัน้สงูของสือ่และเทคนคิการใชส้นี�้าทีห่ลาก
หลาย นักศกึษาจะไดรั้บอสิระในการท�าโครงงานทีย่ากขึน้ใหแ้ลว้เสร็จ

FA 321 การวาดภาพสว่นศรีษะ 1
วชิานีจ้ะน�าการวเิคราะหโ์ครงสรา้งสว่นศรีษะและเทคนคิแบบดัง้เดมิมารวม
กนั เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูท้กัษะทีจ่�าเป็นในการวาดภาพสว่นศรีษะของ
มนุษยไ์ดถ้กูตอ้ง การพัฒนารปูทรงสว่นศรีษะจะมกีารศกึษาในเรือ่งมวล
รา่งกาย คณุคา่ รปูรา่ง พืน้ผวิ และสี

FA 322 การศกึษาแบบเรง่รัด 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเชีย่วชาญในเรือ่งศลิปะของการศกึษาแบบเรง่รัดที่
มพีลงังานสงู การวาดภาพสหีนัก การจัดวางองคป์ระกอบ การจัดการกบั
การระบายส ี และการระบหุวัขอ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญัของการ
ปรับเปลีย่นแกไ้ข ผา่นการศกึษาเรือ่งสแีละความน่าตืน่เตน้ของการระบาย 
สโีดยตรง นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหพั้ฒนาความรูส้กึตามสญัชาตญิาณส�าหรับ 

แกน่ของหวัขอ้ทีไ่ดรั้บ

FA 325 สือ่ผสม การวาด และการลงส ี1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะคน้พบความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  โดยการผสมผสานสือ่
เขา้ดว้ยกนัและใชพ้ืน้ผวิการวาดทีห่ลากหลาย คณุภาพเชงิพรรณนาและ
คณุภาพทีเ่นน้การแสดงออกของเสน้ ทัง้แบบเดีย่วๆ หรอือยูร่วมกบัโทน
และส ีจะใหม้ติ ิพืน้ผวิ และความมชีวีติใหก้บัภาพวาดของนักศกึษา

FA 326 การวาดภาพสว่นศรีษะ 2: ภาพเหมอืนบคุคล
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดว้าดภาพเหมอืนบคุคล พัฒนาโครงสรา้งและสไตล์
ผา่นมวลรา่งกาย คณุคา่ รปูรา่ง พืน้ผวิ และส ีนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้า่ภาพ
เหมือนบุคคลมีความเชือ่มโยงกับความเหมือนทางกายภาพของแต่ละ
บคุคลอยา่งไร รวมถงึความส�าคญัของวชิานีด้ว้ย นอกจากนี ้จะมกีารศกึษา
ในเรือ่งของเทคนคิการโพสตท์า่ดว้ย

FA 327 จติรกรรมภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ขัน้สงู 1
นักศกึษาจะไดรั้บความเชีย่วชาญในทกัษะจติรกรรมเสมอืนจรงิ เพือ่พัฒนา
วธิกีารแบบคลาสสกิในการวาดภาพคน นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหท้�างาน
ชิน้ใหญใ่หแ้ลว้เสร็จ ดงันัน้ นักศกึษาจะไดจั้บทา่ทาง องคป์ระกอบ ภาษา
กาย และบคุลกิลกัษณะ

FA 330 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 3
วชิานีจ้ะศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งประเภทของหุน่นิง่มชีวีติ ซึง่เป็นการขยาย
แนวคดิทีไ่ดเ้รยีนมาจากวชิา F A 2 1 0 นักศกึษาจะสามารถสรา้งสรรคภ์าพ 
ลวงตา 3 มติขิองรปูทรงและความลกึ ผา่นการใชโ้ทนสแีละภาพของพืน้ผวิ
และผวิหนา้

FA 340 ภาพพมิพส์กรนีส�าหรับจติรกร
นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิทีจ่�าเป็นในการพมิพส์กรนีขัน้พืน้ฐาน เพือ่สรา้งสรรค ์
ชิน้งานการพมิพส์กรนีวจิติรศลิป์ สรา้งความแตกตา่งทีห่ลากหลายของภาพ  
และเพือ่ปฏบิัตงิานพมิพข์องงานศลิปะสว่นบคุคลดว้ยวธิกีารดา้นจติรกรรม 
วชิานี้จะน�าไปรวมกับการตคีวามพอร์ตโฟลโิอของงานที่มีอยู่ลงเป็นรูป
แบบงานพมิพ์

FA 341 ศลิปะการท�าหนังสอื 2
เป็นภาคตอ่เนือ่งของศลิปะการท�าหนังสอื 1 โดยชัน้เรยีนนีจ้ะน�านักศกึษา
ลงลกึไปถงึมมุมองเชงิเทคนคิและแนวคดิของรปูทรงของหนังสอื ในการ
ศกึษาเรือ่งการเขา้เลม่ขัน้สงู นักศกึษาตอ้งศกึษาการพมิพห์นังสอืในแตล่ะ
ฉบบั หนังสอืของศลิปิน และการท�ากลอ่งทีซ่บัซอ้น โดยเนน้ในเรือ่งการ
พัฒนาโครงงานของแตล่ะบคุคล

FA 343 ซลิคส์กรนี 3
ในวชิาการสรา้งพอรต์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาชดุงานพมิพซ์ลิคส์กรนี 
ทีต่อ่เนือ่งกนัทีเ่หมาะส�าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
ความเชีย่วชาญในดา้นเทคนคิ แนวคดิ และการปฏบิตักิาร

FA 344 ภาพพมิพแ์ผน่เดยีว 1
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นดา้นเทคนคิพืน้ฐานขัน้ตน้ กระบวนการเชงิเทคนคิ และ 
แนวคดิของการพมิพภ์าพพมิพแ์ผน่เดยีว โดยจะเนน้ในเรือ่งค�าแนะน�าดา้น
เทคนคิส�าหรับการผลติ และววิฒันาการของสนุทรยีศาสตรข์องงานพมิพ์
ดัง้เดมิของนักศกึษา

FA 345 โครงงานการสรา้งภาพพมิพข์ัน้สงู 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเริม่ขดัเกลาสไตลข์องตนเอง และท�างานฝีมอืผา่น
โครงงานอสิระทีไ่ดก้�าหนดไว ้ นักศกึษาจะท�างานวจัิยเกีย่วกบัศลิปินรว่ม
สมัยและเรยีนรูใ้นการท�างานทีเ่กีย่วกับใจความในรูปแบบทีส่อดคลอ้งกัน 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการผสมผสานเทคนคิการพมิพเ์ขา้ดว้ยกนั และท�างาน
ขา้มขอบเขตของสือ่แบบดัง้เดมิ
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FA 347 การพมิพผ์วินูน 1
วชิานี้จะครอบคลุมเนื้อหาเชงิลกึในเรือ่งคุณภาพโดยธรรมชาตขิองงาน
พมิพผ์วินูน ซึง่รวมถงึภาพพมิพแ์กะไม ้ ภาพพมิพแ์กะยาง ภาพพมิพแ์บบ
ครัง้เดยีว และภาพพมิพจ์ากแมพ่มิพว์สัดตุดัปะ เนือ้หาในวชิานีจ้ะเขม้ขน้
ทัง้ในเรือ่งเทคนคิและความคดิสรา้งสรรค ์ เพือ่ขยายขอบเขตจนิตนาการ
ของนักศกึษา โดยจะเนน้ในเรือ่งมมุมองของนักศกึษาแตล่ะคน และการ
ตระหนักรูใ้นเรือ่งภาพ

FA 348 ประตมิากรรมกระดาษ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งประตมิากรรมกระดาษนูนต�า่แบบ 3 มติ ิ โดย
ใชจ้นิตนาการทีห่ลากหลาย จะมกีารสอนในเรือ่งเทคนคิพืน้ฐานของการ 
สเก็ตชภ์าพ การออกแบบ การตดั การดดั และการแปะกระดาษ เพือ่สรา้ง
ภาพ 3 มติใินจนิตนาการ ในแตล่ะวชิาจะประกอบดว้ยกจิกรรมดา้นเทคนคิ
และการบา้นทีท่�าใหนั้กศกึษาสามารถผลติงานใหส้�าเร็จอยา่งมคีณุภาพได ้

FA 350 จติรกรรมฝาผนัง 1
วชิานี้จะศกึษามุมมองทีห่ลากหลายของจติรกรรมฝาผนังและการสรา้ง 
จติรกรรมฝาผนังส�าหรับศลิปินรว่มสมยั ในแงข่องการน�าไปใชใ้นทีพั่กอาศยั  
เชงิพาณชิย ์ และสาธารณะ วชิานีจ้ะพจิารณาถงึแนวคดิของจติรกรรมฝา
ผนัง ลกูคา้ ขอ้เสนอ การออกแบบ สถานที ่รปูแบบ พืน้ผวิ สือ่ วสัด ุวธิกีาร 
กระบวนการ/การน�าไปใชง้าน การผลติ และผลติภณัฑ์

FA 355 หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชท้กัษะในขัน้ตอ่ไป และสรา้งสรรคง์านพมิพแ์ละ
หนังสอืของศลิปินโดยใชร้ะบบหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์ นักศกึษา
จะสรา้งแบบพมิพ ์ออกแบบ และพมิพจ์ากเพลททีเ่ป็นโฟโตโ้พลเีมอร ์โดย
พมิพบ์นเครือ่งพมิพ ์Platen และเครือ่งพมิพ ์Cylinder

FA 368 ภมูทิศันเ์มอืง
วชิานี้จะเสรมิความเขม้แข็งของแนวคดิในการวาดภาพของภูมทิัศน์ของ
เมอืง โดยการใชเ้อฟเฟกตด์า้นแสง จากแสงแบบเรยีบๆ (วนัทีฟ้่าหมน่) ไป
จนถงึแสงและเงาในวนัทีแ่ดดจา้ นักศกึษาจะมคีวามเขา้ใจอยา่งครอบคลมุ
ในเรือ่งความเป็นไปไดใ้นการวาดภาพเมอืง วชิานีจ้ะตอ้งมกีารวาดภาพ ณ 
สถานทีจ่รงิและในหอ้งปฏบิตักิารดว้ย

FA 373 แนวคดิงานจติรกรรม
วชิานีจ้ะเนน้หนักในเรือ่งของขอบเขตของเทคนคิการวาดภาพแบบดัง้เดมิ  
เพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหค้ดิคน้เทคนคิใหม่ๆ  นักศกึษาจะไดท้ดลองวธิกีาร 
ตา่งๆ ทีห่ลากหลายในระดบัขัน้สงู ท�างานรว่มกบัหวัขอ้ดัง้เดมิทีม่คีวาม
ส�าคญั เชน่ การวาดภาพเหมอืน การวาดภาพกลางแจง้ และการวาดภาพ
หุน่นิง่มชีวีติ โดยจะเนน้ใหนั้กศกึษาเขา้ถงึบรบิททีแ่ตกตา่งและมคีวามรว่ม
สมยัมากขึน้

FA 385 โครงงานการสรา้งภาพพมิพข์ัน้สงู 2
ในวชิานี ้นักศกึษาภาพพมิพจ์ะเพิม่การแสดงออกทางสนุทรยีศาสตรไ์ปอกี
หนึง่ระดบั และพัฒนางานทีเ่ป็นมอือาชพีและแสดงใหเ้ห็นความเป็นศลิปิน
มากขึน้ นักศกึษาจะผลกัดนัตนเองใหท้�างานทีเ่กีย่วกบัใจความและพัฒนา
พอรท์โฟลโิอทีอ่า้งองิจากแนวคดิศนูยก์ลางทีน่�าเสนอ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
ความตัง้ใจในการแสดงอารมณแ์ละการประเมนิตนเอง

FA 410 ศลิปะเหนอืจรงิ, การก�าหนดสไตล ์และการแสดง
อารมณ ์2
วชิานีจ้ะเป็นการพัฒนาทศิทางสว่นบคุคลของนักศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง โดย
จะมกีารอภปิรายในเรือ่งการท�าความเขา้ใจแนวคดิและแรงกระตุน้ และ
อธบิายใหเ้ห็นผา่นชิน้งานขนาดใหญ ่ การส�ารวจความเป็นไปไดจ้ะไดรั้บ
การกลา่วถงึในการศกึษารปูทรงกอ่นทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการกบัชิน้งานทีส่�าเร็จ
แลว้

FA 411 จติรกรรมภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 2
วชิานีจ้ะศกึษาตอ่เนือ่งในเรือ่งการวาดภาพคนทีส่วมใสเ่สือ้ผา้โดยมงีานที่
ไดรั้บมอบหมายทีย่ากขึน้กวา่เดมิ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ความสามารถในการ
วาดภาพคนทีส่วมใสเ่สือ้ผา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และความสามารถใน
การจัดองคป์ระกอบของรปูรา่งในสภาพแวดลอ้มของมนั

FA 413 จติรกรรมภาพสตัวป่์า 2
การท�างานในวชิานี้จะตอ้งมขีอ้เสนอทีมุ่่งเนน้ในเรือ่งทศิทางส่วนบุคคล
ส�าหรับชดุชิน้งานขนาดใหญ ่ นักศกึษาจะไปทศันศกึษาในสวนสตัวแ์ละ
เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์า เพือ่สงัเกต สเกต็ชภ์าพ และพัฒนาแนวคดิและ
สไตลข์องตนเองเพิม่ขึน้ นักศกึษาจะสรา้งชิน้งานทีเ่ชือ่มโยงกนัทีเ่หมาะ
ส�าหรับการจัดนทิรรศการตามการศกึษาเล็กๆ ของตนเอง

FA 420 เวริค์ชอ็ปพอรต์โฟลโิอระดบัซเีนยีร/์หลกัปฏบิตัแิบบ
มอือาชพี
วชิานีจ้ะส�ารวจประเด็นทางธรุกจิทีห่ลากหลายของศลิปินวจิติรศลิป์ โดย
จะเนน้ในเรือ่งการเตรยีมประวตัสิว่นตวัและอตัชวีประวตั ิ และพอรท์โฟลโิอ 
และรวมถงึการศกึษาความรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งแกเลอรีแ่ละพพิธิภณัฑ ์ การ
อนุญาตใชง้าน การประชาสมัพันธ ์ และบทวจิารณแ์ละบทความ นอกจาก
นี ้ จะมกีารพดูถงึหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิกบัศลิปิน รวมถงึภาษีรายได ้
สญัญา และการประกนัภยัดว้ย

FA 421 จติรกรรมภมูทิศัน ์2
วชิานีจ้ะสอนการวาดภาพภมูทิศันด์ว้ยวธิกีารตา่งๆ ทัง้แบบดัง้เดมิและแบบ 
รว่มสมยัในเชงิลกึ ซึง่นักศกึษาจะไดพั้ฒนาความสามารถในการวาดภาพ 
กลางแจง้และจะท�างานในหอ้งปฏบิตักิารวาดภาพทีใ่หญข่ึน้ โดยจะกระตุน้
ใหนั้กศกึษาไดใ้ชแ้นวทางของตนเอง

FA 422 การศกึษาแบบเรง่รัด 2
ในวชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาฝีแปรงใหห้นักแน่นยิง่ขึน้ การศกึษาใน
ขนาดทีใ่หญข่ึน้จะปลดปลอ่ยความยดึมัน่ ถอืมัน่ และลดทอนการคกุคาม
ในเรือ่งการใชส้อียา่งมคีวามหมาย หวัขอ้ทีเ่ป็นการบา้นอาจจะไดม้าจาก
การเลอืกของศลิปิน โดยจะกระตุน้ใหใ้ชก้ารวาดรปูจากสญัชาตญาณ แต่
ยงัยดึหลกัการพืน้ฐานในการวาดอยา่งเหนยีวแน่น

FA 423 การวาดภาพนามธรรม 1
ในวชิานี ้จะมกีารสรา้งสรรคภ์าพเชงินามธรรม ทัง้ทีม่วีตัถปุระสงคแ์ละไมม่ี
วตัถปุระสงค ์ โดยจะเนน้เป็นอยา่งมากในเรือ่งของการจัดวางองคป์ระกอบ 
การจัดเรยีง ส ีพืน้ผวิ ความสมัพันธข์องรปูรา่ง และการใชส้ ีวชิานีจ้ะเนน้ให ้
เห็นความส�าคัญของการภาพวาดเชงินามธรรมเนื่องจากจะเกีย่วเนื่องกับ
จติรกรรมในทกุรปูแบบ รวมถงึจติรกรรมนามธรรมในแงข่องรปูแบบศลิปะ 
ของตนเองดว้ย
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FA 424 เทคนคิของผูเ้ชีย่วชาญ 1
วชิานีจ้ะศกึษาเทคนคิตา่งๆ ทีห่ลากหลายของผูเ้ชีย่วชาญ นักศกึษาจะ
ไดรั้บค�าแนะน�าเชงิปฏบิตักิาร รว่มกบัการส�ารวจประวตัศิาสตรข์องจติรกร
ทีม่อีทิธพิลตอ่การเปลีย่นแปลงวธิกีารวาดภาพ วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ให ้
นักศกึษาสามารถสรา้งชิน้งานโดยใชก้ระบวนการวาดภาพทีห่ลากหลาย
ของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง

FA 425 สือ่ผสม การวาด และการลงส ี2
เป้าหมายหลักของวชิานี้คอืการศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งสือ่และพืน้ผวิสมัผัส
ทีห่ลากหลาย วชิานีจ้ะกระตุน้ใหนั้กศกึษาท�าการทดลองนับตัง้แตช่ว่งตน้ 
โดยจะมกีารใหค้�าปรกึษาเป็นรายบคุคล นักศกึษาอาจจะเลอืกแมแ่บบ ทัง้
แบบทีม่วีตัถปุระสงคห์รอืไมม่วีตัถปุระสงคก์ไ็ด ้ การออกแบบ การใชส้ือ่ 
และการควบคมุคณุภาพ จะเป็นเกณฑห์ลกัทีใ่ชใ้นการวพิากษ์วจิารณ์

FA 426 การวาดภาพสว่นศรีษะ 3: การวาดภาพเหมอืนขัน้สงู
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาวสิยัทัศนท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองในการวาดภาพ
เหมอืนบคุคล โดยจะมกีารวาดชิน้งานขนาดใหญแ่ละขนาดสามในสีข่อง
รา่งกาย โดยจะเนน้ในเรือ่งการมสีว่นรว่มในการท�าละครเวท ี ภาพพืน้หลงั 
การพัฒนาสว่นบคุคล การจัดวางอยา่งมอีงคป์ระกอบ และอทิธพิลของ
แสง ในตอนทา้ยของวชิานี ้ นักศกึษาจะไดผ้ลติงานสีช่ ิน้งานจากงานภาพ
เหมอืนหา้ภาพในสไตลข์องตนเอง

FA 427 จติรกรรมภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ขัน้สงู 2
ในวชิานี ้นักศกึษาแตล่ะคนจะถกูรอ้งขอใหค้น้หาคณุภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ในวธิกีารวาดภาพคนของตนเอง โดยจะตอ้งมกีารวาดภาพขนาดใหญ ่และ
จะเนน้ในเรือ่งการออกแบบ การจัดวางองคป์ระกอบ แสงสวา่ง และเนือ้หา
ทีห่นักแน่น

FA 433 การวาดภาพนามธรรม 2
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิของการวาดงานนามธรรมขนาดใหญ ่ โดย
เพิม่เตมิจากวชิาการวาดภาพนามธรรมทีไ่ดเ้รยีนมาในหลักสตูรกอ่นนีแ้ลว้ 
โดยจะสนับสนุนใหม้กีารใชส้ือ่ผสมในการวาดชิน้งาน ความสมัพันธข์อง
ขนาดจะถกูน�ามาพจิารณาอา้งองิตามการศกึษาจ�านวนมาก การวจิารณ์
และการใหค้�าแนะน�าครัง้สุดทา้ยจะช่วยพัฒนาค�าศัพทแ์ละวธิีการดา้น
สนุทรยีศาสตรข์องนักศกึษา

FA 438 ปฏบิตักิารภมูทิศัน ์1
นักศกึษาจะสรา้งภาพวาดภูมทิัศน์ทีค่่อนขา้งยากจากการศกึษาและจาก
รปูภาพ วชิานีเ้นน้ในเรือ่งการวาดภาพภมูทิศันข์นาดใหญใ่หแ้ลว้เสร็จตาม
ขัน้ตอนตา่งๆ โดยจะสนับสนุนใหนั้กศกึษาพัฒนาในเรือ่งการจัดวางองค์
ประกอบทีช่ดัเจน การออกแบบ อทิธพิลของแสง และสไตลส์ว่นบคุคล

FA 439 ปฏบิตักิารภมูทิศัน ์2
นักศกึษาแตล่ะคนจะก�าหนดทศิทาง แนวคดิ หวัขอ้ และธมีงานของชิน้ 
งานของตนเอง โดยจะสนับสนุนใหใ้ชค้วามรูใ้นเรือ่งขนาดและความผันแปร 
ของขนาด และจะเนน้ในเรือ่งการโฟกสัไปทีเ่รือ่งหนึง่ๆ รวมถงึเป้าหมาย
หลกัของสิง่ทีย่ดึมัน่ ด�าเนนิตาม และท�าใหส้อดคลอ้ง

FA 441 ศลิปะการท�าหนังสอื 3
วชิาขัน้สูงนี้จะเนน้ในเรื่องการพัฒนาชิน้งานในพอร์ทโฟลโิอระดับมือ
อาชพี โดยจะเนน้ในเรือ่งการประยกุตใ์ชว้ธิกีารเขา้เลม่หนังสอืทีซ่บัซอ้น
และหลากหลาย และโครงสรา้งของกลอ่ง นักศกึษาจะไดพั้ฒนาขอ้เสนอ
โครงงานและด�าเนินงานตามแนวคดิของตนเองโดยใชก้ารเขา้เล่มและ
เนือ้หาทีเ่หมาะสม

FA 444 ภาพพมิพแ์ผน่เดยีว 2
วชิาชัน้สงูนีจ้ะใหค้วามรูเ้พิม่เตมิในเรือ่งกระบวนการ วสัด ุปรัชญาของภาพ
พมิพแ์ผน่เดยีว และศลิปินรว่มสมยั โดยจะเนน้ในเรือ่งการวจัิยเชงิเทคนคิ
ขัน้สงูและศกึษาการใชส้ือ่ดจิติอลดว้ย นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะการ
วาดภาพและลงสทีีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการภาพพมิพแ์ผน่เดยีว และสรา้ง
สรรคพ์อรท์โฟลโิอของงานพมิพท์ีเ่ชือ่มโยงกนั

FA 445 โครงงานการสรา้งภาพพมิพข์ัน้สงู 3
ในวชิาโครงงานการรวบรวมพอรท์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิ 
เขยีนขอ้เสนอโครงการ และสรา้งสรรคพ์อรท์โฟลโิอสือ่งานพมิพแ์ละ
ถอ้ยแถลงของศลิปินดว้ยวตัถปุระสงคเ์หลา่นี ้ นักศกึษาจะใชง้านเทคนคิ
การพมิพ์ที่หลากหลายเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความต่างของทักษะของ
ตนเอง และการประเมนิงานของตนเองในระดบัมอือาชพี

FA 447 การพมิพผ์วินูน 2
นักศกึษาจะมคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการพมิพภ์าพผวินูนเพิม่ขึน้ โดยการ
ปรับแตง่งานฝีมอืของตนเอง และการวเิคราะหง์านของศลิปินรว่มสมยั 
โดยจะเนน้การพัฒนาแนวคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งพอรท์โฟลโิอที่
เกีย่วขอ้งกนั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความรูใ้นเรือ่งเทคนคิทีห่ลากหลายตา่งๆ 
รวมถงึสือ่ดจิติอลดว้ย

FA 450 ปฏบิตักิารจติรกรรมระดบัซเีนยีร์
วชิาปฏบิัตกิารงานจติรกรรมขัน้สงูนี้จะชว่ยใหนั้กศกึษาระดับซเีนียรส์รา้ง
และพัฒนาทศิทางของตนเองส�าหรับฃท�าพอรท์โฟลโิอเพือ่จบการศกึษา 
ได ้ นักศกึษาจะเนน้ความสนใจในเรือ่งชิน้งานทีเ่ชือ่มโยงกนัผา่นการน�าเสนอ 

ชิน้งานทีม่อียู่ของแต่ละคนทีส่อดคลอ้งกับเป้าหมายส่วนตัวของตนเอง 
การน�าเสนอครัง้สดุทา้ยอาจไดรั้บการตรวจทานโดยตัวแทนแกเลอรีท่อ้ง
ถิน่ในชว่งปลายภาคการศกึษา

FA 453 แนวคดิงานจติรกรรม 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งจติรกรรมแบบภาพถา่ยเหมอืนจรงิโดยอาศยั
ความรูจ้ากการศกึษาดจิติอล การฉายภาพ การใชก้รดิ การถา่ยภาพ และ
เทคโนโลย ี นักศกึษาจะแปลงไอเดยีของตนเองไปเป็นขอ้ความรปูภาพที่
เชือ่มโยงกนั และพัฒนาพอรท์โฟลโิอทีร่วบรวมงานจติรกรรมทีม่คีณุภาพ 
เอาไว ้ โดยจะเนน้ในเรือ่งความสมดลุระหวา่งตรรกะและสญัชาตญาณในการ 
สรา้งแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกนั

FA 471 จติรกรรมภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 3
นักศกึษาจะไดส้รา้งชดุงานจติรกรรมทีต่นสนใจ โดยมเีป้าหมายเพือ่ใชใ้น
การจัดนทิรรศการระดบัมอือาชพีในประเภทภาพบคุคลสวมใสเ่สือ้ผา้ ทีจ่ะ
แสดงใหเ้ห็นถงึแนวคดิและสไตลข์องแตล่ะคน โดยจะเนน้ในเรือ่งการรวม
รปูคนใสเ่สือ้ผา้กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
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FAวจิติรศลิป์

FA 473 การวาดภาพนามธรรม 3
ในวชิาการสรา้งพอรต์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและปรับแตง่ชิน้งาน 
ทีเ่ป็นเอกลักษณ์และตอ่เนื่องกนัทีเ่หมาะส�าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งแนวคดิ ทกัษะ และฝีมอืการท�างาน โดยจะมกีารศกึษา
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะรว่มสมยัและสไตลท์ีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้นักศกึษาจะได ้
เชือ่มโยงไอเดยีในบรษัิทของตลาดศลิปะรว่มสมยัดว้ย

FA 475 สือ่ผสม การวาด และการลงส ี3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการใชส้ือ่และพืน้ผวิหนา้ทีห่ลากหลายในการสง่ผา่น 
อารมณส์ว่นบคุคล นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิและสรา้งชิน้งานทีต่อ่เนือ่ง 
กนัทีส่นับสนุนความสนใจของตนเอง โดยจะเนน้เรือ่งการออกแบบ สมดลุ 
น�้าหนัก พืน้ผวิ การใชส้ือ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม การควบคมุคณุภาพ และการ
สรา้งชิน้งานทีเ่หมาะตอ่การน�าไปจัดแสดง

FA 480 การวาดภาพสนี�้า 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาชดุงานสนี�้าทีต่อ่เนือ่งกนัทีเ่หมาะส�าหรับ
การจัดแสดงนทิรรศการ โดยจะแสดงใหเ้ห็นถงึความหลากหลายของสือ่
ผสมในการสรา้งสรรคส์ือ่สนี�้า นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัวิธิกีารและเทคนคิ 
ขัน้สงูเพือ่ใหไ้ดช้ ิน้งานในระดบัมอือาชพี โดยจะเนน้เรือ่งทกัษะเชงิเทคนคิ 
และมาตรฐานในการน�าเสนอ

FA 484 เทคนคิของผูเ้ชีย่วชาญ 2
นักศกึษาจะใชก้ระบวนการวาดภาพของผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งชิน้งาน 

ทีเ่ชือ่มโยงกนัทีส่�าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ นักศกึษาจะเลอืกเทคนคิ  
สรา้งขอ้เสนอโครงการ และสรา้งชดุงานจติรกรรมทีอ่า้งองิจากวตัถปุระสงค ์
ของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งแนวคดิ สไตลส์ว่นตวั และการน�าเสนอ
แบบมอือาชพี

FA 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

FA 493 การศกึษาตา่งประเทศ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้อ่งเทีย่วไปยงัจดุหมายทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ 
เพือ่ฝึกปฏบิตังิานศลิปะ ณ สถานทีจ่รงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการแสดงออก
ทางอารมณแ์ละการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานที ่ คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและ
วชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

FA 493A การวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิในประเทศอติาลี
วชิาจติรกรรมกลางแจง้นี้ใหโ้อกาสทีไ่มเ่หมอืนใครในการไดไ้ปวาดภาพ
ในเมอืงยคุฟ้ืนฟศูลิปะวฒันธรรมทีส่วยงามของฟลอเรนซ ์ อติาล ี โดยจะ
ครอบคลมุพืน้ฐานของการวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิส�าหรับนักศกึษาขัน้
เริม่ตน้ ขัน้กลาง และขัน้สงู ตัง้แตก่ารจัดองคป์ระกอบไปจนถงึวธิกีารเชงิ
เทคนคิ

FA 493B การวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิในประเทศอติาลี
วชิาจติรกรรมกลางแจง้นีใ้หโ้อกาสทีไ่มเ่หมอืนใครในการไดไ้ปวาดภาพใน
เมอืงยคุฟ้ืนฟศูลิปะวฒันธรรมทีส่วยงามของฟลอเรนซ ์ประเทศอติาล ีโดย
จะครอบคลมุพืน้ฐานของการวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิส�าหรับนักศกึษาขัน้
เริม่ตน้ ขัน้กลาง และขัน้สงู ตัง้แตก่ารจัดองคป์ระกอบไปจนถงึวธิกีารเชงิ
เทคนคิ

FA 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

FA 499 หวัขอ้พเิศษ:
ชัน้เรยีนหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะภาคการศกึษา และจะได ้
รับการสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ นักศกึษาสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวย
การฝ่ายวชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ หวัขอ้พเิศษบาง
อยา่งอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่น
หนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FA 500 การฝึกงานดา้นวจิติรศลิป์
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวจิติรศลิป์
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FA 600 ปฏบิตักิารรปูรา่ง
วชิานีจ้ะพัฒนาความสามารถของศลิปินในการน�าเสนอภาพคนแบบมติลิวง 
การวาดจะอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตจากชวีติและการศกึษาการวาด
ของศลิปินรุน่เกา่ โดยจะเนน้ในเรือ่งความถกูตอ้งของสดัสว่น การยอ่สว่น 
และการใชร้ปูทรงและเงาตกกระทบ เพือ่ใหไ้ดร้ปูทรง 3 มติิ

FA 601 การวาด
วชิาการวาดนีจ้ะเกีย่วกบัการท�าความเขา้ใจและการใชม้มุมอง สดัสว่น ทา่ทาง  
และการยอ่สว่น นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการวาดภาพวตัถเุชงิพรรณนารวม
ถงึภาพคนดว้ย โดยการใชเ้สน้ โทนส ีและการจัดวางโมเดล

FA 602 การวาดภาพสว่นศรีษะ
การศกึษาในเชงิลกึลงในเรือ่งหลกัการของการวาดภาพขัน้พืน้ฐาน ซึง่จะ 
ตอ้งศกึษาทัง้ศลิปินวจิติรศลิป์และผูว้าดภาพประกอบ นักศกึษาจะไดพั้ฒนา 
เรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบ มมุมอง จดุโฟกสั เห็นคา่ของการท�าแพทเทริน์  
และการใชแ้สงและเงา โดยใชศ้รีษะของมนุษยเ์ป็นหวัขอ้หลกั

FA 603 สือ่ผสม/ภาพพมิพ์
วชิาปฏบิัตกิารนี้ส�าหรับนักศกึษาทีส่นใจในการพัฒนาวธิกีารแบบสือ่ผสม 
ขณะเดยีวกนักจ็ะไดท้ดลองเทคนคิดา้นพืน้ผวิทีห่ลากหลายดว้ย นักศกึษา
จะศกึษาการใชง้านทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ เชงิเทคนคิ และมแีนวคดิ ในการสรา้ง
ภาพพมิพ ์จติรกรรม และภาพวาด วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้ในเรือ่งการใชส้ือ่
สนี�้าและสนี�้ามนั รวมถงึเทคนคิการโอนถา่ยรว่มสมยัอืน่ๆ ดว้ย

FA 604 จติรกรรมทีเ่นน้รปูลกัษณ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสามารถระบกุารจัดวางองคป์ระกอบ ทฤษฎสี ีรปูทรง
และโครงสรา้ง เนือ่งจากเป็นเรือ่งเกีย่วกบัจติรกรรมภาพคนแบบวจิติรศลิป์ 
นักศกึษาจะขดัเกลาทกัษะผา่นการวพิากษ์วจิารณแ์ละการศกึษาสว่นตวั

FA 605 จติรกรรมภมูทิศัน์
วชิาปฏบิตักิารส�าหรับนักศกึษาประเภทภมูทิศัน ์ นักศกึษาจะวาดภาพโดย
อา้งองิจากสถานทีจ่รงิและภาพถา่ย โดยจะเนน้ในเรือ่งการปรับแตง่วธิกีาร
วาดของแตล่ะบคุคลและตอบสนองตอ่หัวขอ้ธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม
ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยใชส้ือ่การวาดภาพจติรกรรม

FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ
วชิาปฏบิัตกิารทีจ่ะศกึษาความหลากหลายของวธิกีารจัดระเบยีบและจัด
วางองคป์ระกอบ โดยจะไดพั้ฒนาทกัษะในเรือ่งการวาดภาพจติรกรรมโดย
ใชหุ้น่นิง่มชีวีติ ภาพคน และภมูทิศัน์

FA 607 จติรกรรมภาพเมอืง
นักศกึษาจะระบถุงึปัญหาทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องการวาดภาพเมอืง รวมถงึ
วตัถทุีเ่ป็นการขนสง่และโครงสรา้ง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารวาดภาพของ
ผูค้นในฐานะวตัถหุรอืรปูรา่งภายในภาพวาด มใิชเ่ป็นหวัขอ้ และยงัจะได ้
พัฒนาหลกัการของแสดงและเงาแบบดรามาตกิ มมุมองของบรรยากาศ 
จดุโฟกสั และมมุมอง

FA 608 ภาพนามธรรมและการตคีวาม
วิชานี้จะแสดงใหเ้ป็นภาพรวมของการท�ารูปทรงและสีที่บ ิดเบือนไป 
จากความเป็นจรงิเพือ่ใหม้ผีลทางดา้นอารมณ ์ซึง่งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะ
เป็นการศกึษาการเคลือ่นไหวหลกัภายในศลิปะสมยัใหม ่ นับตัง้แตแ่รกเริม่
จนถงึปัจจบุนั

FA 609 การระบายสี
วชิาการระบายสจีะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกระบวนการสรา้งงานการระบาย
สภีาพ เริม่ตน้ดว้ยความส�าคญัของคณุคา่และความสมัพันธข์องคณุคา่ โดย 
จะศกึษาในเรือ่งการใชส้เีอกรงคแ์ละโครงสแีบบจ�ากดั และสาธติใหเ้ห็นถงึ
การใชฝี้แปรงทีแ่ตกตา่ง สือ่ทีใ่ชใ้นการระบายส ีและพืน้ผวิ การจัดวางองค์
ประกอบแบบงา่ยๆ จะน�าไปสูว่ธิกีารระบายสทีีแ่ตกตา่ง รวมถงึงานศลิปะ
แบบเหมอืนจรงิและอมิเพรสชัน่นสิมด์ว้ย

FA 610 ภาพพมิพโ์ลหะ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูส้ ือ่ภาพพมิพโ์ลหะในฐานะทีเ่ป็นรปูแบบที่
เป็นไปไดใ้นการพัฒนาชดุงานพมิพท์ีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยตนเอง

FA 611 ภาพพมิพห์นิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพ้มิพช์ดุภาพพมิพห์นิทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยตนเอง เพือ่ใช ้
ในงานวจิารณแ์ละอภปิราย โดยจะมกีารใชท้ัง้หนิและเพลท

FA 612 ซลิคส์กรนี
วชิานีจ้ะน�าเสนอพืน้ฐานการส�ารวจศลิปะของงานพมิพโ์ดยใชว้ธิกีารลงน�้า
ผสมหมกึผา่นลายฉลลุงบนภาพโดยตรง นักศกึษาจะพัฒนาความรูเ้ฉพาะ
ทางในการใชก้ระดาษและหมกึทีห่ลากหลาย เพือ่สรา้งงานวจิติรศลิป์และ
การสือ่สารรว่มสมยั

FA 613 การพมิพภ์าพพมิพค์รัง้เดยีว และการพมิพผ์วินูน
วชิานีจ้ะเสนอเทคนคิขัน้พืน้ฐาน กระบวนการทางเทคนคิ และแนวคดิของ
การพมิพภ์าพครัง้เดยีวและการพมิพผ์วินูน รวมถงึการศกึษาเรือ่งภาพพมิพ์
แกะไม ้ ภาพพมิพแ์กะยาง ภาพพมิพค์รัง้เดยีว และภาพพมิพจ์ากแมพ่มิพ์
วสัดตุดัปะ นักศกึษาจะเลอืกทศิทางของตนเองในวชิานีว้า่จะใชส้ือ่เดยีว
หรอืหลายๆ สือ่รวมกนั โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาและปรับแตง่ทศิทาง
สว่นบคุคล

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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FAวจิติรศลิป์

FA 614 จติรกรรมรว่มสมยั
ในวชิาจติรกรรมรว่มสมยัทีเ่ป็นเอกลกัษณน์ี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญั
ในเรือ่งความสมัพันธร์ะหวา่งสไตลแ์ละหวัขอ้อืน่ทีม่ผีลกระทบ นักศกึษา
จะไดรั้บการทา้ทายใหอ้อกมานอกคอมฟอรท์โซนและทดลองวธิกีารที่
หลากหลายในระดบัขัน้สงู จะมกีารศกึษางานและเทคนคิตา่งๆ ของศลิปิน
สจันยิมรว่มสมยัในเชงิลกึ

FA 616 จติรกรรมภาพบคุคล
วชิานี้เป็นวธิกีารแบบคลาสสกิในการวาดภาพเหมอืนบุคคลโดยองิจาก
ความเป็นธรรมชาต ิจะมกีารศกึษาสองวธิ ีคอื e'bauche และdemi-teinte 
(วธิกีารระบายสแีบบเปียกบนเปียกทีค่ดิคน้โดย Rembrandt และวธิกีาร
แปลงกลบัจากแสงสวา่งไปเป็นความมดืทีค่ดิคน้โดย Sargent)

FA 618 การจัดองคป์ระกอบส�าหรับศลิปะนามธรรม
ในวชิานี ้นักศกึษาจะใชภ้าษาภาพของรปูทรง ส ีและเสน้ ในการสรา้งสรรค ์
องคป์ระกอบจติรกรรมนามธรรม โดยจะเนน้เรือ่งการใชห้ลกัการออกแบบ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ, focused palette, การแสดงอารมณแ์ละแนวคดิที ่
เชือ่มโยงถงึกนั จะมกีารอภปิรายในเรือ่งศลิปะรว่มสมยัและงานของนักศกึษา 
ในแงข่องการสือ่สารดว้ยภาพทีป่ระสบความส�าเร็จ

FA 620 จติรกรรมแสดงความรูส้กึ
วชิาจติรกรรมนี้จะศกึษาวธิกีารในเรือ่งการรับรูแ้ละแนวคดิเพือ่สรา้งงาน 
จติรกรรมทัง้ภาพคนเหมอืนและภาพคนนามธรรม นักศกึษาจะเพิม่ศกัยภาพ 
ในเรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบเชงิไดนามกิ เทคนคิการใชส้ ี และภาพที่
แสดงอารมณ์

FA 622 กายวภิาคส�าหรับศลิปิน
วชิานี้จะใหค้วามรูนั้กศกึษาในเรือ่งของการศกึษาแบบองคร์วมของระบบ
กระดกูและกลา้มเนือ้ของรา่งกายมนุษย ์ นักศกึษาจะมโีอกาสไดศ้กึษาถงึ
ความซบัซอ้นของรปูทรงของมนุษย ์ ซึง่จะเป็นการเพิม่ความสามารถและ
ทกัษะในการวาดภาพคน

FA 623 การพมิพค์รัง้เดยีว ภาพพมิพผ์วินูน/ เทคนคิขัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กเทคนคิรว่มสมยัขัน้สงูตวัใหม ่
และวัสดทุีใ่ชใ้นการสรา้งภาพพมิพแ์บบพมิพค์รัง้เดยีวและภาพพมิพผ์วินูน 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชเ้ทคนคิและวสัดเุหลา่นี ้ รวมกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนกอ่น
หนา้ในการพัฒนาโครงงานและชดุงานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึสไตลแ์ละแนวคดิ
ของแตบ่คุคล

FA 624 สือ่ผสม/ภาพพมิพ ์– เทคนคิขัน้สงู
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องความต่างของวัสดุร่วมสมัยทีม่ใีหผู้ส้รา้ง
ภาพพมิพใ์นปัจจบุนั โดยจะกระตุน้ใหนั้กศกึษาไดใ้ชน้วตักรรม การพัฒนา
โครงงานของแตล่ะบคุคล และการแสดงออกถงึเนือ้หาขัน้สงู

FA 626 คา่ตา่งแสง
วชิานีจ้ะน�าเสนอการศกึษาเชงิลกึของหลักการวาดภาพแบบคลาสสกิผา่น
การสรา้งภาพจากแบบจ�าลองรปูทรง 3 มติ ิ จะมกีารศกึษาอยา่งเขม้ขน้ใน
เรือ่งแนวคดิตา่งๆ ซึง่จะรวมถงึระบบ 5 คณุคา่ของการสรา้งภาพจากแบบ
จ�าลองแบบใชโ้ทน การจัดวางองคป์ระกอบ แพทเทริน์ทีม่คีา่ และความ
ผันแปรของรปูทรงและขอบเงาตกกระทบ โดยจะเนน้ในเรือ่งการวเิคราะห์
อยา่งระมดัระวงัในเรือ่งความสมัพันธข์องแสงและเงา

FA 627 ปฏบิตักิารรปูรา่ง 2
วชิานีจ้ะสอนในสภาพแวดลอ้มแบบการปฏบิตักิาร เพือ่พัฒนาความสามารถ 
ของศลิปินในการน�าเสนอภาพคนแบบมติลิวง ภาพวาดจะองิจากการสงัเกต 
จากชวีติจรงิผา่นการโพส 2-3 สปัดาห ์โดยจะเนน้ในเรือ่งความถกูตอ้งของ 
สดัสว่น การยอ่สว่น และการใชร้ปูทรงและเงาตกกระทบ เพือ่ใหไ้ดร้ปูทรง 
3 มติิ

FA 629 หนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาพืน้ฐานของหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์
รวมถงึ การท�าแบบพมิพด์ว้ยตวัอกัษรตะกัว่ การใชไ้มบ้รรทดัพกิา การผสม
หมกึ การใสห่มกึลงในเครือ่งพมิพ ์ และหนังสอืทีพ่มิพด์ว้ยตวัเรยีงพมิพ ์
การสาธติจะรวมถงึการพมิพจ์ากตวัตะกัว่ เพลทโพลเีมอร ์ การผดิแบบกด
อดั วธิกีารพมิพผ์วินูน และการวางเลยเ์อาท์

FA 630 ทฤษฎสีี
วชิาปฏบิตักิารนีจ้ะใหค้วามรูนั้กศกึษาในการศกึษาภาพ ทฤษฎ ี และการ
ปฏบิตัใินเรือ่งส ี ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรจ์ะถกูน�าเสนอโดยเชือ่มโยงกบัชดุ
โครงงานทีอ่อกแบบมาเพือ่ท�าใหห้ลกัสตูรและเนือ้หาเป็นสว่นตวั โดยมี
เป้าหมายสดุทา้ยคอืการเพิม่ศักยภาพของนักศกึษาใหส้ามารถเลอืกสใีน
การสรา้งชิน้งานศลิปะไดอ้ยา่งมขีอ้มลูสนับสนุน

FA 631 ศลิปะการท�าหนังสอื
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะส�ารวจศลิปะของการท�าหนังสอืและความสมัพันธท์ีม่ ี

ตอ่งานและทศิทางของนักศกึษาเอง แนวคดิของการท�าหนังสอืจะไดรั้บ
การตรวจสอบเชงิวพิากษ์วจิารณ์และจะมกีารศกึษาในเรื่องความหลาก
หลายของการเขา้เลม่ นักศกึษาจะไดรั้บการกระตุน้ใหพั้ฒนาแนวคดิและ
การตคีวามของตนเอง

FA 632 ภาพนามธรรมและการตคีวาม 2
ในวชิาพเิศษนี ้ นักศกึษาจะศกึษาเชงิลกึในเรือ่งของภาพนามธรรม โดย
เริม่ตน้ดว้ยการตรวจสอบเทคนคิการระบายสทีีใ่ชโ้ดยเฉพาะส�าหรับภาพ
นามธรรม รวมถงึสือ่ทีม่ใิชแ่บบดัง้เดมิและสือ่รว่มสมยัดว้ย แนวคดิเชน่
เรื่องพื้นฐานที่ส�าคัญของเจตนาจะไดรั้บการศกึษาในช่วงครึง่หลังของ
การเรยีน นักศกึษาจะผลติงานทีไ่ดศ้กึษาในฐานะเป็นการส�ารวจเบือ้งตน้
ส�าหรับจติรกรรมขนาดใหญข่ึน้ รวมถงึงานจติรกรรมแบบหลายพาเนลดว้ย 
นักศกึษาจะจบการเรียนวชิานี้ดว้ยการสรา้งชิน้งานทีม่พีื้นฐานแนวคดิที่
แน่นหนา
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FA 633 ภาพพมิพห์นิ/เทคนคิขัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิการพมิพส์ใีนการพัฒนาแนวคดิและสรา้ง
ภาพ โดยอาจมกีารใชท้ัง้หนิและเพลท

FA 634 ภาพพมิพโ์ลหะ/เทคนคิขัน้สงู
วชิานี้จะครอบคลมุในหัวขอ้เทคนคิใชใ้นการสรา้งภาพพมิพร์่องลกึขัน้สงู 
รวมถงึการพมิพส์ดีว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งการทดลองและการแสดงความ
รูส้กึสว่นบคุคล

FA 635 ศลิปะการท�าหนังสอื/เทคนคิขัน้สงู
วชิานีจ้ะเป็นการอธบิายตอ่เนือ่งในเรือ่งเทคนคิการเขา้เลม่หนังสอื โดย
จะครอบคลมุในหวัขอ้การเขา้เลม่แบบซบัซอ้น วสัดทุีม่ใิชเ่ป็นแบบดัง้เดมิ 
และกระบวนการทางเลอืก

FA 636 ซลิคส์กรนี/เทคนคิขัน้สงู
วชิานี้จะครอบคลุมในเรื่องกระบวนการสกรีนและเทคนิคทีใ่ชใ้นหอ้งมดื
ในระดบัขัน้สงู โดยจะเนน้ในเรือ่งการขยายและปรับแตง่การแสดงอารมณ์
ของแต่ละบุคคลภายในความหลากหลายวงกวา้งของการใชง้านแบบ
เฉพาะ

FA 639 ภาพวาดแสดงความรูส้กึ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการขยายการตอบรับในเรือ่งรปูทรงของ 
มนุษย ์ ทัง้แบบทีเ่หมอืนจรงิและแบบนามธรรม นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่ง 
ของคณุคา่ สดัสว่น การจัดองคป์ระกอบ ระยะ รปูทรง สมดลุ และการ
เคลือ่นไหว โดยจะครอบคลมุเรือ่งการวาดทา่ทางแบบเร็วและการโพสอ
ยา่งยัง่ยนืในระยะยาว

FA 642 ภาพนามธรรมและการตคีวาม 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นเรือ่งพืน้ฐานหรอืแนวคดิของทศิทาง
หรอืการเคลือ่นไหวใหม ่ ชิน้งานจะถกูสรา้งสรรคโ์ดยตอ้งสนับสนุนหรอื
ท�าใหเ้ห็นภาพแนวคดิได ้

FA 644 การศกึษาแบบเรง่รัด
วชิานีเ้ป็นวชิาทีใ่ชพ้ลงังานสงู ทีซ่ ึง่นักศกึษาจะผลติงานจติรกรรมแบบ
เรง่ดว่น การระบายสโีดยใชอ้ครลิคิหรอืสนี�้ามนั จะเนน้ในเรือ่งส ี การจัด
วาง การระบายส ี และการระบถุงึหวัขอ้ นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหพั้ฒนา
ความรูส้กึตามสญัชาตญิาณส�าหรับการจัดการในการระบายส ี โดยจะมกีาร
ระบายสใีนหลากหลายหวัขอ้

FA 655 ชว่งกลางและการเตรยีมวทิยานพินธ์
วชิานีจ้ะเตรยีมนักศกึษาใหพ้รอ้มในการทบทวนชว่งกลาง ซึง่นักศกึษาจะ
ก�าหนดและปรับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองและเตรยีมชิน้งานเพือ่
ศกึษาแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร เนือ้หา และสไตล ์ ในการสรปุแนวคดิ
วทิยานพินธค์รัง้สดุทา้ย นักศกึษาจะเขยีนเนือ้หาและสรา้งงานจติรกรรม
หรือเตรียมงานพมิพ์ในชัน้เรียนส�าหรับรับค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ของ
แตล่ะบคุคล

FA 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดจะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่ท�างาน
ในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก�าหนด
ของสตดูโิอของพวกเขา

FA 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

FA 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FA 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FA 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

FA 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

FA 810 ภาพพมิพ ์1
วชิานีจ้ะท�าใหนั้กศกึษาสามารถไดรั้บการอนุมัตวิทิยานพินธแ์บบงานพมิพ์
ได ้ ขณะทีม่กีารปฏสิมัพันธก์บัอาจารยท์ีป่รกึษาและนักศกึษาคนอืน่ๆ ขอ้มลู 
และทศิทางจากทีป่รกึษาจะใชเ้ป็นแนวทางส�าหรับทศิทางของนักศกึษา
แตล่ะคน

FA 811 กระบวนการและการพัฒนาวทิยานพินธ์
GDS นีจ้ะท�าใหนั้กศกึษาไดรั้บขอ้มลูทีต่รงประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ 
หลากหลายที่เป็นไปไดท้ี่จ�าเป็นในการท�าวทิยานิพนธใ์หเ้สร็จสมบูรณ ์
กลุม่นีจ้ะระบถุงึความเชือ่มกนัของโครงงาน คณุภาพงาน แนวคดิ และ
กระบวนการ ผา่นการวพิากษ์วจิารณแ์ละผลตอบกลบั กลุม่นีแ้นะน�าส�าหรับ
นักศกึษาทีล่งเรยีนวชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธค์รัง้แรก
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FAวจิติรศลิป์

FA 820 จติรกรรมเนน้รปูลกัษณ ์1
วชิา GDS นีจ้ะท�าใหนั้กศกึษาสามารถไดรั้บการอนุมตัวิทิยานพินธแ์บบการ
วาดภาพคนได ้ ขณะทีม่กีารปฏสิมัพันธก์บัอาจารยท์ีป่รกึษาและนักศกึษา
ทา่นอืน่ๆ ขอ้มลูและทศิทางจากทีป่รกึษาจะใชเ้ป็นแนวทางส�าหรับทศิทาง
ของนักศกึษาแตล่ะคน

FA 822 จติรกรรมเนน้รปูลกัษณ ์2
วชิา GDS นีจ้ะกระตุน้ในเรือ่งแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกนัของศลิปะภาพคน โดย
องิกับขอ้เสนอวทิยานพินธข์องนักศกึษาแตล่ะคนและค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการ งานจติรกรรมจะไดรั้บการสรา้งสรรคอ์ยา่งสอดคลอ้งกบัสิง่ทีไ่ด ้
ตกลงกนัไวใ้นเวลาทีก่�าหนด นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหผ้ลติและปรับปรงุ
แนวคดิ การจัดวาง และความสามารถเชงิเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่ง

FA 830 ภาพพมิพ ์2
วชิานีจ้ะกระตุน้ในเรือ่งแนวคดิทีเ่ชือ่มโยงกนัของชิน้งาน โดยองิกบัขอ้
เสนอวทิยานพินธข์องนักศกึษาแตล่ะคนและค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 
งานพมิพจ์ะไดรั้บการสรา้งสรรคอ์ยา่งสอดคลอ้งกับสิง่ทีไ่ดต้กลงกันไวใ้น
เวลาทีก่�าหนด นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหผ้ลติและปรับปรงุแนวคดิ การจัด
วาง และความสามารถเชงิเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่ง

FA 831 จติรกรรมทีไ่มเ่นน้รปูลกัษณ ์1
วชิานีจ้ะผลกัดนันักศกึษาใหส้รา้งชิน้งานทีเ่ชือ่มโยงกนัโดยองิกบัขอ้เสนอ
วทิยานพินธข์องนักศกึษาและขอ้แนะน�าทีไ่ดรั้บ ชิน้งานศลิปะสามารถเป็น
งานนามธรรมแบบไมม่วีัตปุระสงคเ์ลยหรอืงานนามธรรมทีอ่งิกบัหัวขอ้ก็ได ้
สิง่ส�าคญัทีส่ดุในวชิานีค้อืการควบคมุคณุภาพ

FA 832 จติรกรรมทีไ่มเ่นน้รปูลกัษณ ์2
ในวชิานี ้นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งแนวคดิงานแบบนามธรรม โดย 
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชแ้นวคดินามธรรมกบัหวัขอ้ทีม่วีตัถปุระสงคห์รอืไมม่ ี
วตัถปุระสงคห์รอืหวัขอ้ทีม่แีนวคดิมากขึน้ โดยจะเนน้มมุมองทีเ่ชือ่มโยงกนั 
ของชิน้งาน ควบคูไ่ปกบัการพัฒนางานคณุภาพแบบมอือาชพี

FA 840 จติรกรรมภมูทิศัน/์ภาพเมอืง/หุน่นิง่มชีวีติ 1
วชิา GDS นีจ้ะกระตุน้ใหนั้กศกึษาหาแนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองทีเ่ชือ่ม
โยงกบัเป้าหมายสว่นบคุคล ชิน้งานทีผ่ลติออกมาจะไดรั้บการประเมนิและ
วจิารณแ์บบมโีครงสรา้ง เพือ่ใหนั้กศกึษาแตล่ะคนมคีวามกา้วหนา้ในเรือ่ง
แนวคดิ เทคนคิ และการจัดวางองคป์ระกอบ

FA 842 จติรกรรมภมูทิศัน/์ภาพเมอืง/หุน่นิง่มชีวีติ 2
วชิา GDS นีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัการผลติงานวทิยานพินธข์ัน้สงูตามขอ้เสนอ
วทิยานพินธท์ีไ่ดรั้บการอนุมตั ิ ซึง่รวมถงึค�าแนะน�าจากคณะกรรมการดว้ย 
สไตลส์ว่นบคุคลจะไดรั้บการกระตุน้ โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายที่
ตอ้งการดว้ย

FA 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

FA 903 การศกึษาตา่งประเทศ
ในวชิาบณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดท้อ่งเทีย่วไปยงัจดุหมายทีส่รา้งแรง
บนัดาลใจ เพือ่ฝึกปฏบิตังิานศลิปะ ณ สถานทีจ่รงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
แสดงออกทางอารมณ ์ และการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานที ่ คา่ธรรมเนยีม
รายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

FA 903A การวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิในประเทศอติาลี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดว้าดภาพกลางแจง้ในสถานทีห่ลายๆ แหง่ทัว่เมอืง
ฟลอเรนซ ์ ประเทศอติาล ี โดยจะครอบคลมุในทกุเรือ่งตัง้แตก่ารจัดองค์
ประกอบไปจนถงึการวาด คณุคา่ ส ีและเทคนคิ ขณะทีท่�าการวาดภาพใน
ศนูยก์ลางวฒันธรรมของอติาลี

FA 903B การวาดภาพ ณ สถานทีจ่รงิในประเทศอติาลี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดว้าดภาพกลางแจง้ในสถานทีห่ลายๆ แหง่ทัว่เมอืง
ฟลอเรนซ ์อติาล ีโดยจะครอบคลมุในทกุเรือ่งตัง้แตก่ารจัดองคป์ระกอบไป
จนถงึการวาด คณุคา่ ส ี และเทคนคิ ขณะทีท่�าการวาดภาพในศนูยก์ลาง
วฒันธรรมของอติาลี
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FASCU 130 ประตมิากรรม 1
วชิานีจ้ะศกึษาธรรมชาตขิองรปูทรง 3 มติ ิรวมถงึความรูใ้นเรือ่งวสัดใุนงาน
ประตมิากรรมขัน้ตน้และทกัษะเชงิเทคนคิ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์
จากการปฏบิตังิานจรงิในการสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมของตนเอง

FASCU 150 ประตมิากรรมรปูสตัว์
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งประตมิากรรมสตัวส์ีเ่ทา้ สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม และสตัว์
อืน่ๆ ซึง่นักศกึษาจะมโีอกาสไดศ้กึษาการจัดองคป์ระกอบประตมิากรรมรปู
สตัวจ์ากการสเก็ตช ์การวาด โมเดล 3 มติขินาดเล็ก และประตมิากรรมทีม่ี
ขนาดใหญแ่ละส�าเร็จทีส่รา้งจากดนิและพลาสเตอร ์ จะศกึษาทัง้กายวภิาค
เหมอืนจรงิและการเคลือ่นไหวแบบนามธรรม และจะศกึษามมุมองดา้นมอื
อาชพีในการออกแบบ ตกแตง่เพือ่จบชิน้งาน และสไตลส์ว่นบคุคลส�าหรับ
ทางออกในการท�าพอรท์โฟลโิอดว้ย

FASCU 180 การสรา้งโมเดลและประตมิากรรมรปูรา่งสไตล์
คลาสสกิ
รปูทรง สมดลุ และการน�าเสนอสดัสว่นของรา่งกายมนุษย ์ จะใชเ้ป็นองค์
ประกอบพืน้ฐานของประตมิากรรมภาพคนแบบคลาสสกิ นักศกึษาจะขยาย 
ความสามารถในการปัน้รปูคนเสมอืนจรงิ โดยการสัง่สมทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูใ้น 
วชิาการสรา้งโมเดลรปูคนขัน้พืน้ฐาน โดยจะเนน้ในเรือ่งรปูทรงเรขาคณติ
และกายวภิาค นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดท้�าแมพ่มิพพ์ลาสเตอรเ์พือ่
หลอ่งานประตมิากรรมใหส้�าเร็จดว้ย

FASCU 230 ประตมิากรรม 2
วชิาการพัฒนาพอร์ทโฟลโิอและเสรมิสรา้งทักษะจะเป็นการศกึษาต่อ
เนือ่งในเรือ่งรปูทรง 3 มติแิละการแสดงออกทางอารมณ ์ โครงงานเชงิลกึ
จะประกอบดว้ยการหลอ่รา่งกาย การสรา้งโมเดลดว้ยดนิเหนยีว และการ
สรา้งแมพ่มิพ ์ประดษิฐกรรมไม ้สมัฤทธิ ์และการหลอ่เรซนิ นอกจากนี ้วชิา
นีจ้ะมกีารสาธติ การวจิารณ ์และการอภปิรายเป็นรายสปัดาหด์ว้ย

FASCU 231 ประตมิากรรมเซรามคิ 1
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กเทคนคิในการสรา้งชิน้งานดนิเหนยีวดว้ยมอื และยงั 
ครอบคลมุในหวัขอ้ส�าคญัๆ เชน่ ลกัษณะของดนิเหนยีว เตาเผา และภาพ 
รวมของเซรามคิรว่มสมยั โดยจะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรือ่งการระบาย 
สบีนพืน้ผวิทีแ่หง้และไมเ่รยีบ โดยเฉพาะวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัรปูทรงของ
ประตมิากรรม

FASCU 233 ศลิปะของการสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
วชิานี้จะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในเรื่องเทคนิคและทักษะทีจ่�าเป็นทีน่�าไปใช ้
ในการสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่ จะมกีารศกึษาแมพ่มิพห์นา้ชิน้เดยีว แม่
พมิพส์องชิน้แบบงา่ยไปจนถงึแบบซบัซอ้น แมพ่มิพส์ามชิน้หรอืมากกวา่ 
รวมถงึวธิกีารขึน้รปูดว้ยการหลอ่น�้าดนิ และเทคนคิการสรา้งแมพ่มิพย์าง 
ควบคูไ่ปกบัเทคนคิการหลอ่แบบกลวงและแบบตนั

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท FASCU 234 ประตมิากรรมสว่นศรีษะและรปูรา่ง
วชิาเบือ้งตน้ทีไ่ดรั้บการออกแบบมาส�าหรับนักศกึษาขัน้ตน้และขัน้กลาง 
ชัน้เรยีนนี้จะแสดงการสาธติในเชงิลกึและมกีารฝึกปฏบิัตกิารในการสรา้ง
โมเดลมนุษย ์ โดยใชด้นิแบบน�้าและแบบน�้ามนั นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรู ้
เทคนคิในการสรา้งแมพ่มิพเ์พือ่ท�าชิน้งานประตมิากรรมใหส้�าเร็จ รวมถงึ
รปูคนแบบน่ังและยนื ประตมิากรรมนูนต�า่ รปูเหมอืนสว่นศรีษะ และรปูปัน้
เฉพาะสว่นล�าตวั

FASCU 235 ประดษิฐกรรมโลหะและการเชือ่ม
วชิานี้จะใหค้วามรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งกระบวนการพืน้ฐานของการเชือ่มดว้ย
ออกซอีะเซทลินี การเชือ่มไฟฟ้า การเชือ่มแบบ MIG และรวมถงึเทคนคิ
ในการตดั การดดังอ การตขีึน้รปู และการตกแตง่จบงานเหล็ก นักศกึษา
จะแปลงไอเดยีทีส่รา้งสรรคไ์ปเป็นโมเดล 3 มติอิยา่งงา่ย และสลบัโมเดล
เหลา่นีไ้ปเป็นประตมิากรรมงานเชือ่มส�าเร็จ

FASCU 236 โครงสรา้งไมแ้ละการกอ่สรา้ง
วชิานี้ไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามคุน้เคยกับศลิปะการ
แกะสลกัและการกอ่สรา้งโดยใชไ้ม ้ ซึง่เป็นการเปิดวถิสีูค่วามเชีย่วชาญใน 

ศลิปะแขนงนี ้ โครงงานแบบปฏบิตักิารจรงิจะรวมถงึการแกะสลกัภาพนูนต�า่ 
และประตมิากรรมแบบยนืเดีย่วทีนั่กศกึษาออกแบบเอง โดยจะอภปิรายถงึ
ประวตัศิาสตร ์ปรัชญา หลกัส�าคญั และขอ้มลูทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ

FASCU 237 ประตมิากรรมนอีอน/ภาพลวงตา
วชิานีจ้ะเป็นการแนะน�าเทคนคิประดษิฐกรรมงานนอีอน รวมถงึทฤษฎพีืน้
ฐานของการใชแ้สงรังสใีนงานวจิติรศลิป์ นักศกึษาจะสรา้งชิน้งานของตน 
และจะถกูกระตุน้ใหใ้ชน้อีอนเป็นสว่นประกอบภายในสือ่อืน่ ตัง้แตโ่ลหะไป
จนถงึภาพถา่ย

FASCU 240 ประตมิากรรมรปูคนทีแ่สดงทา่ทาง
วชิาการสรา้งโมเดลมชีวีตินี ้ จะศกึษาการบรรยายเชงิภาพและภาษากายที่
แสดงออกผา่นทา่งทาง และศกึษาธรรมชาตทิีจ่�าเป็นของการเคลือ่นไหว
แบบไดนามกิทีเ่กีย่วขอ้งกบักายวภิาค การโพส ความตอ่เนือ่งของการจัด
องคป์ระกอบ และการแสดงอารมณ ์ โดยจะประกอบดว้ยการบรรยายและ
การสาธติในหอ้งเรยีนในการศกึษาแบบเรง่ดว่น และการใชเ้ดรปเปอรีเ่พือ่
แสดงการเคลือ่นไหวและการแสดงอารมณใ์หช้ดัเจนยิง่ขึน้

FASCU 248 ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
วชิานีจ้ะส�ารวจประวตัศิาสตรข์องประตมิากรรม ตัง้แตว่ธิกีารทีค่น้พบใหม่
ของไมเคลิ แองเจโล และอทิธพิลแบบคลาสสกิของมนัไปจนถงึนวตักรรม
เชงิศลิปะของศตวรรษที ่ 20 หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการศกึษาวา่
ประตมิากรรมกลายเป็นศนูยก์ลางของภมูทิศันเ์มอืงไดอ้ยา่งไร อทิธพิล
ของประตมิากรรมทีม่ตีอ่สถาปัตยกรรม และความสมัพันธท์ีซ่บัซอ้นของ
ประตมิากรรม การเมอืง และสงัคม

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https://catalog.academyart.edu
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FASCUวิจิตรศิลป์ ประติมากรรม

FASCU 270 หุน่กายวภิาค
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารปั้นการน�าเสนอในรปูแบบกายวภิาคของบางสว่น
หรอืทัง้หมดของรา่งกายมนุษยท์ีไ่มม่หีนังหุม้ ดงันัน้ จงึจะใหค้วามส�าคญั
ไปทีก่ารแสดงโครงสรา้งของกระดกูและกลา้มเนือ้ วชิานีจ้ะเป็นประโยชน์
ตอ่นักศกึษาจากความรูใ้นแขนงวชิาทัง้หมดทีน่่าสนใจเพือ่ขยายขอบเขต
ความรูใ้นเรือ่งรปูรา่งมนุษย์

FASCU 330 ประตมิากรรม 3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งประตมิากรรมระดบัพอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี การ
ส�ารวจแนวคดิและงานฝีมอื ขณะเดยีวกนักจ็ะศกึษาภาษาทีป่ระตมิากรรม
แสดงออกมาดว้ย ประเด็นในเรือ่งบรบิทจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กและน�า
มาใช ้ รวมถงึประเด็นในเรือ่งไซตง์าน ขนาด พืน้ผวิ รปูทรง หนา้ทีก่ารใช ้
งาน วสัดทุีใ่ช ้ความตัง้ใจ และผูม้อง

FASCU 331 ประตมิากรรมเซรามคิ 2
วชิานี้จะศกึษาดนิในแง่ของการเป็นสือ่แสดงอารมณ์ของประตมิากรรม 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการปรับแตง่ระดบัทกัษะในการปัน้ดว้ยมอื ซึง่รวมถงึการ
เคลอืบเงาและวธิกีารตกแตง่เพือ่จบงาน โดยจะกระตุน้ใหพั้ฒนาโครงการ
ของแตล่ะบคุคล

FASCU 334 ประตมิากรรมสว่นศรีษะและรปูรา่งขัน้สงู
วชิานี้เป็นวชิาการสรา้งโมเดลมีชวีติที่ซ ึง่นักศกึษาจะท�างานที่สามารถ 
น�าเสนอและแสดงออกถงึอารมณ ์ การพัฒนาชิน้งานศลิปะทีแ่สดงใหเ้ห็น 
เอกลกัษณ ์และการตคีวามสว่นบคุคลของรปูทรงของมนุษย ์โดยครอบคลมุ 
ในเรือ่งการพัฒนาตอ่เนื่องของเทคนคิอยา่งเป็นทางการและการอภปิราย
ในเรือ่งประวตัศิาสตรข์องประตมิากรรม

FASCU 335 ประดษิฐกรรมโลหะและการเชือ่มขัน้สงู
วชิานีจ้ะศกึษาทกัษะและเทคนคิการท�างานโลหะในเชงิลกึและขัน้สงู ซึง่
จะรวมถงึการใชแ้กส๊ อารก์ และเครือ่งเชือ่มตกิ รวมถงึการประดษิฐ ์การตี
ขึน้รปู และการตกแตง่โลหะเพือ่จบงาน นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะทีไ่ด ้
พัฒนาแลว้เหลา่นีก้บัช ิน้งานคณุภาพหลายตวัทีน่�าไปลงในพอรต์โฟลโิอ

FASCU 337 การหลอ่สมัฤทธิ์
วชิานีจ้ะศกึษาเทคนคิพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งในการหลอ่ขีผ้ ึง้ สอนใหนั้กศกึษา
ท�าแพทเทริน์ของขีผ้ ึง้ทัง้ทางตรงและจากแมแ่บบ นักศกึษาจะไดพั้ฒนา
ทกัษะการ gating เซรามคิแบบเคลอืบผวิ การหลอมโลหะ การเชือ่ม การ 
ตกแตง่ชิน้งานโลหะเพือ่จบงาน การท�าพาตน่ิา และการน�าเสนอประตมิากรรม 
สมัฤทธิ์

FASCU 338 ประตมิากรรมจากจานหมนุ
วชิานีเ้ป็นทกัษะการปัน้ขัน้ตน้ ทีซ่ ึง่นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการขึน้รปูงา่ยๆ 
บนจานหมนุ เชน่ ทรงกระบอก ชาม และจานกลม จากนัน้ นักศกึษาจะใช ้
รปูรา่งเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานในการปัน้องคป์ระกอบอืน่ๆ ตอ่ไป ในสว่นพืน้ผวิ
จะประยกุตใ์ชเ้ทคนคิราก ุ และวธิกีารเผาโดยใชอ้ณุหภมูติ�า่อกีหลากหลาย
วธิี

FASCU 339 การแกะสลกัหนิ
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญกับศลิปะและทักษะในการแกะสลักรูปทรงต่างๆ  
จากกอ้นหนิ หนิอะลาบาสเทอร ์หรอืหนิออ่น นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์
จากการปฏบิัตจิรงิในการแกะสลักแบบนูนสงูและประตมิากรรมดัง้เดมิแบบ
ตัง้อสิระ

FASCU 341 การตดิตัง้ประตมิากรรม และประตมิากรรมที่
ตอ้งค�านงึถงึสถานทีจั่ดวาง
ในวชิาแบบโครงงานนี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งสรรคช์ดุของงานประตมิากรรม
ทีบ่รูณาการแนวคดิ กระบวนการ วสัด ุสภาพแวดลอ้มแบบมรีะยะ และแสง
สวา่ง นักศกึษาจะเขยีนแปลนทีป่ระกอบไปดว้ย แปลนพืน้ งบประมาณ 
การประเมนิทางเทคนคิ และจัดท�าเอกสารการตดิตัง้พรอ้มภาพถา่ย โดย
จะมกีารอภปิรายในเชงิลกึเกีย่วกับเทคนคิการแกไ้ขปัญหาและงานศลิปะ
ของศลิปินรว่มสมยั

FASCU 345 ประตมิากรรมภาพเหมอืนบคุคล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารปัน้รปูเหมอืนบคุคลดว้ยดนิเหนยีวและ
ตกแตง่ขัน้สดุทา้ยใหเ้หมอืนกบัวา่เป็นงานสมัฤทธิ ์ ซ ึง่จะท�าใหนั้กศกึษา
เขา้ใจความแตกตา่งของภาพเหมอืนสว่นตวัและ ภาพเหมอืนทีรั่บจา้งปัน้ 
และวธิกีารน�าเสนอในแงข่องการแสดงอารมณ ์ และความแตกตา่งระหวา่ง
รปูเหมอืนแบบเหมอืนจรงิกบัรปูเหมอืนทางจติวทิยา

FASCU 360 การสรา้งโมเดลรปูรา่งขนาดเทา่จรงิ
วชิานีจ้ะแนะแนวทางนักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการปัน้โมเดลมชีวีติแลว้ 
สูก่ารสรา้งสรรคร์ปูคนขนาดเทา่จรงิจากดนิเหนยีวเปียก โดยจะเนน้ในเรือ่ง
ของคุณค่าของความสมจรงิทีเ่ป็นแบบคลาสสกิในประตมิากรรมรูปร่าง 
รวมถงึความละเอยีดออ่นของการแสดงออกสว่นบคุคล

FASCU 361 เทคโนโลยกีารเคลอืบผวิ
ตลอดระยะเวลายาวนานทีผ่า่นมา การเคลอืบผวิถกูน�ามาใชเ้พือ่ปกป้อง
และเพิม่สนุทรยีภาพใหก้บัชิน้งานทีท่�าจากดนิเหนยีว  นักศกึษาจะท�างาน
กบัสตูรการเคลอืบผวิพืน้ฐานทีห่ลากหลาย จากทกุๆ อณุหภมู ิโดยจะเนน้
ในเรือ่งการใชไ้ฟต�า่ อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรูใ้นการผสม ทดสอบ และด�าเนนิ
การเคลอืบผวิ เพือ่สรา้งเอฟเฟกตใ์หม่ๆ  ทีน่่าสนใจ

FASCU 431 ประตมิากรรมเซรามคิ 3
ในวชิานี ้นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งชิน้งานระดบัพอรท์โฟลโิอ โดย 
นักศกึษาจะมคีวามเชีย่วชาญในทักษะเชงิเทคนิคเบือ้งตน้ของเซรามคิ 
โดยจะเนน้เรือ่งคณุภาพเชงิเทคนคิทีย่อดเยีย่ม การศกึษาใจความส�าคญั 
และการแสดงแนวคดิทีเ่ดน่ชดั นักศกึษาจะไดป้ระเมนิตนเองอยา่งถกูตอ้ง
แมน่ย�าและท�าใหส้�าเร็จตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาทีก่�าหนด

FASCU 437 การหลอ่สมัฤทธิแ์ละโลหะขัน้สงู
นักศกึษาจะศกึษาเทคนคิขัน้สงูในการหลอ่โลหะ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัถงึ: 
รปูทรงแบบกลวง, การ gating ทีซ่บัซอ้น, กระบวนการหลอ่ทราย, การ
ตกแตง่จบชิน้งานขัน้สงูทีห่ลากหลาย และการท�าพาตน่ิา นักศกึษาทีเ่ขา้
เรยีนในวชิานีค้วรจะคุน้เคยกบัเทคนคิ gating และการเคลอืบผวิเซรามคิ
มากอ่นแลว้

FASCU 461 ประตมิากรรมเซรามคิ 4
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณ์ในการท�างานจรงิ
แบบมอือาชพี นักศกึษาจะตอ้งน�าเสนอขอ้เสนอเกีย่วกบัชิน้งานทีต่อ้งการ 
ท�า ซึง่จะตอ้งไดรั้บการอนุมตักิอ่นทีจ่ะเขา้เรยีนในวชิานี ้ ขอ้เสนอนีจ้ะก�าหนด 
ระดบัทกัษะทีเ่หมาะสมในเรือ่งตอ่ไปนี:้ ความสามารถในการก�าหนดและ 
บรรลเุป้าหมาย, ความสามารถในการเชือ่มโยงและการท�าความเขา้ใจกรอบ 
แนวคดิ และทกัษะระดบัสงู และการท�าความเขา้ใจสือ่เซรามคิ นักศกึษา
จะสรา้งชิน้งานทีเ่หมาะส�าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ
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FASCU 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

FASCU 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

FASCU 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FASCU 500 การฝึกงานดา้นประตมิากรรม
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวจิติรศลิป์
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FASCU 620 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
สภาพแวดลอ้มแบบโมเดลมชีวีติในหอ้งปฏบิัตกิารนี้จะท�าใหนั้กศกึษาได ้
พัฒนาการตคีวามสว่นตวัของรปูทรงของมนุษย์

FASCU 622 การสรา้งแมพ่มิพแ์ละการหลอ่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและทดลองเทคนคิการสรา้งแมพ่มิพแ์บบ
ตา่งๆ อกีทัง้ยงัมกีารศกึษาในเรือ่งรปูทรง 3 มติแิละสนุทรยีศาสตรด์ว้ย

FASCU 623 การตขีึน้รปูและการเชือ่มโลหะ
วชิานี้จะเรยีนในสภาพแวดลอ้มทีท่�าใหนั้กศกึษาสามารถระบุและท�าการ
ทดลองกบัปัญหาและวธิกีารแกไ้ขตา่งๆ ซึง่ในการประดษิฐแ์ละสรา้งงาน 
นักศกึษาจะท�างานในโครงงานอสิระและเปิดใหม้กีารวจิารณแ์ละอภปิราย

FASCU 624 การแสดงอารมณผ์า่นดนิเหนยีว
วชิานี้เป็นการแนะน�าใหรู้จั้กดนิเหนียวในฐานะสื่อประตมิากรรมแสดง
อารมณ ์นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการปัน้แบบตา่งๆ และทีส่�าคญัยิง่กวา่
นัน้ ยงัจะไดเ้รยีนรูถ้งึความหลากหลายของการลงสแีละเทคนคิรว่มสมยัใน
การท�าผวิสมัผัสโดยใชไ้ฟออ่น

FASCU 625 ศลิปะสาธารณะ
นักศกึษาจะท�างานในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั ประตมิากรรมทีต่อ้งค�านงึถงึ
สถานทีจั่ดวาง/ประตมิากรรมสาธารณะ วชิานีจ้ะครอบคลมุถงึขัน้ตอนและ
กระบวนการทีศ่ลิปินจะตอ้งเผชญิกอ่นทีจ่ะตดิตัง้งานจรงิ นักศกึษาจะได ้
จัดท�าขอ้เสนอส�าหรับงานทีต่อ้งมไีซตง์านทีเ่ฉพาะเจาะจง

FASCU 626 นอีอน
วชิานี้ออกแบบมาใหแ้นะน�าและศกึษาเรือ่งแสงว่าเป็นสือ่กลางของงาน
ประตมิากรรม โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้เทคนคิในการประดษิฐ ์ทฤษฎพีืน้
ฐาน และการพจิารณาในแงส่นุทรยีศาสตรด์ว้ย

FASCU 627 หอ้งปฏบิตักิารงานแกะสลกัไม ้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการแสดงออกของแตล่ะคนโดยการใชไ้ม ้
เป็นสือ่ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะโดยการศกึษาคณุสมบตัแิละเทคนคิที่
หลากหลายของประตมิากรรมไมด้ัง้เดมิและรว่มสมยั โดยจะมกีารอภปิราย
ถงึประวตัศิาสตร ์ปรัชญา หลกัส�าคญั และขอ้มลูทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ

FASCU 630 การสรา้งโมเดลรปูรา่งขัน้สงู
นักศกึษาจะใหค้วามส�าคัญในการศกึษาเชงิลกึในเรื่องของรูปร่างของ
มนุษย ์ และภาพสลกัสว่นบนของภาพเหมอืน รปูแบบของศลิปะทีเ่ป็นทัง้
แบบโบราณและรว่มสมยั โดยจะศกึษาอยา่งแทจ้รงิในเรือ่งรปูรา่งขณะยนื 
ภาพเหมอืน และรปูรา่งขณะนอน

FASCU 632 หุน่กายวภิาค: การสรา้งงานประตมิากรรม 
รปูรา่งจากในออกนอก
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารปัน้งานในรปูแบบกายวภิาคบางสว่นหรอื
ทัง้หมดของรา่งกายมนุษยท์ีไ่มม่หีนังหุม้ ดงันัน้ จงึจะใหค้วามส�าคญัไปที่
การแสดงโครงสรา้งของกระดกูและกลา้มเนือ้ ชัน้เรยีนจะศกึษาลกัษณะ
ทางสณัฐานวทิยา แนวคดิดา้นโครงสรา้ง และสดัสว่นทีเ่ป็นจังหวะ โดยใช ้
รปูรา่ง plasteline

FASCU 636 นอีอน/เทคนคิขัน้สงู
นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิขัน้สงูในเรือ่งนอีอนและการหลอมเหลวของกา๊ซ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงงานสว่นบคุคลและการพัฒนาแนวคดิ

FASCU 637 การหลอ่สมัฤทธิแ์ละโลหะ
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการหล่อโลหะหลายชนดิโดยใชแ้ม่พมิพแ์บบเปลอืก
หอย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเตรยีมขีผ้ ึง้ทีถ่กูตอ้งในการหลอ่ การตกแตง่
ขัน้สดุทา้ย และการท�าพาตน่ิางานทีห่ลอ่เสร็จสมบรูณแ์ลว้ โดยจะกระตุน้
ใหนั้กศกึษาไดใ้ชแ้นวทางของตนเอง

FASCU 638 เทคนคิการเผาและการเคลอืบผวิขัน้สงู
วชิานีจ้ะศกึษาการเผาแบบรากแุละการเผาแบบพทิ เทคนคิผวิหนา้ และ
การเคลอืบผวิขัน้สงู โดยจะเนน้เรือ่งการพัฒนาแนวคดิสว่นตวัรวมกบัความ
กา้วหนา้เชงิเทคนคิ

FASCU 640 ประตมิากรรมรปูรา่ง: ขนาดเทา่จรงิ
วชิานีเ้ป็นการศกึษาตอ่เนือ่งของรปูทรงและโครงสรา้งรปูรา่งมนุษยส�าหรับ 
นักศกึษาขัน้กลางและขัน้สงู นักศกึษาจะไดส้รา้งสรรคป์ระตมิากรรมรปูคน 
ขนาดเทา่จรงิดว้ยดนิเปียกภายในเวลาหนึง่ภาคการศกึษา โดยจะเนน้เรือ่ง
การพัฒนาการสรา้งภาพจากแบบจ�าลองทีถ่กูตอ้งแมน่ย�า และการแสดง
อารมณค์วามรูส้กึสว่นตวั

FASCU 642 ประตมิากรรมรปูรา่ง: ภาพเหมอืนบคุคล
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งภาพเหมอืนบคุคลในสว่นบน ควบคูไ่ปกบัการพัฒนา
และการท�าความเขา้ใจลักษณะอย่างเป็นทางการของหัวกะโหลกและ
กลา้มเนือ้บนใบหนา้ คอ และไหล ่ชัน้เรยีนนีจ้ะใหค้วามส�าคญักบัการพัฒนา 
เทคนคิการสรา้งโมเดลทีแ่สดงอารมณไ์ด ้

FASCU 644 การสมัมนาวทิยานพินธ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะก�าหนดขอบเขตความสนใจและเริม่ตน้พัฒนาโครง
งานวทิยานพินธใ์หป้ระสบผลส�าเร็จ  นักศกึษาจะศกึษา ปรับแตง่ และแก ้
ทศิทางของโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองผ่านชดุโครงงานและงานที่
ไดรั้บมอบหมาย ซึง่จะชว่ยเตรยีมความพรอ้มส�าหรับการทบทวนในชว่ง
กลางและการทบทวนสดุทา้ย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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FASCU 645 ประตมิากรรมนูนต�า่: การแสดงอารมณ ์และ 
การตคีวาม
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาเชงิเทคนคิในภาพกวา้ง และสไตลต์า่งๆ ทีเ่กีย่ว
กบัประตมิากรรมแบบนูน โครงงานสดุทา้ยจะรวมประตมิากรรมแบบนูนต�า่
และนูนสงูเขา้ดว้ยกนั รวมถงึการเตรยีมตวัในเรือ่งการวาดภาพและเตรยีม
ตน้แบบดว้ย โดยจะครอบคลมุรายละเอยีดในเรือ่งการปัน้รปูคนและรปูคน
สวมใสเ่สือ้ผา้แบบถว่งๆ แบบนูนดว้ย

FASCU 647 การตขีึน้รปูโลหะและการเชือ่มขัน้สงู
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งสภาพแวดลอ้มแบบกลุม่ใหก้บันักศกึษาขัน้สงู เพือ่
สามารถระบุถงึปัญหาเชงิเทคนคิทีพ่บขณะด�าเนนิการประดษิฐแ์ละสรา้ง
ประตมิากรรมโลหะ

FASCU 648 สมัฤทธิห์ลอมเหลว
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กพืน้ฐานของการหลอ่สมัฤทธิ ์ และสอน
นักศกึษาขัน้สงูกวา่ใหเ้ห็นโอกาสในการท�างานอยา่งตอ่เนื่องในโครงงาน
ทีก่�าลงัด�าเนนิการ โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การท�างานกบัขีผ้ ึง้ การสรา้ง
แมพ่มิพ ์การหลอ่ การตกแตง่ขัน้สดุทา้ย และการท�าพาตน่ิา

FASCU 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของขอ้
ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

FASCU 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

FASCU 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FASCU 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

FASCU 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

FASCU 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

FASCU 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

FASCU 990 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
หลกัสตูรระดบัโลก: นักศกึษาการพัฒนาเกมจะไดรั้บการศกึษารอบดา้นใน 

เรือ่งศลิปะและวทิยาศาสตรท์ีเ่นน้ในเรือ่งการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิตา่งๆ ในการ 

ออกแบบเกม, การเขยีนโปรแกรม, ศลิปะเชงิแนวคดิ, การสรา้งโมเดล 3 มติ ิ 
และภาพเคลือ่นไหว 

ความรูส้�าหรับผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น: หลงัจากไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานจนช�านาญ 

แลว้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนากลไกการเขยีนเกมแบบมนีวตักรรมและเรยีนรูท้ีจ่ะ 

ใชเ้ทคโนโลย ี3 มติ ิหลงัจากนัน้ นักศกึษาสามารถฝึกฝนเพิม่เตมิเพือ่เพิม่
ความเชีย่วชาญดา้นการออกแบบเกม ศลิปะเชงิแนวคดิ ภาพเคลือ่นไหว 
และการเขยีนโปรแกรม
 

หลกัการออกแบบและผลติเกมแบบผูเ้ชีย่วชาญ: นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนในเรือ่งพืน้ฐานการออกแบบส�าหรับเกมเพลยท์ัง้แบบ 2 มติแิละ 3 มติ ิ
เชน่ การเสีย่งและการใหร้างวลั, โครงสรา้งและล�าดบัเลเวล, ความสมดลุที่
บงัคบัใหม้ใีนเกมเพลย,์ การเขยีนสครปิตเ์ชงิเทคนคิ และการสรา้งเรือ่งราว
ใหน่้าตดิตาม เมือ่กา้วหนา้ไปขัน้หนึง่แลว้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูม้มุมองการ
ออกแบบแบบผูเ้ชีย่วชาญ เชน่ การสรา้งรายได,้ ประเภทของการควบคมุที่
มเีอกลกัษณ,์ การพัฒนาโปรแกรมอยา่งรวดเร็วผา่นการท�าซ�้า และวธิกีาร
ผลติงานโดยการท�างานเป็นทมี
 

หลกัการสรา้งงานศลิป์แบบ 2 มติแิละ 3 มติ ิ หลกัสตูรนีจ้ะใชพ้ืน้ฐานของ
การวาดภาพ การระบายส ีและการเลา่เรือ่งดว้ยภาพแบบดัง้เดมิ เพือ่พัฒนา
ทกัษะแนวคดิ นักศกึษาจะไดรั้บความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการของศลิปะ
การสรา้งเกม รวมถงึแนวคดิขัน้สงู โมเดล 3 มติ ิ และการสรา้งพืน้ผวิ การ
สรา้งเงา ภาพเคลือ่นไหว และเทคนคิในการเชือ่มโยงสิง่ตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั 
รวมถงึมคีวามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้กีย่วกับซอฟตแ์วรท์ีช่ว่ยในการผลติงาน
ศลิปะ เทคโนโลยเีกมเอนจิน้ และสภาพแวดลอ้มในการผลติงาน

ประสบการณจ์ากการปฏบิตัจิรงิ: ทกัษะการสือ่สารและการจัดการเป็นบทบาท 

หลกัทีนั่กศกึษาจะตอ้งใชใ้นการท�างานในโครงงานรว่ม จะใชเ้กมเอนจิน้ที่
ล�้าสมยัทีส่ดุเพือ่ใชส้รา้งเกมตนัแบบ จากนัน้จงึพัฒนาไปเป็นเกมทีเ่ผยแพร่
ได ้ ใหป้ระสบการณก์ารปฏบิตังิานจรงิ พรอ้มทัง้เทคนคิและมาตรฐานตา่งๆ 
ของอตุสาหกรรมนีแ้กนั่กศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: เรามทีรัพยากรและอปุกรณต์า่งๆ ทีต่รง
ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม รวมถงึ: หอ้งแล็บเกม เครือ่งคอมพวิเตอร ์และ 
Cintiq ในชัน้เรยีนกวา่รอ้ยเครือ่ง ซึง่ตดิตัง้เทคโนโลยลีา่สดุ และสามารถ
ใชง้านแอพพลเิคชัน่ส�าหรับพัฒนาโปรแกรมตวัลา่สดุของอตุสาหกรรมได ้

คณาจารยม์อือาชพี: คณาจารยข์องเราลว้นแตเ่ป็นมอือาชพีในระดบับนของ 

อตุสาหกรรมนี ้โดยจะมกีารเชญิบคุคลชัน้น�าในอตุสาหกรรมมาบรรยายและ
น�าเสนอผลงานในทกุๆ ภาคการศกึษา 

การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ: นักศกึษาจะไดพั้ฒนาพอรท์โฟลโิอชัน้ยอดทีจ่ะ
แสดงใหเ้ห็นถงึทกัษะในการวาดและการระบายสแีบบดัง้เดมิ รวมถงึการ
สรา้งโมเดล 3 มติ ิการออกแบบเกม การเขยีนโปรแกรม การออกแบบเลเวล 
ภาพเคลือ่นไหว รกิกิง้ และการบรหิารจัดการเวลา 
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เสน้ทางสายอาชพี

การเขยีนโปรแกรมเกม 

เจา้หนา้ทีด่า้นเทคโนโลย ี(CTO) 
 
 
 

ผูอ้�านวยการเชงิเทคนคิ 

 

หวัหนา้วศิวกร/ วศิวกรตวัหลกั
 

วศิวกรซอฟตแ์วร,์ นักเขยีนโปรแกรม AI,
นักเขยีนโปรแกรมกราฟิก, นักเขยีนโปรแกรมงานฟิสกิส,์

นักเขยีนโปรแกรมเกมเพลย์

วศิวกรระดบัจเูนยีร,์ วศิวกรฝึกหดั

ศลิปะการสรา้งเกม
 

อารต์ไดเรคเตอร์

อารต์ไดเรคเตอรเ์ชงิเทคนคิ, 
ผูก้�ากบัในรปูแบบภาพยนตร์

หวัหนา้ศลิปินผูส้รา้งตวัละคร, หวัหนา้ศลิปินสรา้ง 

สภาพแวดลอ้ม, หวัหนา้ศลิปินสรา้งแนวคดิ, หวัหนา้ผูส้รา้ง 
ภาพเคลือ่นไหว, หวัหนา้ศลิปินเชงิเทคนคิ, หวัหนา้ 

ผูส้รา้งรกิกิง้, หวัหนา้นักออกแบบเอฟเฟกต์
ศลิปินผูส้รา้งตวัละครอาวโุส, ศลิปินสรา้งสภาพแวดลอ้ม

อาวโุส, นักสรา้งภาพเคลือ่นไหวอาวโุส, ศลิปินเชงิ 
เทคนคิอาวโุสศลิปินงานรกิกิง้อาวโุส,  

ศลิปินเอฟเฟกตอ์าวโุส, ศลิปิน UI

ศลิปิน 3 มติ,ิ ศลิปินสรา้งตวัละคร, ศลิปินสรา้ง 

สภาพแวดลอ้ม/พร็อพ

สถาปนกิสภาพแวดลอ้ม, นักสรา้งภาพเคลือ่นไหว
ผูส้รา้งตวัละครภาพเคลือ่นไหว

การออกแบบเกม

ผูอ้�านวยการครเีอทฟี

หวัหนา้นักออกแบบเกม

นักออกแบบเกมอาวโุส

นักออกแบบระบบ, นักออกแบบ UI/UX
นักออกแบบ freemium

นักออกแบบเลเวล, ผูเ้ขยีนสครปิต,์  
นักออกแบบทา่ทางการตอ่สู ้

ผูช้ว่ยนักออกแบบระดบั, นักเขยีนสครปิตร์ะดบัจเูนยีร์
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ข้อก�าหนดของวุฒิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การพฒันาเกม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+  ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนาเกม
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก, วชิา

ปฏบิตักิารทกุตวั, LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 
108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน และ LA 202 การประพันธภ์าษา
องักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีงอยา่งสรา้งสรรค์

• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ
ศกึษาดงันี:้

2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หลงัจากเรยีนตามขอ้ก�าหนดการศกึษาทัว่ไปครบถว้นแลว้ ใหล้งวชิาเลอืก 

ศลิปศกึษาตามความจ�าเป็นเพื่อใหไ้ดต้ามขอ้ก�าหนดหน่วยกติของ
ศลิปศกึษา

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนาเกม
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
หรอื FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

GAM 105   การผลติเกม 3 มติิ
GAM 107   เกมเอนจิน้
GAM 110   การพัฒนาเกมเบือ้งตน้
GAM 115   องคป์ระกอบการเขยีนสครปิต์
หรอื GAM 233  องคป์ระกอบการระบายสแีบบดจิติอล
GAM 150   การออกแบบเกม ทฤษฎ ีและการวเิคราะห์
GAM 201   การสรา้งโมเดล 3 มติ ิส�าหรับเกม 1
GAM 202   ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิส�าหรับเกม
GAM 310   ปฏบิตักิารผลติเกมตน้แบบ
GAM 401   การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง: แอสเซต็ของเกมแบบ 

   ความละเอยีดสงู
หรอื GAM 170 การออกแบบเลเวลส�าหรับวดิโีอเกม 1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการพัฒนาเกม
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
หรอื FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

GAM 105   การผลติเกม 3 มติิ
GAM 107   เกมเอนจิน้
หรอื FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
GAM 110   การพัฒนาเกมเบือ้งตน้
GAM 115   องคป์ระกอบการเขยีนสครปิต์
หรอื GAM 233  องคป์ระกอบการระบายสแีบบดจิติอล
GAM 150   การออกแบบเกม ทฤษฎ ีและการวเิคราะห์
หรอื FND 112   การวาดรปูรา่ง
GAM 201   การสรา้งโมเดล 3 มติ ิส�าหรับเกม 1
GAM 202   ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิส�าหรับเกม
หรอื FND 116   มมุมอง
GAM 310   ปฏบิตักิารผลติเกมตน้แบบ
GAM 401   การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง: แอสเซต็ของเกมแบบ 

   ความละเอยีดสงู
หรอื GAM 170 การออกแบบเลเวลส�าหรับวดิโีอเกม 1
หรอื GAM 266 การระบายสรีปูรา่งแบบดจิติอล
GAM 405  การเตรยีมพอรท์โฟลโิอเกม

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการพฒันา
เกม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการพัฒนาเกม
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก, วชิา

ปฏบิตักิารทกุตวั, LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 
108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน และ LA 202 การประพันธภ์าษา
องักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีงอยา่งสรา้งสรรค์

• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ
ศกึษาดงันี:้

3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หลงัจากเรยีนตามขอ้ก�าหนดการศกึษาทัว่ไปครบถว้นแลว้ ใหล้งวชิาเลอืก 

ศลิปศกึษาตามความจ�าเป็นเพื่อใหไ้ดต้ามขอ้ก�าหนดหน่วยกติของ
ศลิปศกึษา
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ
LA 333   ศลิปะของยคุกลาง

LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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วทิยาศาสตรบณัฑติ [BS] สาขา 
การเขยีนโปรแกรมเกม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBS สาขาการเขยีนโปรแกรมเกม
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอก, วชิา

ปฏบิตักิารทกุตวั, LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
 หรอื LA 108  การประพันธส์�าหรับศลิปิน
 LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
 LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
 LA 286   วยิตุคณติ
 LA 288   เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ

ศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
1  คณติศาสตร ์3 มติ ิ
1      วชิาคณติศาสตรข์ัน้ตน้
1      วชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์
1  วชิาวยิตุคณติ
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

วิชาบังคับของวุฒิ BS สาขาการเขียนโปรแกรมเกม
GAM 110  การพัฒนาเกมเบื้องต้น
GAM 405  การเตรียมพอร์ทโฟลิโอเกม
GAP 120  หลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์
GAP 125  การเขียนโปรแกรมส�าหรับเกม 1
GAP 225  การเขียนโปรแกรมส�าหรับเกม 2
GAP 235  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
GAP 255  การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
GAP 275  การเขียนโปรแกรมส�าหรับเกม 3
GAP 285  สถาปัตยกรรมเกมเอนจิ้น AAA
GAP 295  การเขียนโปรแกรมในระดับล่างและการปรับปรุงให้ 
  เหมาะสม
GAP 301 การเขียนโปรแกรมเกมเอนจิ้น
GAP 321 ปัญญาประดิษฐ์

พืน้ฐานคณติศาสตร์
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั

คณติศาสตรป์ระยกุต์
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ

คณติศาสตร ์3 มติ ิ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง

วยิตุคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการพัฒนาเกม 
ANM 623  การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
FASCU 632   หุน่กายวภิาค: การสรา้งงานประตมิากรรมรปูรา่งจาก 

   ในออกนอก
หรอื GAM 626   การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: เทคนคิ
หรอื GAM 632 เทคนคิพืน้ผวิขัน้สงู
GAM 601   องคป์ระกอบของวดิโีอเกม
GAM 602   ทฤษฎเีกมและการออกแบบเลเวล
หรอื GAM 603   การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ1
หรอื GAM 604   การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกัการ
GAM 604   การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกัการ 
หรอื GAM 623 ประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับเกม 1
หรอื IAD 603   การสเกต็ชแ์ละมมุมองส�าหรับสภาพแวดลอ้มภายใน
GAM 606   การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว
หรอื GAM 621   พืน้ผวิและแสงสวา่ง
GAM 608   การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย์
หรอื GAM 605 การเขยีนสครปิตส์�าหรับวดิโีอเกม 1
GAM 623  ประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับเกม 1
หรอื FA 622  กายวภิาคส�าหรับศลิปิน
GAM 624   การสรา้งโมเดลตวัละครและพร็อพของฮโีร่
หรอื GAM 643   การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: การผลติ
GAM 626   การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: เทคนคิ
หรอื GAM 615 เกมกราฟิกแบบเวคเตอร ์1
หรอื FASCU 620 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
GAM 651   การพัฒนาเกมตน้แบบ

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
การพฒันาเกม
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ
  

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการพัฒนาเกม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขาการ
พัฒนาเกม
GLA 623 ประวตัแิละเทคนคิของเกม
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการพัฒนา
เกม
ANM 623 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละภาพเคลือ่นไหว 1 (Maya)
GAM 601  องคป์ระกอบของวดิโีอเกม
GAM 631 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอและวทิยานพินธ์
GAM 651  การพัฒนาเกมตน้แบบ
  + 5 วชิาบงัคบั

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการพัฒนา
เกมตามการเนน้ - เลอืกสาขาทีเ่นน้: 

นกัออกแบบเกม:
GAM 602   ทฤษฎเีกมและการออกแบบเลเวล
GAM 605  การเขยีนสครปิตส์�าหรับวดิโีอเกม 1
GAM 606   การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว
FA 601   การวาด
หรอื GAM 608  การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย์
   + 1 วชิาการออกแบบเกม

ผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว/ผูท้�ารกิก ิง้:
ANM 610   แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 652   รกิกิง้เบือ้งตน้
ANM 686  การสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 3 มติ ิ1
ANM 688   ภาพเคลือ่นไหวแบบดัง้เดมิ
GAM 603   การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ1

ผูส้รา้งโมเดลตวัละคร:
FA 622  กายวภิาคส�าหรับศลิปิน
FASCU 620  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
GAM 603   การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ1 

GAM 608   การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย ์

GAM 623   ประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับเกม 1
หรอื FA 601   การวาด

ศลิปินผูอ้อกแบบแนวคดิ:
GAM 602  ทฤษฎเีกมและการออกแบบเลเวล
GAM 604  การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกัการ
GAM 608 การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย์
GAM 612 ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม
ILL 610  การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้

ผูส้รา้งโมเดลสภาพแวดลอ้ม:
GAM 604  การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกัการ
GAM 608 การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย์
GAM 621  พืน้ผวิและแสงสวา่ง
GAM 623 ประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับเกม 1
GAM 626  การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: เทคนคิ
หรอื FA 601  การวาด

ผูส้รา้งโมเดล:
GAM 602  ทฤษฎเีกมและการออกแบบเลเวล
GAM 604  การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกัการ
GAM 605 การเขยีนสครปิตส์�าหรับวดิโีอเกม 1
  +2 วชิาการสรา้งโมเดล

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การพฒันาเกม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ
  

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการพัฒนาเกม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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GAMการพัฒนาเกม

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
การพัฒนาเกม 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 623 ประวตัศิาสตรแ์ละเทคนคิของเกม 

ศลิปศกึษาส�าหรบับณัฑติศกึษาทีก่�าหนดตามสาขาวชิาเอก
GLA 612    การเขยีนและงานวจัิยของนักศกึษาปรญิญาโท 

  (ส�าหรับนักออกแบบเกม) 

การท�าความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม 

เลอืกหนึง่วชิา: 
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม 

GLA 606  ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก 

GLA 611  การบรรยายวฒันธรรม 

GLA 617  นยิายปรัมปราของโลกสมยัใหม ่

GLA 619  วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม ่

GLA 627  การออกแบบอตุสาหกรรมในโลกโลกาภวิฒัน ์

GLA 903  สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป 

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี 

GLA 678  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักพัฒนาเกม
หรอื GLA 670 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้งภาพเคลือ่นไหว 

  และ VFX
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GAM 105 การผลติเกม 3 มติิ
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กพืน้ฐานของการสรา้งแอสเซต็ 3 มติสิ�าหรับ
เกม นักศกึษาจะจัดการไฟลแ์อสเซต็ สรา้งพืน้ผวิในโปรแกรม Photoshop, 
UV unwrap map, รกิ, ท�าใหเ้คลือ่นไหว และเรนเดอรโ์มเดล โดยจะมกีาร
อภปิรายถงึกระบวนการสรา้งแนวคดิและกระบวนการออกแบบ

GAM 107 เกมเอนจิน้
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อสรา้งความเขา้ใจแบบองคร์วมใหแ้ก่นักศกึษาใน 

เรือ่งเกมเอนจิน้ทีแ่ตกตา่งกนั และความเหมอืนและความตา่งของเกมเอนจิน้ 

แตล่ะอยา่ง โดยนักศกึษาจะไดส้รา้งเกมงา่ยๆ ดว้ยเอนจิน้ทีไ่ดรั้บความนยิม  
3 ตวั

GAM 110 การพัฒนาเกมเบือ้งตน้
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าในเรือ่งพืน้ฐานของการออกแบบและพัฒนา
เกม โดยจะเนน้ในเรือ่งต�าแหน่งหนา้ทีต่า่งๆ ทีช่ว่ยในการผลติวดิโีอเกม 

ไดอ้ยา่งมอือาชพี นักศกึษาจะไดป้ระสบการณเ์บือ้งตน้จากการใชเ้ครือ่งมอื 

ในการพัฒนาเชน่ Maya, Photoshop และ Unity ขณะเดยีวกนักจ็ะได ้
เรยีนรูเ้กีย่วกับแนวคดิและหลักปฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุทีผ่ลักดันใหก้ารปฏบิัตกิาร
ประสบความส�าเร็จ

GAM 115 องคป์ระกอบการเขยีนสครปิต์
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูอ้งคป์ระกอบพื้นฐานของการเขยีนสครปิตส์�าหรับ
พัฒนาวดิโีอเกม 2 มติ ินอกจากนี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการก�าหนดและ
ท�าความเขา้ใจเครือ่งมอืตา่งๆ ทีม่ใีหใ้ชใ้นระบบการเขยีนสครปิต ์วเิคราะห ์

กลไกของเกมลงเป็นซโูดโคด้ และประยกุตใ์ชซ้โูดโคด้นัน้เพือ่เขยีนสครปิต ์

รปูภาพและรหสั

GAM 130 เกมกราฟิกแบบเวคเตอร ์1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กการปฏสิัมพันธแ์บบกราฟิกเวคเตอรท์ี่
ใชใ้นการผลติเกมส�าหรับเทคโนโลยเีกดิใหมใ่นวนันี ้ และเกมบนอปุกรณ์
เคลือ่นที ่หวัขอ้ทีเ่รยีนจะครอบคลมุในเรือ่งแอสเซต็ทีเ่หมาะสมส�าหรับการ
ท�าการเลือ่นไปดา้นขา้ง, การแยกยอ่ยบล็อก หรอืเกมสือ่สงัคมออนไลน ์
โดยจะเนน้เรือ่งการท�าเกมแบบมปีฏสิมัพันธท์ีง่า่ยตอ่การเรยีนรู ้ และแสดง
ใหเ้ห็นวา่ไดท้�าในสิง่ทีย่ากขึน้

GAM 131 ประวตัขิองการสรา้งเกม
จะครอบคลมุหวัขอ้เกีย่วกบัเกม ตัง้แตเ่กมกระดานแบบโบราณไปจนถงึ
เกมคอนโซลสมยัใหม ่ วชิานีจ้ะแสดงใหเ้ห็นความสมัพันธแ์ละความหมาย
ของประสบการณใ์นการมปีฏสิมัพันธก์บัเกมของมนุษย ์ อกีทัง้ยงัสอนใน
เรือ่งการออกแบบเกมและทฤษฎเีกม ทฤษฎกีารเลา่เรือ่งแบบไมเ่ป็นเสน้
ตรง ภาพรวมของบรษัิทในอตุสาหกรรมวดิโีอเกม เทคโนโลย ีและค�าศพัท์
เฉพาะทาง

GAM 136 ศลิปะการสรา้งเกมบนอปุกรณเ์คลือ่นที่
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งศลิปะของการก�าหนดเลเวลของเกมบนแพลทฟอรม์
อปุกรณเ์คลือ่นที ่ นักศกึษาจะไดใ้ชซ้อฟตแ์วรส์รา้งภาพดจิติอลเพือ่สรา้ง
ศลิปะภาพวาด สภาพแวดลอ้ม และแอสเซต็ทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์โดยองิจาก
คูม่อืแนะน�าสไตลแ์ละขอ้จ�ากดัของโลกจรงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้ง
ไฟลแ์ละการจัดเรยีงเลเยอรท์ีเ่หมาะส�าหรับการแกไ้ขและเปลีย่นแปลง 

ค�าสัง่

GAM 150 การออกแบบเกม ทฤษฎ ีและการวเิคราะห์
วชิานีจ้ะศกึษาองคป์ระกอบของวดิโีอเกม รวมถงึเทคโนโลยเีกมเอนจิน้  
เครือ่งมอื 3 มติ ิ การแกไ้ข world และ terrain และกระบวนการผลติ 

แอสเซต็ นักศกึษาจะไดแ้ปลงกลบัวศิวกรรมเกมเพือ่ใหเ้ขา้ใจองคป์ระกอบ
ตา่งๆ อกีทัง้ยงัจะมกีารอธบิายถงึค�าศพัทเ์ฉพาะทางของอตุสาหกรรมและ
ศกึษาเสน้ทางอาชพีดว้ย

GAM 170 การออกแบบเลเวลส�าหรับวดิโีอเกม 1
วชิานี้จะใหค้วามเขา้ใจอย่างชัดเจนเกีย่วกับการออกแบบเลเวลส�าหรับ
บคุคลทีห่นึง่และบคุคลทีส่ามในเลเวลของวดิโีอเกม นักศกึษาจะตอ้งสรา้ง 

เลเวลและประสบการณใ์นการท�าเกมตัง้แตข่ัน้ตอนแนวคดิเริม่ตน้ จนถงึการ 

ท�า block mesh และการเขยีนสครปิตม์ากมาย โดยใชเ้กมเอนจิน้ Unreal

GAM 190 UI และ UX ของอปุกรณเ์คลือ่นที่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการก�าหนดระดบัของ UI (อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช)้ และ UX  
(ประสบการณท์ีผู่ใ้ชจ้ะไดรั้บ) ส�าหรับแพลทฟอรม์อปุกรณเ์คลือ่นที ่โดยจะ 

ครอบคลมุในหวัขอ้การสรา้งภาพดจิติอล โครงสรา้งไฟล ์ และการจัดเรยีง
เลเยอรส์�าหรับการเปลีย่นแปลงค�าสัง่ นักศกึษาจะท�างานโดยมขีอ้จ�ากดั
เรือ่งขนาด เพือ่สรา้ง UI, UX และแอสเซต็ โดยจะเนน้ในเรือ่งการปฏบิตั ิ
ตามแนวทางสไตลแ์ละเวลาทีก่�าหนดไว ้

GAM 195 การเขยีนสครปิตส์�าหรับอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้
ในวชิานี ้ ศลิปินผูส้รา้งอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชแ้ละนักออกแบบประสบการณข์อง
ผูใ้ชท้ีต่อ้งการประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานจรงิจะไดน้�างานของตนเอง
ไปใชใ้นการท�างานของเกมในเอนจิน้ ซึง่นักศกึษาจะไดส้รา้งอนิเตอรเ์ฟซ 

ผูใ้ชส้�าหรับเกมเอนจิน้ทีไ่ดรั้บความนยิม

GAM 201 การสรา้งโมเดล 3 มติ ิส�าหรับเกม 1
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณเ์ชงิลกึเกีย่วกบัซอฟตแ์วรก์ารสรา้ง
โมเดล 3 มติ ิเป็นครัง้แรก โดยจะสอนในเรือ่งแนวคดิ รวมถงึคณุสมบตักิาร
เรนเดอรแ์บบเรยีลไทม,์ รปูหลายเหลีย่ม, จดุสดุยอด, ๊UV, การแม็บป้ิง, 
เทคนคิการท�าพืน้ผวิอยา่งงา่ย, ภาพถา่ยดจิติอลและการระบายส ี และการ 
unwrapping

GAM 202 ภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิส�าหรับเกม
วชิานีจ้ะสอนพืน้ฐานขัน้ตน้ของการท�าภาพเคลือ่นไหว 3 มติ ิโดยจะศกึษา
แนวคดิดัง้เดมิเชน่ เวลา น�้าหนัก การสรา้งโครงกระดกูงา่ยๆ และการท�า
รกิกิง้ จลนศาสตรแ์บบผกผันและแบบไปขา้งหนา้, การวางบล็อคการ
เคลือ่นไหว การประมาณคา่ในชว่ง และการเขยีนสครปิตภ์าพเคลือ่นไหว
แบบงา่ยๆ นักศกึษาจะใชโ้มเดลทีใ่หใ้นการสรา้งภาพเคลือ่นไหวตามแบบ
ฝึกหดัหลายๆ แบบฝึกหดัทีใ่หท้�า

GAM 209 การท�ารกิกิง้ส�าหรับเกม 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชห้ลกัการพืน้ฐานของการท�า 

รกิกิง้ นักศกึษาจะท�าการรกิกิง้ตวัละครสองเทา้ในโปรแกรม Maya โดย
อา้งองิตามกระบวนการของการท�าภาพเคลือ่นไหว นักศกึษาจะแกปั้ญหา
ความทา้ทายตา่งๆ ในเรือ่งการรกิกิง้และแกไ้ขบั๊กทีอ่าจเกดิขึน้ในการท�า
โครงงาน

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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GAMการพัฒนาเกม

GAM 215 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเกม 3 มติ ิ1
เรยีนรูใ้นการสรา้งเกม 3 มติ ิ ไปพรอ้มๆ กบัการปรับปรงุคณุภาพสครปิต์
ของตนเอง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการประยกุตใ์ชม้าตรฐานและระเบยีบ
ปฏบิตัติา่งๆ ระบบอตัโนมตั ิ คณุลกัษณก์ารเขยีนสครปิตส์ือ่กลาง และ
แพทเทริน์การออกแบบทีพ่บไดบ้อ่ยในการเขยีนสครปิต ์ รวมถงึจะไดเ้รยีน
รูเ้กีย่วกบัการวางแผนการท�าโครงงานเป็นทมี การท�างานรว่มกบัปลั๊กอนิ
ภายนอก และการเรยีกดตูวัอยา่งหวัขอ้ขัน้สงู

GAM 225 วชิวลเอฟเฟกต ์2 มติิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งงานวชิวลเอฟเฟกต ์2 มติแิบบงา่ยๆ ส�าหรับ
เกม โทรทศัน ์ และสือ่สตรมีมิง่ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการจัดกลุม่และ
จัดล�าดบัชัน้ในสถานะ sprite, การจัดเรยีงไลบรารีข่องแอสเซต็ และการ
สง่ออกแอสเซต็เพือ่ใชก้บัไคลเอนตอ์ืน่ทีไ่มใ่ชเ่กม โดยจะเนน้ในเรือ่ง
มาตรฐานอตุสาหกรรมในการเตรยีมแอสเซต็เอฟเฟกตส์�าหรับเกมเอนจิน้

GAM 230 เกมกราฟิกแบบเวคเตอร ์2
วชิานี้จะครอบคลุมแนวคดิของการท�าภาพเคลือ่นไหวส�าหรับเกมโดยใช ้
โปรแกรม Flash นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานการใชซ้อฟตแ์วร ์Flash และ
เทคนคิตา่งๆ เพือ่สรา้งภาพกราฟิกแบบเวคเตอรแ์ละภาพเคลือ่นไหวแบบ
มปีฏสิมัพันธซ์ ึง่ใชก้บัอตุสาหกรรมเกมโดยเฉพาะ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้น
การใชโ้ปรแกรม Maya 3D รว่มกบัการท�าภาพเคลือ่นไหวโดยใชโ้ปรแกรม 
Flash ในการเพิม่ความสามารถในเรือ่งคณุภาพดา้นศลิปะ

GAM 233 องคป์ระกอบการระบายสแีบบดจิติอล
องคป์ระกอบของการระบายสแีบบดจิติอลจะเนน้ในเรือ่งความส�าคัญของ
การสามารถปรับใชก้ารระบายสกีับองคป์ระกอบร่วมทีห่ลากหลายทัง้หมด
ในการระบายสแีบบดจิติอล ในวชิานี ้นักศกึษาจะเนน้การเรยีนรูใ้นการลงสี
องคป์ระกอบแตล่ะอยา่ง เชน่ ผวิหนัง เสน้ผม คณุลกัษณะบนใบหนา้ ไม ้
โลหะ หนิ และสภาพแวดลอ้ม

GAM 238 พลงัของการจัดวางองคป์ระกอบ
วชิานี้จะศกึษาหลักการของการจัดองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการสรา้งศลิปะเชงิ
แนวคดิ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใชห้ลกัการเหลา่นีใ้นการสรา้งการจัดวาง
องคป์ระกอบทีม่พีลงัและมกีารออกแบบทีแ่ข็งแรง โดยการวเิคราะหง์าน
ศลิปะจากผูเ้ชีย่วชาญรุน่เกา่ๆ นักวาดภาพประกอบทีม่ชี ือ่เสยีง และศลิปิน
แนวคดิรว่มสมยั

GAM 241 ประตมิากรรมดจิติอล
วชิานี้จะใหค้วามรูเ้กีย่วกับพื้นฐานของประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับการ 

สรา้งแอสเซต็เกม 3 มติคิวามละเอยีดสงู นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูภ้าพรวมของ 

เครือ่งมอื UI เทคนคิการสรา้งประตมิากรรมขัน้พืน้ฐาน และร-ีโทโพโลย ี 
นักศกึษาจะสรา้งประตมิากรรมความละเอยีดสูงและเวอรช์ันทีเ่ป็นความ
ละเอยีดของเกม ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการผลติงาน 3 มติิ

GAM 244 การสเกต็ชส์ภาพแวดลอ้มแบบดจิติอล
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรื่องกายวภิาคของภูมิทัศน์และโครงสรา้ง
สถาปัตยกรรม องคป์ระกอบ และหนา้ทีก่ารท�างาน นักศกึษาจะท�าการวจัิย
ทัง้สไตลค์ลาสสกิและสไตลร์ว่มสมยั และเลยีนแบบภาษาสถาปัตยกรรม
และสไตลข์องวฒันธรรมและชว่งเวลาทีห่ลากหลาย โดยจะเนน้เรือ่งการ
วาดภาพรา่ง อารมณ ์เรือ่งราว สญัลกัษณ ์สดัสว่น ความสมัพันธข์องระยะ 
และการใชห้ลกัการออกแบบ

GAM 245 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเกมบนอปุกรณเ์คลือ่นที่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งเขยีนโปรแกรมและปรับใชเ้กมส�าหรับอปุกรณ์
เคลือ่นที ่ เชน่ Android หรอื iOS บนอปุกรณท์ชัสกรนี โดยใชซ้อฟตแ์วร์
ในการพัฒนาเกมทีท่นัสมยัทีส่ดุ นักศกึษาจะสรา้งอนิเตอรเ์ฟชส�าหรับหนา้
จอหลายๆ ขนาด ท�าการตรวจหาบั๊ก สรา้งโปรไฟล ์และสรา้งแอพพลเิคชั่
นทีเ่หมาะส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นทีม่ากทีส่ดุ

GAM 260 การออกแบบพร็อพและการวาดส�าหรับเกม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งม็อคอพั 3 มติขิองยานยนตแ์ละวตัถทุีแ่ตกหกั
ไดต้ามเงือ่นไขทีก่�าหนดไวแ้ลว้ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึ: เทคนคิส�าหรับ
การระบายสแีบบดจิติอล มาตรฐานอตุสาหกรรมส�าหรับขัน้ตอนการท�างาน 
และการท�างานโดยอา้งองิจากรปูถา่ย

GAM 265 การออกแบบยานพาหนะและหุน่ยนต/์กลไก
ส�าหรับอตุสาหกรรมความบนัเทงิ
วชิานี้จะเนน้ในเรื่องศลิปะเชงิแนวคดิของยานพาหนะที่เหมาะส�าหรับ
ภาพยนตร ์ โทรทศัน ์และเกม นักศกึษาจะวาดและออกแบบยานพาหนะที่
หลากหลายขา้มหมวดหมู ่ ตัง้แตย่านพาหนะสว่นตวัและยานพาหนะทีแ่ลน่
บนน�้า ไปจนถงึอากาศยาน โดยจะเนน้ในเรือ่งความถกูตอ้งแมน่ย�า ความ
น่าเชือ่ถอื และการพัฒนาไอเดยีทีห่ลากหลาย

GAM 266 การระบายสรีปูรา่งแบบดจิติอล
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทกัษะในการระบายสแีบบดจิติอล ปรับแตง่ทา่ทาง และ
เรนเดอรร์ปูรา่งและเงาอยา่งสมจรงิ อนัดบัแรก นักศกึษาจะท�างานในแบบ
เกรยส์เกลกอ่น จากนัน้จงึจะใชท้ฤษฎมีาชว่ยสรา้งอารมณแ์ละความสอด
ประสานกนัของส ี วชิานีจ้ะก�าหนดพืน้ฐานส�าหรับวชิาการสรา้งตวัละครใน
อนาคต ทีต่อ้งการการลงสผีวิเนือ้ เสน้ผม และกายวภิาคทีแ่มน่ย�า

GAM 269 สแีละแสงส�าหรับศลิปะเชงิแนวคดิ
วชิานีเ้ป็นการมองในเชงิลกึลงในเรือ่งพืน้ฐานของสแีละแสง โดยวชิานีจ้ะ
ครอบคลมุในเรือ่งแหลง่แสงและการตอบสนองตอ่วตัถแุละสภาพแวดลอ้ม
ของแสงนัน้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการประยกุตใ์ชห้ลกัการของสแีละแสง
เหลา่นีเ้พือ่สรา้งภาพทีเ่หมาะสมส�าหรับศลิปะเชงิแนวคดิและการออกแบบ

GAM 270 การออกแบบเลเวลส�าหรับวดิโีอเกม 2
จะมกีารสรา้งเลเวลแบบมปีฏสิัมพันธท์ีม่คีุณภาพใชใ้นพอรท์โฟลโิอได ้
สองเลเวลในหนึง่ภาคการศกึษาส�าหรับเกมทีม่ตีวัเลน่ผูย้งิคนเดยีว และ
แบบแอ็คชัน่ RPG นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้กัษะทีจ่�าเป็นในการท�าภารกจิ
งา่ยๆ และเปลีย่นใหเ้ป็นประสบการณท์ีน่่าสนใจทีส่ดุ

GAM 275 ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม 1
การออกแบบทีด่จีะเริม่พรอ้มกบัเกณฑด์า้นศลิปะแบบดัง้เดมิ เชน่ สดัสว่น 
คณุคา่ ความสอดประสานของส ี และการออกแบบรปูรา่ง นักศกึษาจะได ้
ออกแบบตัวละครโดยปฏบิัตติามมาตรฐานอตุสาหกรรมเกมอยา่งเครง่ครัด 
โดยใชท้กัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้า จะมกีารศกึษาประเภทของตวัละครและพร็อพ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และนักศกึษาจะสรา้งตวัละครของตนเองโดยใชส้ือ่แบบดัง้เดมิ
และสือ่ดจิติอล
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GAM 288 ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม 1: การออกแบบตวั
ละคร
วชิานี้จะขุดคุย้ลกึลงไปในกระบวนการสรา้งไอเดยีทีเ่นน้ในเรื่องวธิกีาร 
หลกัการออกแบบ ความเร็ว ส ี และเรือ่งราวในบรบิทของศลิปะส�าหรับ
วดิโีอเกม นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะการระบายสแีบบดจิติอลทีไ่ดเ้รยีน
รูจ้ากวชิา GAM 266 ในการสเกต็ชต์วัละครและในการลงสรีายละเอยีด
ตา่งๆ เชน่ เสือ้ผา้ เสน้ผม ผวิหนัง และคณุลกัษณะตา่งๆ บนใบหนา้

GAM 303 การท�ารกิกิง้และภาพเคลือ่นไหวรปูสตัว์
นักศกึษาจะไดท้�ารกิกิง้และภาพเคลือ่นไหวรปูสตัวแ์ปลกๆ และตวัละครที่
มทีีม่าทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ ซึง่จะรวมถงึสตัวส์ีเ่ทา้ สตัวท์ีม่หีนวด และสตัวท์ี่
มปีีกดว้ย รวมถงึจะมกีารอภปิรายถงึการรกิกิง้วตัถ ุ เชน่ ฟ้าผา่และรถยนต์
ดว้ย ซึง่จะเนน้เรือ่งการแกไ้ขปัญหาการรกิกิง้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
รวดเร็ว และการสรา้งรกิทีผู่อ้ ืน่สามารถน�าไปใชไ้ดง้า่ย

GAM 309 การเขยีนโปรแกรมเครือ่งมอืใน Python
นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมใน Python และสรา้งแอพพลเิคชัน่ 

ทีส่ามารถน�าไปใชใ้นกระบวนการสรา้งตวัละครของเกมได ้ โดยจะเนน้ใน
เรือ่งเครือ่งมอืการสรา้งทีใ่ชใ้นกระบวนการสรา้งวดิโีอเกมแบบมอือาชพี 
เชน่ เครือ่งมอืในการรกิกิง้และตวัสง่ออกภาพเคลือ่นไหวแบบอตัโนมตัิ

GAM 310 ปฏบิตักิารผลติเกมตน้แบบ
นักศกึษาจะออกแบบและสรา้งเกมตน้แบบเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีล่กึซึง้
ในเรือ่งกระบวนการผลติ โดยใชท้กัษะตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้า นักศกึษาจะ
ประยกุตใ์ชก้ารจัดการ การบรหิารเวลา และทกัษะในการสือ่สาร ภายใน
สภาพแวดลอ้มการท�างานเป็นทมี จะมกีารสรา้งเกมตน้แบบทีส่ามารถเลน่
ไดโ้ดยใชก้ระบวนการเป็นขัน้เป็นตอน

GAM 315 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเกม 3 มติ ิ2
วชิานีจ้ะเรยีนตอ่จากวชิากอ่นหนา้ โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัโครงสรา้งของ
สครปิต ์ การจัดการ Vector3 ทีม่คีวามซบัซอ้น และใชก้ารค�านวณโดยใช ้
C# และ Unity นักศกึษาจะตอ้งสรา้งเกมแอ็คชัน่-ผจญภยั ในขณะเดยีวกนั
กจ็ะไดพั้ฒนาทกัษะการเขยีนโปรแกรมและโครงสรา้งขอ้มลูดว้ย

GAM 318 ความเป็นจรงิเสมอืนและเทคโนโลยใีหม่
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งการใชเ้ทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ใหม่เพือ่สรา้ง
ประสบการณท์ีด่ืม่ด�า่ใหม่ๆ  ผา่นสือ่ปฏสิมัพันธล์�้าสมยัทีห่ลากหลาย โดย
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูจ้ากอดตี ประสบการณใ์นปัจจบุนั และอภปิรายถงึ
เทคโนโลยปีฏสิมัพันธใ์นอนาคต

ANM 320 ภาพเคลือ่นไหวเกม 1
นักศกึษาจะใชชุ้ดโมเดลขัน้สูงเพื่อสรา้งการเคลื่อนไหวที่ซับซอ้นและ
หลากหลาย โดยองิจากงานพืน้ฐานของตนเอง โดยจะเนน้แนวคดิในเรือ่ง
เวลาและน�้าหนัก และการเพิม่ทกัษะตา่งๆ ผา่นทางการปฏบิตั ิจะมกีารฝึก
ปฏบิตัเิทคนคิตา่งๆ ในการสรา้งโครงรา่งขัน้สงู การเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งราบ
เรยีบ และการรกิกิง้

GAM 322 การออกแบบตวัละครอยา่งมสีไตลแ์ละการวาด
ส�าหรับเกม
วชิานีจ้ะสอนทกัษะในการสรา้งตวัละครแบบมสีไตล ์ไมยุ่ง่ยาก ทีอ่อกแบบ
มาส�าหรับวดิโีอเกม วชิานีจ้ะชีใ้หเ้ห็นความแตกตา่งระหวา่งการวาดแบบ
ดัง้เดมิและเทคนคิทีท่�าใหก้ารออกแบบง่ายขึน้ในวธิทีีส่อดคลอ้งกับหลัก
การออกแบบทีด่ ี ตวัละครทีส่รา้งขึน้ในวชิานีจ้ะเหมาะส�าหรับน�าไปใชใ้น
เกมสือ่สงัคมออนไลน์

GAM 325 วชิวลเอฟเฟกตส์�าหรับเกม
วชิานี้จะสอนใหนั้กศกึษาสรา้งอนุภาคและสเปเชีย่ลเอฟเฟกต์ส�าหรับ
เกมในภาพแวดลอ้มการผลติงาน นักศกึษาจะสรา้งไฟ ควนั ระเบดิ และ
เอฟเฟกตต์า่งๆ ในเกม นักศกึษาจะไดเ้ขยีนสครปิตแ์ละรับมอืกบัความทา้
ทายอืน่ๆ ทีอ่าจไดพ้บ และครอบคลมุถงึภาพรวมพืน้ฐานของอนุภาคของ 
Maya เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัเอฟเฟกตแ์บบไมม่กีารใชเ้กมเอนจิน้

GAM 328 การออกแบบสตัวส์�าหรับเกม
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการออกแบบสตัวท์ีพ่บในเกมตา่งๆ ซึง่จะรวมถงึสตัว์
กลายพันธุ ์ นักลา่ เอเลีย่น และสตัวป์ระหลาดทีน่่ากลวั นักศกึษาจะใช ้
กระบวนการออกแบบอยา่งเต็มรปูแบบ ตัง้แตก่ารสเกต็ชเ์บือ้งตน้ การวาด
เสน้ทีห่นักแน่นทีม่กีารลงเงาแบบดจิติอล และการน�าเสนองานออกแบบ
ทีส่�าเร็จแลว้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางกายวภิาคที่
จ�าเป็น เพือ่ใหก้ารเคลือ่นไหวมคีวามน่าเชือ่ถอืในสภาพแวดลอ้มของเกม

GAM 332 พืน้ผวิและแสงสวา่งในเกม
วชิานีจ้ะรวมทกัษะหลกัๆ พรอ้มการฝึกปฏบิตัขิัน้สงู และเทคนคิใหม่ๆ  จะมี
การใชง้บประมาณดา้นฮารด์แวร ์ รปูแบบไฟล ์ และเทคนคิการใชง้านขา้ม
แอพพลเิคชัน่เพือ่สรา้งโมเดลเกมตามมาตรฐานอตุสาหกรรม นักศกึษาจะ
สรา้งโครงงานโดยใชก้ารแม็บ UV ทีป่รับใหเ้หมาะสมแลว้ พืน้ผวิทีม่คีวาม
ละเอยีดสงูและต�า่ การใหแ้สงแบบเวอรเ์ท็กซแ์ละแสงจรงิ

GAM 335 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเอนจิน้ในระดบัลา่ง  
[กอ่นหนา้นีค้อืวชิา GAM 145 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเกม
แบบเวคเตอร]์
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการสรา้งเกมทีเ่ริม่จากศนูย ์ โดยใชเ้อนจิน้ระดบัลา่งที ่
ปรับแตง่แลว้ โดยจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการเขยีนสครปิตเ์ชงิวตัถขุัน้สงูส�าหรับ 

จัดการกบัวตัถแุละสรา้งเกมเพลย์

GAM 340 การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ1
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเซต็อพัโครงรา่ง การท�ารกิกิง้และสกนินิง่ และ
ประยกุตใ์ชค้วามรูนั้น้กบัโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ เพือ่ท�าภาพเคลือ่นไหว 
โมเดลจะสรา้งขึน้โดยใชค้วามละเอยีดทีห่ลากหลายและถกูปรับแตง่เพือ่
ใชก้บั polygon budget และการแบง่สว่น จะมกีารใชเ้ทคนคิขัน้สงูเพือ่
สรา้งภาพเคลือ่นไหวบนใบหนา้และการเคลือ่นไหวแบบพเิศษ

GAM 342 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม 1
วชิานีเ้ป็นวชิาเบือ้งตน้ของการสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มแบบงา่ยส�าหรับ
ศลิปินและนักออกแบบเกม วชิานีจ้ะแนะแนวทางแกนั่กศกึษาผา่นทกัษะ
ทีจ่�าเป็นตา่งๆ ทีต่อ้งใชใ้นการสรา้งสภาพแวดลอ้มแบบเรยีลไทมส์�าหรับ
เกม นักศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าผา่นการสรา้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายใน
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GAMการพัฒนาเกม

GAM 344 การระบายสภาพแวดลอ้มแบบดจิติอล
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการสรา้งศลิปะเชงิแนวคดิแบบพรอ้มผลติส�าหรับสภาพ
แวดลอ้มเกม โดยนักศกึษาจะรวบรวมเอกสารอา้งองิทีเ่ป็นแบบ 3 มติแิละ
ภาพถา่ย สรา้งการศกึษาคณุคา่ของความเร็วในการถา่ย พัฒนาแนวทางที่
มสีไตล ์ใชฝี้แปรงดจิติอลในการสรา้งองคป์ระกอบในการจัดวาง ซึง่จะรวม
ถงึกอ้นหนิและตน้ไม ้และสรา้งการระบายสใีหเ้สร็จเรยีบรอ้ย โดยจะเนน้ใน
เรือ่งมมุมอง การจัดวาง แสง อารมณ ์การเลา่เรือ่ง และการบรรยาย

GAM 350 การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว
วิชานี้จะใหค้วามส�าคัญกับการสอนใหนั้กศึกษาทราบถึงการเป็นนัก
ออกแบบเกมและผูผ้ลติเกมทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูผ้ลติทีด่จี�าเป็นจะตอ้งมี
ความรับผดิชอบสงูสดุในการสง่มอบเกมทีด่ ี และเคยมปีระสบการณใ์นการ
ผลติเกมและปลอ่ยรอบเกม ในวชิาทีเ่ขม้ขน้นี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งเกม
ภายในชว่งหนึง่หรอืสองสปัดาห์

ANM 353 เกมฟรเีมีย่มและการหารายได ้
วชิานีจ้ะสอนเกีย่วกบัหลกัการเบือ้งหลงัการออกแบบเกมฟรเีมีย่ม และการ 

ท�าเงนิเพือ่สรา้งรายได ้ โดยจะครอบคลมุหวัขอ้หลกัในเรือ่งเมตรกิซแ์ละ
ตัวบ่งชีผ้ลการด�าเนินงานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลก�าไรของเกมสือ่สังคม
ออนไลนแ์ละเกมเลน่ฟรบีนอปุกรณเ์คลือ่นที่

GAM 360 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม 2
นักศกึษาจะเรยีนรูท้ฤษฎแีละเทคนคิตา่งๆ ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของ 

วดิโีอเกม จะมกีารศกึษาสภาพแวดลอ้มแบบในโลกจรงิ ฉากทีเ่ซต็ในหนัง  
และเลเวลของเกม เพือ่ระบถุงึสิง่ทีท่�าใหเ้กมนัน้ประสบความส�าเร็จ และ
นักศกึษาจะไดว้างแผนและสรา้งแอสเซ็ตในเกมโดยการใชภ้าพอา้งองิ 
ภมูศิาสตร ์ block-out และการปรับเปลีย่นพืน้ผวิ โดยใชก้ารบรฟิงานของ
นักออกแบบ

ANM 380 ภาพเคลือ่นไหวตวัละคร 2
นักศกึษาขัน้สงูจะไดพั้ฒนาทกัษะพืน้ฐานขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ โดยพัฒนา
เทคนคิของตนเองโดยใชก้ารปฏสิมัพันธข์องมนุษยแ์ละวตัถ ุ การท�าภาพ
เคลือ่นไหวบนใบหนา้ และการแสดงอารมณโ์ดยใชภ้าษากาย ชิน้งาน 

พอรท์โฟลโิอทีข่ัดเกลาแลว้จะแสดงใหเ้ห็นถงึการเล่าเรือ่งแบบเป็นเสน้
ตรงทีใ่ชใ้นภาพยนตร ์ การทบทวนจะชว่ยเสรมิใหม้คีวามรูเ้ชงิเทคนคิที่
แน่นขึน้ และยดึมัน่อยา่งเขม้งวดกบัมาตรฐานอตุสาหกรรม

GAM 401 การสรา้งโมเดลพืน้ผวิแข็ง: แอสเซต็ของเกมแบบ
ความละเอยีดสงู
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทักษะการสรา้งโมเดลเกมขึน้ไปอกีขัน้หนึง่โดยการ
สรา้งแอสเซต็ทีม่คีณุภาพในระดบัภาพยนตรโ์ดยใช ้ polygon นักศกึษา
จะเรยีนรูใ้นการสรา้งวตัถแุบบซ�้าๆ อยา่งรวดเร็วโดยใชร้ปูรา่งหลกั โดยจะ
มกีารแนะน�าใหรู้จั้กการคงการเปลีย่นแปลงพืน้ผวิระหวา่งพืน้ผวิ planar 
สองตวัและการท�างานอยา่งตอ่เนือ่งกบัรปูทรงพืน้ผวิแข็งหลายๆ รปูทรง

GAM 403 การสรา้งโมเดลออรก์านกิ: แอสเซต็ของเกมแบบ
ความละเอยีดสงู
วชิานี้จะเนน้ในเรื่องการสรา้งโมเดลออร์กานิกที่มีความละเอียดขนาด
ภาพยนตรโ์ดยใช ้ polygon นักศกึษาจะสรา้งวตัถ ุ เชน่ ตวัละคร ตวัละคร
สตัว ์และตน้ไม ้โดยใชเ้รขาคณติแบบแบง่ยอ่ย โดยจะไดเ้รยีนรูใ้นการปรับ
จนูสดัสว่นส�าหรับทัง้แนวขอบและภาพเงา โดยจะเนน้ในเรือ่งการคงการ
เปลีย่นแปลงระนาบผา่นรปูทรงและการควบคมุโทโพโลยี

GAM 405 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอเกม
ในวชิานี ้ นักศกึษาระดบัซเีนยีรจ์ะทบทวนงานทีต่นเองไดส้ะสมไว ้ จัดการ 
และเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอของตนเอง จะมกีารบา้นหลาย
ตวัทีจ่ะใหแ้บบเป็นกรณีไป เพือ่ออกแบบการน�าเสนอผลงานทีจ่ะชว่ยให ้
นักศกึษาแตล่ะคนประสบผลส�าเร็จสงูสดุ

GAM 409 การท�ารกิกิง้ขัน้สงู
วชิานี้จะใหค้วามรูใ้นการศกึษาเชงิลกึเกีย่วกับภาพเคลือ่นไหวเชงิเทคนคิ  
นักศกึษาจะใชเ้ครื่องมอืในการควบคุมการเคลือ่นไหวของตัวละครและ
วตัถ ุ3 มติทิีซ่บัซอ้น ซึง่รวมถงึภาพรวมของเครือ่งมอืและตวัควบคมุทีจ่�ากดั 

นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิขัน้สงูในการสรา้งอนิเตอรเ์ฟซภาพเคลือ่นไหวแบบ
ก�าหนดเอง

GAM 410 การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว 2
การท�าซ�้าแบบรวดเร็วเป็นกญุแจหลักทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถประเมนิไดอ้ยา่ง
รวดเร็ววา่เกมไหนสนุก น่าสนใจ และเหมาะทีจ่ะน�าไปผลติจรงิมากทีส่ดุ 
ในวชิานี ้นักศกึษาจะสรา้งตารางเวลาเพือ่จัดการกระบวนการผลติทีร่วดเร็ว 
สรา้งเกมภายในกรอบเวลาสองอาทติยแ์ละสีอ่าทติย ์และบรหิารจัดการทมี
พัฒนา

GAM 412 การออกแบบระบบ
วชิานีจ้ะศกึษาโครงสรา้งระบบอยา่งเป็นทางการของเกม นักศกึษาจะสรา้ง 

โมเดลระบบเกมทีซ่บัซอ้น โดยอา้งองิจากแนวคดิเกมระดบัสงู และจัดสมดลุ 

ตวัแปรของระบบโดยใชส้เปรดชทีและแอพพลเิคชัน่ดา้นคณติศาสตร ์โดย
จะศกึษาในเรือ่งทฤษฎรีะบบ โมเดล MDA ลปูหลกัและลปูทีบ่งัคบั ระบบ
การตอ่สู ้สถาปัตยกรรมการบรรยาย ระบบสือ่สงัคมออนไลน ์และเศรษฐกจิ
เกม

GAM 432 พืน้ผวิและวสัดขุัน้สงู
นักศกึษาจะวเิคราะหต์ัวอยา่งของอตุสาหกรรมเพือ่ท�าความเขา้ใจในเรือ่ง
แสงสวา่ง พืน้ผวิ และการท�าเรนเดอรท์ีส่ง่ผลตอ่เกมเพลยแ์ละเรือ่งราว 
นักศกึษาจะผสมผสานกระจกเงา เลเยอร ์ พืน้ผวิธรรมดา และพืน้ผวิขัน้สู
งอืน่ๆ เขา้กบัแสงจรงิและแสงเวอรเ์ท็กซใ์นสภาพแวดลอ้มแบบเรยีลไทม์

GAM 440 การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ2
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะตอ้งแสดงศกัยภาพในการใชก้ารสรา้งโมเดล
หลกัและเทคนคิพืน้ผวิทีป่ระยกุตใ์ชก้บัตวัละครขัน้สงู นักศกึษาจะเตรยีม
โมเดลในการส่งออกไปยังเกมเอนจิ้นและฝึกปฏิบัตกิารแกไ้ขปัญหา
ภายในเวลาจรงิและงบประมาณทีก่�าหนด โดยใชว้ธิกีารขัน้สงูทีส่าธติให ้
เห็นในวชิานี้
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GAM 442 การระบายภาพทีร่วมเขา้ดว้ยกนัดว้ยระบบดจิติอล
ในวชิานี ้ผูส้รา้งโมเดล 3 มติจิะใชก้ารวาดฉากแบบผสมเพือ่ผสมผสานภมูิ
ทศัน ์2 มติใินวงกวา้งเพือ่ขยายสภาพแวดลอ้มแบบ 3 มติ ินักศกึษาจะรา่ง
แนวคดิครา่วๆ และสรา้งงานฉากผสมทีส่มบรูณร์ว่มกบัองคป์ระกอบ 3 มติ ิ
ทีม่พีืน้ผวิทีผ่สานอยา่งไรร้อยตอ่ ผา่นคา่น�้าหนักและการใหแ้สง โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการลงสแีบบดจิติอล การอา้งองิภาพถา่ย การใหแ้สง และมมุ
มอง

GAM 450 การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว 3
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งการสอนนักศกึษาใหใ้ชค้วามรูจ้ากวชิาการ
ผลติเกมทีเ่รยีนมากอ่นหนา้ ผูผ้ลติเกมทีด่จีะตอ้งมคีวามรับผดิชอบสงูสดุ
ในการสง่มอบเกมทีข่ดัเกลาแลว้อยา่งตรงเวลา และจะตอ้งมปีระสบการณ์
ในการผลติเกมและปลอ่ยรอบเกม นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการเป็นผูผ้ลติที่
มปีระสทิธภิาพโดยการสง่มอบเกมทีม่รีอบการปลอ่ยทีย่าวขึน้

GAM 464 ปฏบิตักิารแอสเซต็ความละเอยีดสงู
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการสรา้งแอสเซต็ของเกมทีเ่ต็มรปูแบบ ทีร่วมถงึพืน้ผวิ  
เงา และวสัด ุนักศกึษาจะสรา้งโมเดลโดยอา้งองิจากศลิปะเชงิแนวคดิและ
งานวจัิย นักศกึษาจะพัฒนา ผลติ และสง่มอบแอสเซต็ทีต่รงตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมและตรงตอ่เวลา

GAM 483 การผลติสือ่แบบมปีฏสิมัพันธแ์ละผูป้ระกอบการ
วชิานี้จะขดุลกึลงในบทบาทของผูจั้ดการโครงงานและหัวหนา้หอ้งปฏบิัติ
การในอตุสาหกรรมเกมและความบนัเทงิแบบมปีฏสิมัพันธ ์ นักศกึษาจะได ้

ศกึษาทักษะทีจ่�าเป็นในการจัดทมีและสรา้งหอ้งปฏบิัตกิารทีป่ระสบผล
ส�าเร็จ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการบรหิารจัดการทรัพยากรและการท�างาน
ใหต้รงตามตารางเวลาและงบประมาณทีก่�าหนด และยงัครอบคลมุประเด็น
ตา่งๆ เกีย่วกบัธรุกจิสตดูโิอแบบอนิดี ้ รวมถงึรปูแบบของธรุกจิและการ
ปฏบิตังิานในสตดูโิอดว้ย

GAM 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

GAM 494 โครงงานรว่มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�างานในโครงงานความรว่มมอืสหวทิยาการรว่มกบั
มอือาชพีในอตุสาหกรรม หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมถงึการพัฒนาแนวคดิ การจัด
ท�าเอกสาร การฝึกปฏบิตัแิบบมอือาชพี ความสมัพันธใ์นอตุสาหกรรม และ
การพัฒนาทีม่คีวามคลอ่งตวัสงู โดยจะเนน้ในเรือ่งการแกไ้ขปัญหา การ
ประนปีระนอม และความรว่มมอืกบัมอือาชพีในอตุสาหกรรม การปฏบิตัติน
ในต�าแหน่งผูน้�า และการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพกบัผูร้ว่มงาน

GAM 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

GAM 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GAM 500 การฝึกงานดา้นการออกแบบเกม
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบเกม
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GAMการพัฒนาเกม

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท

GAP 120 หลกัการของวทิยาการคอมพวิเตอร์
วชิานีจ้ะสอนใหนั้กศกึษาคดิแบบนักเขยีนโปรแกรม โดยหวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบดว้ยระบบตวัเลขพชีคณติแบบบลูนี การน�าเสนอขอ้มลูภายใน
คอมพวิเตอร ์ ไมโครโปรเซสเซอร ์ สถาปัตยกรรมหน่วยความจ�า และอืน่ๆ 
นอกจากนี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความเขา้ใจและมคีวามลกึซึง้ถงึววิฒันาการ
ของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

GAP 125 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับเกม 1
วิชานี้จะแนะน�านักศึกษาใหรู้จั้กการเขียนโปรแกรมเชงิวัตถุที่เนน้ใน
เรือ่งการพัฒนาความช�านาญในภาษา C++ ทีเ่ป็นภาษาหลกั หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบดว้ยโครงสรา้งของโปรแกรม ฟังกช์ัน่ การป้อนขอ้มลู
ผา่นคอนโซล ตวัแปร การแตกสาขา การวนลปู และขอ้ความการเขยีน
โปรแกรม นักศกึษาจะวาดแผนผังการท�างานของโปรแกรม แตกยอ่ยงาน
ดา้นเทคนคิ แกไ้ขปัญหา และฝึกคน้หาและขจัดบั๊ก

GAP 225 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับเกม 2
วชิานีจ้ะเป็นการศกึษา C++ ตอ่เนือ่งจากตวักอ่นหนา้ และแนะน�าใหรู้จั้ก
การเขยีนโปรแกรมของ Windows และการเขยีนโปรแกรมกราฟิกขัน้พืน้
ฐาน หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย C++ ขัน้สงู, การเซต็อพั Windows, 
ระบบการสง่ขอ้ความของ Windows และการวาดรปูรา่งเบือ้งตน้ในหนา้จอ
โดยใช ้Direct X Utility Kit

GAP 235 โครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งสรา้งเกมงา่ยๆ โดยใชโ้ครงสรา้งขอ้มลูพืน้ฐาน 
นักศกึษาจะสรา้งโครงสรา้งขอ้มลูและอลักอรทิมึ และใชโ้ครงสรา้งเหลา่
นัน้เพือ่สรา้งรายการ เรยีงล�าดบั และจัดสมดลุโครงสรา้งตน้ไมใ้หม ่หวัขอ้
ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย hash table, ควิ, สแต็ก, สตรงิ, โครงสรา้งตน้ไม,้  
การเรยีงล�าดบั และการเลอืกโครงสรา้งหรอือลักอรทิมึทีเ่หมาะสมเพือ่แกไ้ข 

ปัญหา

GAP 255 การออกแบบและการเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กกล่องเครื่องมือของแพทเทริ์นที่ใชก้ัน
ทัว่ไป เพือ่แกไ้ขปัญหาในการเขยีนโปรแกรมทีพ่บบอ่ยๆ นักศกึษาจะได ้
รับประสบการณจ์รงิในการสรา้งวตัถ ุ การสรา้งตวัจัดการทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
แบบสากลในการจัดการระบบทีแ่ตกตา่งในเกมของตนเอง และการสรา้ง
ระบบสนิคา้คงคลงัทัว่ไปทีอ่นุญาตใหม้กีารเพิม่วตัถใุหม่ๆ  เขา้ในรายการ
ไดง้า่ยดาย

GAP 275 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับเกม 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเพิม่ความรูใ้นการท�างานกบั C++ ขณะเดยีวกนั
กจ็ะไดเ้รยีนรูใ้นการชัง่น�้าหนักโคด้ boilerplate ทีเ่หมาะสม เพือ่สรา้ง
กรอบการท�างานส�าหรับเกมงา่ยๆ ของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้ง
โครงสรา้งทีเ่ชือ่มโยงถงึกนั และการใชร้หสัทีเ่หมาะกบัแพลทฟอรม์

GAP 285 สถาปัตยกรรมเกมเอนจิน้ AAA
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดส้รา้งเกมเอนจิน้งา่ยๆ ส�าหรับโครงงานสดุทา้ยของ
ตนเอง นักศกึษาจะสรา้งเกมงา่ยๆ โดยใชเ้กมเอนจิน้ทีไ่ดอ้อกแบบมากอ่น 

หนา้นี ้ โดยจะเนน้เรือ่งการเขยีนรหสัทีม่อบรางวลัในเชงิคณติศาสตรส์�าหรับ 

การกระท�าทีส่มบรูณแ์ละไมส่มบรูณ์

GAP 295 การเขยีนโปรแกรมในระดบัลา่งและการปรับปรงุให ้
เหมาะสม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บโปรแกรมทีรั่นไดช้า้ และจะตอ้งระบเุหตผุลที่
ท�าใหโ้ปรแกรมท�างานชา้และปรับปรุงการท�างานนัน้โดยอา้งองิจากการ
วเิคราะหข์องตนเอง นักศกึษาจะตอ้งตรวจสอบและวเิคราะห ์ และเขยีน
โปรแกรมทีม่สีว่นประกอบอยา่งงา่ยๆ

GAP 301 การเขยีนโปรแกรมเกมเอนจิน้
ในวชิานี ้นักศกึษาจะตอ้งน�าทกุอยา่งทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากในโปรแกรมมาใชเ้พือ่
ออกแบบและตดิตัง้เกมเอนจิน้ของตนเอง นักศกึษาจะด�าเนนิการเป็นขัน้
เป็นตอนผา่นสถาปัตยกรรมเอนจิน้ทีเ่สถยีร ปรับขนาดได ้ น�ามาใชใ้หมไ่ด ้
ทีจ่ะเป็นการปพูืน้ฐานใหก้บัชัน้เรยีนตอ่ไปในอนาคต

GAP 311 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับกราฟิกของเกม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชพ้ชีคณติเสน้ตรงขัน้สงูเพือ่สรา้งตวัเรนเดอร ์ 3 มติิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยเทคโนโลยกีารไลเ่งา กลอ้ง
ขัน้สงู กราฟิก 3 มติ ิและกระบวนการสรา้งงานกราฟิก โดยจะเนน้ในเรือ่ง
ทกัษะคณติศาสตรป์ระยกุต ์ การเขยีนรหสัเพือ่เรนเดอรว์ตัถพุืน้ผวิ 3 มติ ิ
และการตดิตัง้ใชง้านคณุลกัษณะขัน้สงูของกลอ้ง

GAP 321 ปัญญาประดษิฐ์
จะมกีารใช ้ AI เพือ่สรา้งพฤตกิรรมตวัละครทีไ่มม่ผีูเ้ลน่ เพือ่น�าชวีติมา
สูโ่ลกจ�าลอง ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้ง AI ส�าหรับเกมประเภทตา่งๆ 
นักศกึษาจะไดรั้บความทา้ทายในการสรา้งเกมจ�าลองร่วมกับการจัดวาง
เลเยอรข์อง AI ตน้ไมพ้ฤตกิรรม การวางแผน และการสือ่สาร ทีอ่นุญาต
ใหเ้อเจนท ์ AI ทีห่ลากหลายสามารถสือ่สารกนัไดแ้ละรวมตวักนัตอ่สูก้บั 

ผูเ้ลน่

GAP 331 การเขยีนโปรแกรมเครอืขา่ย
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการใชเ้ครอืขา่ยในเกมทีม่ผีูเ้ลน่หลายคน นักศกึษาจะ
สรา้งเกมทีม่ผีูเ้ลน่สองคนแบบงา่ยๆ ทีส่ามารถเลน่ผา่นเครอืขา่ยได ้หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบไปดว้ยโปรโตคอลของเครอืขา่ย สถาปัตยกรรมไคลเอนท ์ 
เซริฟ์เวอร ์ และการปฏสิมัพันธแ์บบตวัตอ่ตวั โดยจะเนน้ในเรือ่งการเขยีน
โปรแกรมใหเ้หมาะกบัการท�างานผา่นเครอืขา่ยทีส่ดุ

GAP 341 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับแพลทฟอรม์อปุกรณ์
เคลือ่นที่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งเกมส�าหรับแพลทฟอรม์อปุกรณเ์คลือ่นที ่ โดย
จะเนน้ในเรือ่งการเขยีนโปรแกรมใหเ้หมาะสมทีส่ดุ จะมกีารเปรยีบเทยีบ 

แพลทฟอรม์อปุกรณเ์คลือ่นทีต่า่งๆ และวเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของการ 

เขยีนโปรแกรมเฉพาะของแตล่ะแพลทฟอรม์ จะมกีารอภปิรายเชงิลกึเกีย่วกบั 

สถาปัตยกรรมอปุกรณเ์คลือ่นที ่ และความทา้ทายของการพัฒนาอปุกรณ์
เคลือ่นที่
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GAP 351 ภาษาสครปิต์
วชิานีจ้ะศกึษาภาษาสครปิตท์ีใ่ชก้นัทัว่ไปในการพัฒนาเกม เชน่ ภาษา 
LUA, Python และ List นักศกึษาจะเลอืกภาษาและผสมผสานภาษา
สครปิตนั์น้เขา้ในเกมทีม่อียูแ่ลว้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเขยีนสครปิตท์ีม่ี
ประสทิธภิาพ ซึง่ท�าใหส้ามารถสรา้งและเพิม่เตมิคณุลกัษณะตา่งๆ ในเกม
เพลยใ์หมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว

GAP 361 การเขยีนโปรแกรมส�าหรับ UI ของเกมและเครือ่ง
มอื
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งหนา้จออนิเตอรเ์ฟชผูใ้ชส้�าหรับทัง้นักออกแบบ
เบือ้งหลงัเกมและผูเ้ลน่เกมทีต่อ้งเผชญิหนา้ นักศกึษาจะสรา้งวดิเจ็ตที่
ท�างานได ้ซึง่จะรวมถงึ ปุ่ มตวัเลอืก, กลอ่งรายการ และชอ่งขอ้ความ โดย
จะเนน้ในเรือ่งการเขยีนโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพโดยใชภ้าษา C#

GAP 371 การเขยีนโปรแกรมคอนโซล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งเลอืกคอนโซลและสรา้งเกมส�าหรับแพลทฟอรม์
เฉพาะนัน้ นักศกึษาจะถกูทา้ทายใหส้รา้งเกมทีต่อ้งใชค้อนโซล โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอืเฉพาะส�าหรับแพลทฟอรม์ในการพัฒนาอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

GAP 391 การเขยีนโปรแกรมดา้นเสยีงส�าหรับเกม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งซาวนดเ์อนจิน้แบบสตรมีมิง่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ส�าหรับเกมทีไ่ดส้รา้งขึน้มากอ่นหนา้นี ้ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการ
เขยีนโปรแกรมระบบเสยีง เสยีงแบบสตรมีมิง่ ตวัจัดเกบ็เสยีงประกอบทีม่ี
ประสทิธภิาพ รปูแบบการบบีอดั และการผลติเสยีงประกอบ

GAP 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการ
อนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีน
มากอ่นจะหลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

GAP 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา โครงการนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
โครงการในชวีติจรงิและตอ้งใชว้ธิกีารทีซ่ับซอ้นและหลากหลายในการ
แกไ้ขปัญหา

GAP 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ 

จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GAP 500 การฝึกงานดา้นการเขยีนโปรแกรมเกม
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขยีนโปรแกรมเกม
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GAMการพัฒนาเกม

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https://catalog.academyart.edu

GAM 601 องคป์ระกอบของวดิโีอเกม
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมของการฝึกปฏบิตัแิบบมอือาชพีและเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ช ้
เพือ่สรา้งวดิโีอเกมโดยใชก้ารบรรยายและการสาธติ โดยจะมกีารอภปิราย
ถงึหลกัปฏบิตัใินการพัฒนาอตุสาหกรรม และความแตกตา่งระหวา่งบรษัิท
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ่ ประเภทและชนดิของเกม นักศกึษาจะไดส้รา้ง
เอกสารการออกแบบเกมของตนเอง โดยอา้งองิจากการบรรยายและงานที่
ไดรั้บมอบหมายใหท้�า

GAM 602 ทฤษฎเีกมและการออกแบบเลเวล
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาหลกัในเรือ่งการออกแบบ รวมถงึเกมทีใ่ชเ้สยีง
เป็นหลกั เสน้ทางของผูเ้ลน่ กลไกของเกม การแกไ้ขเลเวล เรือ่งราวแบบ
ไมเ่ป็นเสน้ตรง และประเภทของเกม นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มการศกึษาใน
ระดบัเขม้ขน้ และจะสรา้งรายงานและโครงงานทีร่วมกนัเพือ่แสดงใหเ้ห็น
ถงึทกัษะและความเขา้ใจในหลกัการของเกม

GAM 603 การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ1
การสรา้งโมเดลตวัละคร 3 มติ ิ จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดข้ดัเกลาทกัษะของ
ตนเอง พรอ้มกบัเขา้ใจเกีย่วกบัพารามเิตอรใ์นการเรนเดอรแ์บบเรยีลไทม ์
จะมกีารสรา้งโมเดลทัง้ในแบบความละเอยีดสงูและต�า่ ทัง้ทีป่รับใหเ้หมาะ
สมแลว้ และทีม่กีารปรับแตง่ใหม ่ อกีทัง้จะมกีารสอนเทคนคิขัน้สงู เชน่ 
การแม็ปป้ิงแบบปกตดิว้ย จะมกีารทบทวนการเซต็อพัโครงรา่งทีส่�าคญั 
การรกิ และวธิกีารแม็ปป้ิงพืน้ผวิทีแ่ตกตา่งกนั

GAM 604 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: หลกั
การ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเห็นภาพรวมของวธิกีารผลติงานศลิปะส�าหรับเกม 3 
มติ ิแนวคดิทีส่อนจะรวมถงึขอ้มลูจ�าเพาะในการเรนเดอรแ์บบเรยีลไทม ์รปู
หลายเหลีย่ม, จดุยอด, การแม็บป้ิง ๊UV และเทคนคิการสรา้งพืน้ผวิ งาน
ตา่งๆ ทีม่อบหมายจะชว่ยใหนั้กศกึษามปีระสบการณใ์นการออกแบบและ
สรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มและตัวละครเพือ่ใหต้รงตามขอ้มลูจ�าเพาะของ
เกม

GAM 605 การเขยีนสครปิตส์�าหรับวดิโีอเกม 1
วชิานี้เปิดสอนส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการเนน้ในเรื่องของการออกแบบ
เลเวลหรอืการออกแบบเกม วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กการมปีฏสิมัพันธก์บัผู ้
เลน่ และเหตกุารณต์า่งๆ ในวดิโีอเกม โดยใช ้C# และเกมเอนจิน้ นักศกึษา
จะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะแตกยอ่ยปัญหาและสรา้งทางออกอยา่งเป็นระบบ ทัง้ดว้ย
ตนเองและในรปูแบบทมี

GAM 606 การพัฒนาเกมอยา่งรวดเร็ว
ในชัน้เรยีนเขม้ขน้ส�าหรับนักออกแบบเกมนี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะเป็น 

ผูผ้ลติทีม่ปีระสทิธภิาพโดยการสง่มอบเกม โดยจะเริม่ตน้ดว้ยหวัขอ้งา่ยๆ  
ทีม่กี�าหนดการผลติหนึง่สปัดาห ์และขยายใหญข่ึน้จนเป็นหวัขอ้ทีม่กี�าหนด 

เวลาการผลติสองสปัดาห ์ โดยจะคดิคะแนนจากจังหวะของเกม แนวคดิ
ระดบัสงู ทศิทางของศลิปะทีค่งที ่และการตรงตอ่เวลา

GAM 608 การวาดบทูแคมป์ส�าหรับเกม: รปูมนุษย์
วชิานี้เป็นวชิาการวาดภาพคนที่เขม้ขน้ที่ออกแบบมาเพื่อใหศ้ลิปินเชงิ
แนวคดิและนักศกึษาการออกแบบเกมไดม้คีวามคุน้เคยกับกายวภิาคของ
มนุษย ์ โดยจะมงีานทีต่อ้งท�ามากมาย เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจและรูเ้รือ่ง
ราวเกีย่วกบัรปูรา่งอยา่งถอ่งแท ้

GAM 610 การวาดบทูแคมป์: การสเกต็ชแ์บบไดนามกิ
ในวชิานี ้นักศกึษาจะใชร้ปูรา่ง 3 มติขิัน้พืน้ฐานและวสัดทุีห่ลากหลายเพือ่
สเก็ตชภ์าพในหวัขอ้สิง่มชีวีติและพืน้ผวิแข็งหลายๆ ประเภท นักศกึษาจะ
เรยีนรูว้ธิกีารวจัิยวสัดอุา้งองิและสรา้งหอ้งสมดุภาพอา้งองิของตนเอง ซึง่
จะรวมถงึภาพสตัว ์ยานพาหนะ สิง่กอ่สรา้ง และผูค้น

GAM 611 การสือ่สารดว้ยภาพส�าหรับเกม
วชิานี้เป็นวชิาการวาดภาพขัน้พื้นฐานทีเ่นน้ในเรื่องพื้นฐานของการวาด
โครงรา่งและการออกแบบทีด่ ี เนือ่งจากจะตอ้งประยกุตใ์ชใ้นงานศลิปะ
ของวดิโีอเกม วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาไดพั้ฒนาทกัษะการ
วาดภาพของตนเอง และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเรยีนในวชิาศลิปะส�าหรับเกม
หลกัสตูรถดัไปไดด้ยี ิง่ขึน้

GAM 612 ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและแสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในภาษาภาพ ทกัษะ
การวาดรปูและระบายสแีบบดจิติอล เพือ่สรา้งการออกแบบและแพ็คโมเดล 

และแอสเซต็ ซึง่เป็นการเตรยีมพรอ้มส�าหรับการผลติงานโมเดล 3 มติ ิ
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งทกัษะการวาดและทกัษะเรือ่งสเีป็นหลกั ใหห้นทาง
เพือ่ประยกุตใ์ชท้กัษะหลกัๆ ไปเป็นหวัขอ้เฉพาะทีเ่กีย่วกบัเกม

GAM 614 ไอเดยีใหม่ๆ  ในเรือ่งพร็อพและอาวธุส�าหรับเกม
วชิาขัน้สงูนีจ้ะทา้ทายนักศกึษาดว้ยการผลติโมเดลศลิปะอยา่งซ�้าๆ ตาม
จังหวะของอตุสาหกรรม นักศกึษาจะวาดภาพ ออกแบบ ท�าม็อคอพัในรปู
แบบ 3 มติ ิและระบายสพีร็อพ ยานยนต ์และแอสเซต็อืน่ๆ ตามทีก่�าหนด
ไว ้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการระบถุงึประเด็นของการผลติ, การแกไ้ขปัญหา, 
กระบวนการออกแบบแบบซ�้าๆ, แนวคดิ, ภาพเงา, บล็อกเอาท ์3 มติ ิและ
การระบายสแีบบดจิติอล

GAM 615 เกมกราฟิกแบบเวคเตอร ์1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการปฏสิัมพันธแ์บบกราฟิกเวคเตอรท์ีใ่ช ้
ในการผลติเกมส�าหรับเทคโนโลยเีกดิใหมใ่นปัจจบุนั และเกมบนอปุกรณ์
เคลือ่นที ่หวัขอ้ทีเ่รยีนจะครอบคลมุในเรือ่งแอสเซต็ทีเ่หมาะสมส�าหรับการ
ท�าการเลือ่นไปดา้นขา้ง, การแยกยอ่ยบล็อก หรอืเกมสือ่สงัคมออนไลน ์
โดยจะเนน้ในเรือ่งการท�าเกมแบบมปีฏสิมัพันธท์ีง่า่ยตอ่การเรยีนรู ้ และ
แสดงใหเ้ห็นวา่ไดท้�าในสิง่ทีย่ากขึน้
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GAM 618 แอ็คชัน่สครปิต ์3
วชิานี้จะศกึษากระบวนการของการเริม่ตน้ดว้ยหนา้ว่างและการสรา้งเกม
จากศนูยใ์น AS3 นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณเ์ชงิลกึในการคดิเหมอืนนัก
เขยีนโปรแกรม เพือ่สรา้งคณุลกัษณะใหม่ๆ  ใหก้บัเกม โดยเริม่ตัง้แตศ่นูย ์
นักศกึษาจะสามารถเขา้ใจและตคีวามพื้นฐานของการเขา้รหัสในภาษา 

ตา่งๆ ได ้ นักศกึษาจะออกแบบและสรา้งเกมทีเ่ป็นภาพเคลือ่นไหวอยา่ง
เต็มรปูแบบใน Flash โดยใช ้AS3

GAM 621 พืน้ผวิและแสงสวา่ง
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชห้ลกัปฏบิตัขิัน้สงูและเทคนคิใหม่ๆ  ในสภาพแวดลอ้ม 

ทีต่อ้งการความรวดเร็ว โดยจะมกีารใชจ้ดุเชือ่มตอ่ UV และการแม็บพืน้
ผวิ การฉายภาพ สตกิเกอร ์ บลิบอรด์ การอนัแรบ และภาพถา่ยและการ
ลงสแีบบดจิติอล เพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอของนักศกึษา 
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชม้าตรฐานอตุสาหกรรมทีเ่ขม้งวดในการท�างานทีไ่ด ้
รับมอบหมาย

GAM 623 ประตมิากรรมดจิติอลส�าหรับเกม 1
วชิานีเ้ป็นการแนะน�าใหรู้จั้กคณุลกัษณะพืน้ฐานของ ZBrush นักศกึษาจะ
ใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการสรา้งประตมิากรรมวัตถทุีห่ลากหลายตลอดภาค
การศกึษา

GAM 624 การสรา้งโมเดลตวัละครและพร็อพของฮโีร่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูพ้ืน้ฐานของตวัละครหลกัและการสรา้งพร็อพ
ของฮโีร ่ รวมถงึการสรา้งโมเดล การท�า UV และการสรา้งพืน้ผวิโดยใช ้ 
ambient occlusion ทีล่งสแีลว้ ในชว่งกลางภาคและชว่งปลายภาค นักศกึษา 

จะไดพั้ฒนาแนวคดิและสรา้งโมเดลกล่องหลายเหลีย่มระดับต�่า/กลาง
แบบพืน้ฐาน เพือ่ใชเ้ป็นจดุเริม่ในการสรา้งโมเดลสตัวส์องเทา้และยาน
พาหนะ เพือ่ใชใ้นการสรา้งแอสเซต็เหลา่นี้

GAM 626 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: 
เทคนคิ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกับเทคนคิทีห่ลากหลายและกระบวนการ
ตา่งๆ ทีจ่�าเป็นในการสรา้งสภาพแวดลอ้มแบบเรยีลไทมส์�าหรับเกม ในชัน้
เรยีนจะมกีารอภปิรายถงึภาษา เครือ่งมอื และแนวทางดา้นสนุทรยีศาสตร์
ทีจ่�าเป็นในการสรา้งแอสเซ็ตและสภาพแวดลอ้มทีพ่รอ้มต่อการใชง้าน
ในอตุสาหกรรม วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการสนับสนุนการบรรยายผา่นสภาพ
แวดลอ้ม

GAM 631 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอและวทิยานพินธ์
นักศกึษาจะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งการพัฒนาการเตรยีมพอรท์โฟลโิอและ
โครงงานวทิยานิพนธส์�าหรับใหค้ณะกรรมการไดท้�าการทบทวนในการ
ทบทวนชว่งกลาง นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแผนงานวทิยานพินธอ์สิระเพือ่น�า
เสนอในการทบทวนชว่งกลาง โดยใชท้กัษะทีไ่ดส้ัง่สมมาและงานทีไ่ดท้�า
มาตัง้แตปี่แรกของการเรยีน

GAM 632 เทคนคิพืน้ผวิขัน้สงู
วชิานี้จะครอบคลมุในเรือ่งพืน้ผวิขัน้สงูทีถู่กเรนเดอรแ์ละใหแ้สงในสภาพ
แวดลอ้มแบบเรยีลไทม ์ การใชเ้ทคนคิตา่งๆ รว่มกนั เชน่ การใหแ้สงแบบ
เวอรเ์ท็กซ ์ การท�าแม็บป้ิงแบบปกต ิ และแม็บป้ิงแบบสเปคตรัม จะชว่ยให ้
นักศกึษาสามารถสรา้งฉากทีส่มจรงิและตอ้งการการออกแบบเฉพาะ คงไว ้
ซึง่รปูแบบทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ และใหค้วามรูส้กึในเกมได ้

GAM 637 การสรา้งโมเดล 3 มติ ิและภาพเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะครอบคลมุแนวคดิพืน้ฐานของการสรา้งโมเดล 3 มติแิละการท�า
ภาพเคลือ่นไหว นักศกึษาจะมพีืน้ฐานทีแ่น่นหนาและมคีวามเขา้ใจอยา่ง
ถอ่งแทเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืพืน้ฐานของซอฟตแ์วร ์ 3 มติ ิ โดยจะแนะน�าให ้
รูจั้กการสรา้งโมเดล ภาพเคลือ่นไหว การใหแ้สง การแม็บพืน้ผวิ และการ
เรนเดอรใ์นการเซต็การผลติ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในการพัฒนาโครงงาน
ทีน่�าใสไ่วใ้นพอรท์โฟลโิอ

GAM 638 การท�ารกิกิง้ตวัละคร
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเตรยีมความพรอ้มในการท�ารกิกิง้ตวัละครในการเซต็
แบบมอือาชพีและปฏบิตัแิบบมอือาชพี นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่ง
การท�ารกิกิง้ตวัละครในวธิกีารทีนั่กสรา้งภาพเคลือ่นไหวใช ้ เขยีนสครปิต์
คณุลกัษณะของตวัละคร และน�าตวัละครและภาพเคลือ่นไหวมาสูเ่กม 

เอนจิน้

GAM 643 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้มส�าหรับเกม: การ
ผลติ
ในวชิานี ้ จะแนะน�าใหรู้จั้กเทคนคิการสรา้งโมเดลแบบ 3 มติ ิ นักศกึษา
จะฝึกปฏบิตัแิละพัฒนาทกัษะหลกัๆ ในการสรา้งโมเดล 3 มติ ิ โดยจะ
ครอบคลมุในหวัขอ้ Polygon budget,ระดบัของรายละเอยีด และการให ้
แสงสวา่งในฉากและโครงสรา้ง นักศกึษาจะสรา้งโมเดลในการออกแบบ
เลเวลแบบผสมผสานและสภาพแวดลอ้มสถาปัตยกรรมทีส่นับสนุนและ
เสรมิเรือ่งราวและกลไกของเกม

GAM 644 การท�ารกิกิง้ขัน้สงู
วชิานี้จะท�าใหเ้ห็นภาพในเชงิลกึของเทคนคิการท�าภาพเคลือ่นไหวเชงิ
เทคนคิ ซึง่นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชค้วบคมุตวัละคร
และวถัต ุ 3 มติทิีซ่บัซอ้น รวมถงึภาพรวมของเครือ่งมอืทีจ่�ากดัในเรือ่ง
ภาพเคลือ่นไหว ตวัควบคมุการจับการเคลือ่นไหว และตวัควบคมุภาพ
เคลือ่นไหว

GAM 651 การพัฒนาเกมตน้แบบ
ทมีนักศกึษาจะท�างานในสภาพแวดลอ้มการผลติโมเดล เพือ่สรา้งผูเ้ลน่
ตวัแรกทีเ่ลน่ไดจ้รงิ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณจ์ากการปฏบิตังิานจรงิ
ของเกมเอนจิน้ เพือ่สรา้งเกมตน้แบบของพวกเขา โดยจะมกีารปรับแตง่ใน
เรือ่งการบรหิารจัดการเวลา การบรหิารจัดการ การสง่ออกและการน�าเขา้
กระบวนการ การตรวจตดิตามและการแกไ้ขบั๊ก

GAM 655 การเขยีนสครปิตส์�าหรับเกม 2
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กการปฏบิตัทิีซ่บัซอ้น มปีระสทิธภิาพ และมคีวาม
เฉพาะทาง นักศกึษาจะพัฒนาวดิโีอเกม 3 มติแิละระบบทีม่คีวามซบัซอ้น
ปานกลางทีเ่ริม่จากศนูย ์โดยใชเ้กมเอนจิน้

GAM 660 หลกัการระบายภาพแบบดจิติอล
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถใชเ้ทคนคิการระบายสแีบบ
ดจิติอลได ้ วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งทฤษฎสีขีัน้พืน้ฐาน การลงสี
ประเภทวสัดทุีห่ลากหลาย และการลงสรีปูรา่งมนุษย ์ทกัษะทีไ่ดรั้บในวชิา
นีจ้ะชว่ยใหส้ามารถสรา้งศลิปะแนวคดิทีเ่ชือ่ถอืไดไ้ดง้า่ยยิง่ขึน้

GAM 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
เขา้ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา
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GAM 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

GAM 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GAM 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GAM 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

GAM 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

GAM 810 กระบวนการในการท�าวทิยานพินธ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะไดป้รับแตง่วทิยานพินธข์องตน พัฒนา
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิโครงงานใหแ้ลว้เสร็จ ซึง่นักศกึษาใน
ทุกสาขาวชิาจะเขา้พบทีป่รกึษาและเขา้ร่วมในการทบทวนและอภปิราย
ของเพือ่นรว่มชัน้ทกุๆ สปัดาห ์นักศกึษาจะไดแ้สดงเจตนาและก�าหนดเป้า
หมายสว่นตวัในการท�างาน โดยจะเนน้ในเรือ่งความกา้วหนา้ของตวังาน 
ซึง่อา้งองิจากผลตอบกลบัทีไ่ดรั้บ

GAM 840 การสรา้งโมเดล
นักศกึษาทีท่�าโครงงานวทิยานิพนธท์ีเ่นน้ในเรื่องการสรา้งโมเดลจะได ้
รับค�าแนะน�าทีใ่หค้วามส�าคญัในเรือ่ง 3 มติ ิรวมถงึค�าวจิารณใ์นการประชมุ
กลุม่ดว้ย นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆ ส�าหรับการวาง
พืน้ฐานทีแ่น่นหนาในการสรา้งงานวทิยานพินธ์

GAM 844 การสรา้งโมเดลตวัละคร
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาทีเ่นน้ในเรือ่งการสรา้งโมเดลตัวละครใหไ้ด ้
รับค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองในสภาพ
แวดลอ้มแบบกลุม่เล็กๆ นักศกึษาจะไดรั้บแหลง่ขอ้มลูในการสรา้งโมเดล
ตัวละครที่เนน้ในเรื่องเทคนิคขัน้สูงในการพัฒนาและผลติตัวละครที่มี
คณุภาพทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมส�าหรับโครงงานของแตล่ะคน

GAM 845 การสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้ม
วชิานีจ้ะสอนเกีย่วกบัเทคนคิการสรา้งโมเดลขัน้กลางและขัน้สงู โดยเนน้
ในเรือ่งการสรา้งโมเดลสภาพแวดลอ้ม นักศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าแบบ
เนน้เฉพาะ รวมถงึค�าวจิารณใ์นการประชมุกลุม่

GAM 850 การออกแบบเกม
วชิานี้เปิดสอนส�าหรับนักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ตอ้งการสรา้งโครงงาน
วทิยานพินธส์ดุทา้ยภายใน Unreal Game Engine โดยจะมกีารสอนบท
เรยีนการท�างานในกระบวนการตามมาตรฐานอตุสาหกรรม ซึง่รวมถงึการ
ท�าความเขา้ใจในเชงิลกึเกีย่วกบั unreal engine ทีจ่ะน�าไปใชใ้นการผลติ
และพัฒนาเกม

GAM 860 ศลิปะเชงิแนวคดิส�าหรับเกม
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ชว่ยนักศกึษาในหลายๆ ระดบัเพือ่เตรยีมความพรอ้ม
ในการท�างานในฐานะศลิปินผูพั้ฒนาภาพหรอืศลิปินผูอ้อกแบบแนวคดิใน
การออกแบบเกม หลงัจากมคีวามเชีย่วชาญในแตล่ะหวัขอ้แลว้ จะสามารถ
น�าเทคนคิตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูต้ลอดหลกัสตูรนีไ้ปใชใ้นสาขาตา่งๆ ทีห่ลาก
หลายได ้

GAM 870 ภาพเคลือ่นไหวและรกิกิง้
วชิานี้จัดท�าขึน้ส�าหรับนักศกึษาทีเ่นน้ในเรื่องภาพเคลือ่นไหวและรกิกิง้
ส�าหรับวดิโีอเกม เพือ่พัฒนาโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหก้า้วหนา้ขึน้  
โดยจะเนน้ในเรื่องการปรับปรุงงานตามค�าวจิารณ์ของทีป่รกึษาและผล
ตอบกลบัของเพือ่นรว่มชัน้ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึกลยทุธใ์นการผลติงาน 
การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ การก�าหนดมาตรฐานวชิาชพี และการเตรยีมตวั
เพือ่การทบทวนครัง้สดุทา้ย

FA 890 การเตรยีมวทิยานพินธส์ดุทา้ย
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชเ้ครือ่งมอืซอฟตแ์วรแ์ละวธิกีารพัฒนาทีห่ลากหลาย  
เชน่ กระบวนการ เพือ่พัฒนาโครงงานวทิยานพินธข์องแตล่ะบคุคลในการ
ออกแบบเกม และ/หรอืการผลติงานศลิปะ นักศกึษาจะไดค้�าแนะน�าและ
ค�าวจิารณจ์ากทีป่รกึษา และอาจตอ้งอภปิรายเกีย่วกบังานของกนัและกนั 
เพือ่พัฒนาทกัษะในการวเิคราะหแ์ละวจิารณด์ว้ย

GAM 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

งานแสดงฤดหูนาว: นอกจากการเขา้รว่มงานแสดงฤดใูบไม ้

ผลติของมหาวทิยาลยัแลว้ สถาบนักราฟิกดไีซนข์องเรายงั 

เป็นเจา้ภาพในการจัดงานแสดงฤดหูนาวของเราเองอกีดว้ย
ซึง่จะจัดแสดงงานของนักศกึษาระดับซเีนียรท์ีก่�าลังจะ
จบการศกึษา และผูส้มคัรเขา้เรยีน MFA รวมถงึโครงงาน
บรรจุภัณฑแ์ละโครงงานหลากหลายมติทิีแ่สดงในงาน 
โดยจะเชญิบุคคลทีม่ชี ือ่เสยีงในอุตสาหกรรมใหม้าเป็น
กรรมการตัดสนิพอร์ทโฟลโิอทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดและมกีาร
มอบรางวลั

โครงงานทีจั่ดขึน้จรงิ: ในทกุๆ ปี นักศกึษากราฟิกดไีซน์
จะไดท้�างานใหก้บัลกูคา้จรงิในหลายๆ โครงงาน 

คณาจารยม์อือาชพี: อาจารยผ์ูส้อนกราฟิกดไีซนข์องเรา 

เป็นนักออกแบบทีไ่ดรั้บรางวลัทีท่�างานในระดบัสงูในธรุกจิ 

นี ้ โดยคณาจารยข์องคณะของเราจะน�าประสบการณห์ลาย 

ปีของการท�างานจรงิเขา้สูช่ัน้เรยีน เรยีนรูจ้ากผูย้ ิง่ใหญใ่น 

อตุสาหกรรม เชน่ ไมเคลิ ออสบอรน์ นักออกแบบชือ่ดงั 

ของซานฟรานซสิโกทีอ่อกแบบทีท่�าการไปรษณีย ์ "สแตมป์ 

แหง่รัก", ทอม ซวิ ผูอ้�านวยการฝ่ายครเีอทฟีของ Sephora  

และนักออกแบบไอคอนทีท่รงอทิธพิล โรแลนด ์ยงั

หลกัสตูรระดบัโลก: โปรแกรมนีเ้ป็นหลกัสตูรเขม้ขน้ในเรือ่ง 

การแกไ้ขปัญหาเชงิแนวคดิ นวตักรรม การคดิวเิคราะห ์และ 

การออกแบบอยา่งเป็นทางการ รวมถงึกลยทุธด์า้นแบรนด ์

และการตลาดดว้ย วธิกีารทีใ่ชท้�างานจรงิในการออกแบบ
จะรับประกนัในเรือ่งของสนุทรยีศาสตร ์ฟังกช์นัการท�างาน  

คณุคา่ และความหมายในทกุโครงงานของนักศกึษา 

การออกแบบรักษ์โลก: กลยทุธรั์กษ์โลกเป็นสว่นส�าคญั
ในโปรแกรมนี ้ ประเด็นตา่งๆ ในเรือ่งความยัง่ยนืจะไดรั้บ
การพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นในตลอดหลกัสตูร
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GRกราฟิกดไีซน์

เสน้ทางสายอาชพี

กราฟิกดไีซน์

รองประธานผูอ้�านวยการฝ่ายครเีอทฟี:  
กลยทุธแ์บรนด,์ การออกแบบเพือ่แกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 

(ผูป้ระกอบการ, นักวชิาการ)

ผูอ้�านวยการออกแบบ: สิง่พมิพ,์ บรรจภุณัฑ,์ID/แบรนด,์ เว็บไซต ์ 
(ผูน้�าการออกแบบหลากหลายสาขา หรอืบรษัิททีไ่มไ่ดเ้นน้ 

ในเรือ่งการออกแบบ)

นักออกแบบอาวโุส: สิง่พมิพ,์ บรรจภุณัฑ,์ ID/แบรนด,์ เว็บไซต/์แฟลช  
(สามารถใชค้วามเชีย่วชาญในการออกแบบ ภายนอกโลกของการออกแบบ)

นักออกแบบ: สิง่พมิพ,์ บรรจภุณัฑ,์ ID/แบรนด,์ เว็บไซต/์แฟลช

นักออกแบบจเูนยีร:์ สิง่พมิพ/์การผลติ, 
บรรจภุณัฑ,์ ID/แบรนด,์ เว็บไซต/์แฟลช
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA]  
สาขากราฟิกดไีซน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขากราฟิกดไีซน์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ

ศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขากราฟิกดไีซน์
ADV 236 การถา่ยภาพดจิติอล
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
GR 122  การออกแบบตวัอกัษร 1: ล�าดบัชัน้และรปูแบบ
GR 221  กราฟิกดไีซน ์1: นเิทศศาสตร์
GR 310  การออกแบบตวัอกัษร 2: โครงสรา้งอยา่งเป็นทางการ
GR 321  การออกแบบบรรจภุณัฑ ์1: การคดิ/การสรา้งแบบ 3 มติิ
GR 327  กราฟิกดไีซน ์2: หลกัการบรูณาการ
GR 460  พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร์
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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GRกราฟิกดไีซน์

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขากราฟิก
ดไีซน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา BFA สาขากราฟิกดไีซน์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ

ศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขากราฟิกดไีซน์
ADV 236 การถา่ยภาพดจิติอล
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
GR 122  การออกแบบตวัอกัษร 1: ล�าดบัชัน้และรปูแบบ
GR 221  กราฟิกดไีซน ์1: นเิทศศาสตร์
GR 310  การออกแบบตวัอกัษร 2: โครงสรา้งอยา่งเป็นทางการ
GR 321  การออกแบบบรรจภุณัฑ ์1: การคดิ/การสรา้งแบบ 3 มติิ
GR 327  กราฟิกดไีซน ์2: หลกัการบรูณาการ
GR 460  พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร์
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา
 

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่
 

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 

LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์
เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก     
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
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GRกราฟิกดไีซน์

ประกาศนยีบตัรสาขากราฟิกดไีซน์

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
วชิาบงัคบั (ตามวชิาบงัคบัของ BFA)  36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา  24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขากราฟิกดไีซน ์
GR 601  ระบบตวัหนังสอื
GR 604  ธรรมชาตขิองอตัลกัษณ์
GR 605  ปฏบิตักิารออกแบบดจิติอล 1
GR 613  การทดลองตวัหนังสอื
GR 616 การท�าแนวคดิใหเ้ป็นจรงิ
GR 617  รปูแบบตวัหนังสอื
GR 618  วรรณกรรมภาพ
GR 619  การจัดวางตวัหนังสอื
GR 620  การคดิเชงิภาพ
GR 700  การสมัมนาพอรท์โฟลโิอส�าหรับ MA
WNM 606  หลกัการของ UX

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขากราฟิกดไีซน์
GLA 615 ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
กราฟิกดไีซน์
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
    วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขากราฟิกดไีซน์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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GRกราฟิกดไีซน์

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา
กราฟิกดไีซน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขากราฟิกดไีซน ์ 
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขากราฟิกดไีซน์
GR 600  หอ้งปฏบิตักิารนเิทศศาสตร ์  
GR 601  ระบบตวัหนังสอื 
GR 605  ปฏบิตักิารออกแบบดจิติอล 1  
GR 613  การทดลองตวัหนังสอื   
GR 616 การท�าแนวคดิใหเ้ป็นจรงิ 
GR 617  รปูแบบตวัหนังสอื  
GR 618  วรรณกรรมภาพ 
GR 619  การจัดวางตวัหนังสอื   
GR 620  การคดิเชงิภาพ   

ขอ้ก�าหนดศลิปะศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาสาขากราฟิก
ดไีซน ์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 

GLA 615  ประวตัศิาสตรข์องกราฟิกดไีซน ์

 

การท�าความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม 
เลอึกหนึง่วชิา: 
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม 

GLA 606  ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก 

GLA 611  การบรรยายวฒันธรรม 

GLA 617  นยิายปรัมปราของโลกใหม ่

GLA 619  วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม ่

GLA 627  การออกแบบอตุสาหกรรมในโลกโลกาภวิฒัน ์

GLA 903  สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป
 

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี 

GLA 676  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบและนักโฆษณา 

 

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก 
GLA 612  การเขยีนและงานวจัิยของนักศกึษาปรญิญาโท
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GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพร่
แบบดจิติอล
วชิานี้เป็นวชิาเชงิเทคนิคที่ศกึษาในเรื่องเครื่องมือดจิติอลที่ใชใ้นดา้น
นเิทศศาสตร ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ฤษฎ ี ฟังกช์นัการท�างาน และการใช ้

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนี ้
(Photoshop และ Indesign) และหลกัการออกแบบแบบดจิติอลขัน้พืน้
ฐานทีใ่ชใ้นการผลติงานนเิทศศลิป์

GR 107 การออกแบบแบบมปีฏสิมัพันธข์ัน้ตน้
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักการของประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน 
(UX) เชน่ การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษย-์คอมพวิเตอร,์ การสรา้งบคุคล
สมมต,ิ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ (UI) และสถาปัตยกรรมขอ้มลู นักศกึษาจะใช ้
กลยทุธก์ารออกแบบทีแ่สดงถงึความชดัเจน ความหนักแน่น และความมี
มติขิองขอ้มลูทีแ่สดงใน UX โดยจะเนน้ในเรือ่งหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของ
กระบวนการออกแบบแบบมปีฏสิมัพันธ์

GR 122 การออกแบบตวัอกัษร 1: ล�าดบัชัน้และรปูแบบ
วชิาปฏบิัตกิารขัน้ตน้นี้จะครอบคลุมในเรือ่งพืน้ฐานของการออกแบบตัว
อกัษร: ทฤษฎ ี หลกัปฏบิตั ิ เทคโนโลย ี และประวตัคิวามเป็นมา หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบไปดว้ย รปูแบบตวัอกัษร สดัสว่น ล�าดบัชัน้ ความสามารถ
ในการอา่น โครงสรา้ง การจัดองคป์ระกอบ ความงามและวากยสมัพันธ,์ 
ความหมาย และมมุมองทีเ่ป็นไปไดจ้รงิในการปฏบิตัใินเรือ่งการออกแบบ
ตวัอกัษร นักศกึษาจะตอ้งใชห้ลกัการออกแบบตวัอกัษรขัน้พืน้ฐานเพือ่แก ้
ปัญหาการออกแบบตวัอกัษร โดยใชว้ธิกีารสรา้งทีเ่หมาะสม

GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
วิชานี้แนะน� าใหนั้กศึกษารู จั้กกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์และ
วฒันธรรมทีใ่ชท้ัว่ไปในการท�าโฆษณา, กราฟิกดไีซน,์ และการออกแบบ
เว็บไซต ์ และบรษัิทและเอเจนซีด่า้นสือ่ใหม ่  นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้น
เรือ่งหลกัปฏบิตัใินสาขาตา่งๆ จากการปฏบิตัจิรงิในโครงงานทีส่รา้งสรรค์
ตา่งๆ ทีจ่ะเนน้ในเรือ่งการออกไอเดยีและการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ 
โดยจะเนน้ในเรื่องบทบาทของการท�างานร่วมกันและการสรา้งสรรค์
ทางออกทีค่�านงึถงึผูช้มเป็นหลกั

GR 221 กราฟิกดไีซน ์1: นเิทศศาสตร์
วชิานี้จะชว่ยเสรมิสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งเกร็ดความรูแ้ละเทคนคิต่างๆ 
ผา่นการทบทวนงานกราฟิกดไีซนใ์นเชงิวชิาการ วชิานีจ้ะใชก้ารวจัิยและ
สบืสวนสอบสวนเพือ่แกปั้ญหาจากมมุมองตา่งๆ ผา่นการทดลองและทาง 

ออกทีไ่ด ้ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะใชเ้ป็นหวัขอ้เพยีงหวัขอ้เดยีวในการผลติสือ่และ
รปูแบบตา่งๆ ออกมาอยา่งหลากหลาย

GLA 242 ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
วชิานี้จะเป็นการศกึษาแบบองคร์วมในเรือ่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม, 
นวตักรรมเชงิเทคนคิ, ความเคลือ่นไหวของศลิปะและการออกแบบ และ
นักออกแบบและนักออกแบบตัวหนังสอืทีส่�าคัญทีเ่ป็นผูก้�าหนดรูปแบบ
ศลิปะตน้แบบ ทีปั่จจบุนัเราเรยีกวา่ กราฟิกดไีซน์

GR 310 การออกแบบตวัอกัษร 2: โครงสรา้งอยา่งเป็น
ทางการ
จากหลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจากวชิาการออกแบบตวัหนังสอื 1 นักศกึษาจะ
เนน้ในเรือ่งการบรูณาการระบบ, ความสวยงามของหนา้ และการจัดยอ่หนา้
และบรบิท หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย เสน้ตาราง, ความสามารถใน 

การอา่นจากหลายๆ สือ่, การแสดงอารมณข์องการออกแบบตวัหนังสอื และ 

การบรูณาการจนิตนาการแบบเห็นภาพ นักศกึษาจะไดรั้บความทา้ทายใน 

การแปลงขอ้ความไปเป็นภาพ โดยใชก้ารสือ่สารทีเ่นน้และขยายความหมาย

GR 321 การออกแบบบรรจภุณัฑ ์1: การคดิ/การสรา้งแบบ 
3 มติิ
นักศกึษาจะฝึกฝนวธิกีารออกแบบใหแ้หลมคมยิง่ขึน้โดยการประยุกตใ์ช ้
ทกัษะของตนเองกบับรรจภุณัฑ ์3 มติ ิ วชิานีจ้ะใหค้วามรูท้ีแ่น่นในเรือ่งพืน้
ฐานของกระบวนการและวสัดทุีใ่ชใ้นการสรา้งบรรจภุณัฑ ์ และนักศกึษา
จะใชข้อ้มลูนีใ้นการออกแบบ และสรา้งบรรจภุณัฑแ์ละเทมเพลทตน้แบบ  
โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมตามตวัแปรตา่งๆ

GR 322 การออกแบบบรรจภุณัฑ ์2: การออกแบบแบบ 3 มติิ
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กแนวคดิของการสรา้งแบรนดท์ีน่�ามาประยุกตใ์ชก้ับ
การออกแบบ 3 มติ ินักศกึษาจะใชก้ารบรฟิงานการตลาดและงานวจัิยของ 

ตนเองในการพัฒนาการออกแบบทีส่ง่เสรมิแบรนดโ์ดยใชภ้าพ โดยจะเนน้ 

เรือ่งการใชต้วัอกัษร ล�าดบัชัน้ ความสวยงาม และภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
โดยนักศกึษาจะตอ้งพจิารณาในเรือ่งของความยัง่ยนืประกอบดว้ย

GR 324 หลกัการสรา้งแบรนด์
เป้าหมายของวชิานี้คือท�าใหนั้กศกึษาสามารถเขา้ใจหลักการของการ
ออกแบบแบบมีอัตลักษณ์และการสรา้งแบรนดไ์ดอ้ย่างเห็นภาพและมี
แนวคดิ นักศกึษาจะศกึษาสิง่ทีก่�าหนดวา่เป็นแบรนดใ์นระดบัพืน้ฐาน และ
จะปรับแตง่การสือ่สารของแบรนดท์ีข่ยายขอ้ความหลักนี้ไปยังผลติภัณฑ ์
บรกิาร และสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ

GR 327 กราฟิกดไีซน ์2: หลกัการบรูณาการ
ในวชิานี ้ การปฏบิตังิานจรงิจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเชีย่วชาญแบบมแีนวคดิ  
เนน้ในเรือ่งการจัดวางตวัหนังสอืเป็นหลกั แสดงใหเ้ห็นถงึความรูใ้นเรือ่ง
ภาษาภาพ และทกัษะการประดษิฐท์ีเ่ขม้ขน้ ทีจ่ะใชใ้นการสรา้งงานแบบ
มอือาชพีและอยา่งมฝีีมอื นักศกึษาจะรับรูว้า่ความสามารถในการออกแบบ
สามารถสรา้งผลกระทบต่อผูค้นทีห่ลากหลายทีม่ภีูมหิลังแตกต่างกันได ้
อยา่งไร

GR 330 การออกแบบตวัอกัษร 3: ล�าดบัชัน้ทีซ่บัซอ้น
จากหลกัการทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากวชิาการออกแบบตวัอกัษร 2 เราจะพัฒนาและ
ปรับแตง่ความรูใ้นเรือ่งการสือ่สารดว้ยตวัหนังสอืแบบคลาสสกิและแบบล�้า
สมยั ดว้ยโครงงานทีท่า้ทายตา่งๆ ทัง้งานพมิพแ์ละทีอ่ยูบ่นหนา้จอ

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท
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GRกราฟิกดไีซน์

GR 350 ระบบวชิวล 1
วชิานีจ้ะศกึษาแพลทฟอรม์ของสือ่ตา่งๆ ในรปูแบบการมปีฏสิมัพันธแ์ละ
รปูแบบสิง่พมิพ ์ นักศกึษาจะพัฒนาอทิธพิลในเรือ่งวชิวลและแนวคดิ และ 

สรา้งสรรคท์างออกในการออกแบบการสือ่สารแบบบรูณาการ โดยเนน้เรือ่ง 

การใชต้วัหนังสอื สนุทรยีศาสตร ์ และการจัดวางองคป์ระกอบ เพือ่สรา้ง
ภาพทีม่คีวามหมายและแกไ้ขปัญหาในการสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

GR 360 กราฟิกดไีซน ์3: ธรรมชาตขิองการปฏสิมัพันธ์
วชิานี้จะศกึษาว่าการท�าวจัิยและการเขา้ใจผูช้มจะเป็นตัวสรา้งโครงงาน
ปฏสิมัพันธท์ีส่ามารถเพิม่ประสบการณ์ของผูใ้ชท้ีม่ตีอ่แบรนดใ์หป้ระสบผล
ส�าเร็จไดอ้ยา่งไร ในวชิานี ้ จะใชก้ลยทุธก์ารวจัิยและการออกแบบในการ
สรา้งความสอดคลอ้งของแบรนดก์ับชดุทางออกในเรื่องการสือ่สารการ
ออกแบบ นักศกึษาจะพัฒนาการออกแบบมลัตมิเีดยีทีส่ามารถสง่มอบและ
ท�าใหผู้ช้มมสีว่นรว่มได ้

GR 365 กลยทุธใ์นการสรา้งแบรนด์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งระบบและแอพพลเิคชัน่ทีม่อีตัลกัษณข์า้มสือ่ 

ดจิติอลและสือ่แบบดัง้เดมิทีห่ลากหลาย ส�าหรับบรษัิทหรอืองคก์รหนึง่ๆ 
นักศกึษาจะศกึษาความเหมอืน ความตา่ง ความทา้ทาย และโอกาส
ระหวา่งการสรา้งแบรนดข์องบรษัิทหลากหลายประเภท ตัง้แตบ่รษัิททีใ่ช ้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเป็นตวัขบัดนั ไปจนถงึองคก์รพลเรอืนหรอืองคก์รที่
ไมห่วงัผลก�าไร

GR 370 การออกแบบบรรจภุณัฑ ์3: การสรา้งแบรนด ์3 มติิ
ขัน้สงู
วชิาขัน้สงูนี้จะท�าการตรวจสอบตลาดและแบรนดข์องสายผลติภัณฑผ์่าน
บรรจภุณัฑ ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย การวจัิยตลาด การวเิคราะห์
ผลติภณัฑ ์ การพัฒนาแบรนด ์ การถา่ยภาพ และการใชภ้าพประกอบ 
นักศกึษาจะประเมนิระบบบรรจุภัณฑท์ีม่อียู่เนื่องจากจะมคีวามเชือ่มโยง
กบักลุม่ผูช้มเป้าหมายและต�าแหน่งในตลาด งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะเป็น
งานทีมุ่ง่ไปสูบ่ทสรปุในพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย

GR 425 ระบบวชิวล 2
วชิาการสรา้งพอรท์โฟลโิอนี้จะท�าการศกึษาแพลทฟอรม์สือ่สิง่พมิพแ์ละ 

สือ่แบบมปีฏสิมัพันธเ์พิม่เตมิ โดยนักศกึษาจะตอ้งปรับแตง่และประยกุตใ์ช ้
ความรูข้องตนเองในเรือ่งตวัหนังสอื การจัดวาง และภาพทีม่คีวามหมาย 
ทีส่รา้งขึน้ส�าหรับโครงงานการสือ่สารแบบบรูณาการ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การพัฒนาแนวคดิ การออกแบบการจัดวาง และการสรา้งทางออกในการ
ออกแบบทีม่คีวามหมายและสรา้งความผกูพัน ส�าหรับปัญหาในเรือ่งการ
สือ่สารทีซ่บัซอ้น

GR 426 การออกแบบบรรจภุณัฑ ์4
ในวชิาบรรจภุณัฑข์ัน้สงูและการสรา้งแบรนดน์ี ้ นักศกึษาจะพัฒนาแบรนด์
ทีจ่ะเป็นเอกลกัษณแ์ละระบบแบรนด ์ รวมถงึความเป็นไปไดใ้นการขยาย
สายของแบรนดท์ีม่อียู ่ งานทีไ่ดม้าจากวชิานีจ้ะน�าไปรวมในพอรท์โฟลโิอ
ส�าหรับจบการศกึษาตวัสดุทา้ย

GR 429 การออกแบบขอ้มลู
นักศกึษาจะพัฒนากลยุทธก์ารออกแบบส�าหรับการน�าเสนอขอ้มูลทีซ่ับ
ซอ้นดว้ยภาพ นักศกึษาจะศกึษาการออกแบบ การแกไ้ข และการวเิคราะห์
ขอ้มลูทีน่�าเสนอในรปูแบบกราฟิก วชิานีจ้ะส�ารวจวธิกีารในการขยายความ
ชดัเจน ความหนักแน่น และมติขิองขอ้มลูทีแ่สดง งานนีจ้ะเป็นงานทีมุ่ง่ไป
สูบ่ทสรปุในพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยดว้ย

GR 430 ระบบวชิวล 3
วชิาขัน้สงูนีจ้ะลอ้มกรอบในทกุแงม่มุของการพัฒนาแนวคดิ การใชท้กัษะ
ทัง้หมดทีไ่ดรั้บมาจนถงึตอนนี ้โดยจะศกึษาสือ่การสือ่สารในชว่งกวา้ง ซึง่
รวมถงึสิง่พมิพ ์โบรชวัร ์แคมเปญของบรษัิท โปสเตอร ์สือ่สภาพแวดลอ้ม  

การออกแบบขอ้มลู และการสรา้งแบรนด ์งานนีจ้ะเป็นงานทีมุ่ง่ไปสูบ่ทสรปุ 

ในพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยดว้ย

GR 434 การออกแบบตวัอกัษร 4: การปรับแตง่รปูทรง
วชิานีจ้ะศกึษาระเบยีบวธิขีองการออกแบบภาพเคลือ่นไหว การออกแบบ
ภาพเคลือ่นไหวจะตอ้งใชท้ฤษฎ ี หลกัการ และการปฏบิตัใินดา้นกราฟิก
ดไีซนท์ีห่ลากหลาย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะเคารพในการออกแบบภาพ
เคลือ่นไหววา่เป็นสือ่ทีท่รงพลงัทีม่ใีหก้บันักออกแบบ โดยจะใชท้ัง้ภาพ
และเสยีงเพือ่สรา้งการน�าเสนอขอ้มลู ซึง่ตา่งไปจากการออกแบบสิง่พมิพ์
หรอืเว็บไซต์

GR 435 การออกแบบตวัหนังสอืในภาพเคลือ่นไหว
วชิานี้จะศกึษาโลกของความเป็นไปไดใ้นเรือ่งการออกแบบตัวหนังสอืให ้

ไหลตามการเคลือ่นไหวดจิติอลทีก่�าหนดไว ้ มใิชเ่ป็นแบบตวัหนังสอืทีอ่ยู ่
คงที ่ นักศกึษาสาขาวชิาเอกศลิปะคอมพวิเตอร/์สือ่ใหม,่ ภาพเคลือ่นไหว 

และกราฟิกดไีซน ์จะเขา้เรยีนในชัน้นีเ้พือ่น�าขอ้มลูเชงิลกึจากสาขาวชิาของ 

ตนเองมาพดูคยุในชัน้เรยีน วชิานีจ้ะสอนโดยผูป้ฏบิตังิานจรงิทีม่ชี ือ่เสยีง
ในสาขานี ้(ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่าย)

GR 460 พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร์
ในวชิาการฝึกปฏบิตันิี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาระบบการสรา้งแบรนดแ์บบ
องคร์วมของงานพมิพแ์ละงานดจิติอล เพือ่น�าเสนอทกัษะขัน้สงูในเรือ่ง
แนวคดิ นวตักรรม และทฤษฎกีารออกแบบของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การพัฒนาพอรท์โฟลโิอทีเ่ชือ่มโยงกนั ซึง่สง่ผลเป็นรายบคุคลและเป็นที่
จดจ�า เพือ่สามารถแสดงศกัยภาพและคณุคา่ใหผู้ท้ีจ่ะจา้งงานเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน

GR 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะ
หลากหลายออกไปตามแตล่ะหวัขอ้

GR 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา (ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวย
การฝ่าย)

GR 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้
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GR 500 การฝึกงานดา้นกราฟิกดไีซน์
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักราฟิกดไีซน์

GR 600 หอ้งปฏบิตักิารนเิทศศาสตร์
นักศกึษาในชัน้เรยีนนี้จะตอ้งพัฒนาเสยีงทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเองใน
ฐานะนักออกแบบ นักศกึษาจะก�าหนดหวัขอ้ทีเ่หมาะสมในการศกึษาวทิยา 

นพินธ ์ และจัดท�าขอ้เสนอในชว่งกลางทีจ่�าเป็นเพือ่เขา้ถงึชว่งทา้ยของวชิา 

ไดอ้ยา่งปลอดภยั และสรา้งโอกาสในการพัฒนาไอเดยีเพิม่เตมิ

GR 601 ระบบตวัหนังสอื
วชิานีจ้ะอธบิายและขยายหลกัการของการออกแบบตวัหนังสอืขัน้ตน้ จาก
นัน้ นักศกึษาจะตอ้งใชว้ธิกีารทีท่า้ยในการใชห้ลกัการพืน้ฐานเหลา่นัน้ และ 

ศกึษาวธิกีารเชงินวตักรรมในการสือ่สารดว้ยขอ้ความและรปูภาพ

GR 603 การส�ารวจการออกแบบ: กระบวนการและหลกัการ
วชิานีจ้ะส�ารวจหลกัปฏบิตัใินการออกแบบการสือ่สารแบบตะวนัตก และ
สอนค�าศัพทท์ีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นโครงงานออกแบบงานพมิพแ์ละดจิติอล
ใหแ้กนั่กศกึษาทีม่าจากวฒันธรรมและใชภ้าษาทีแ่ตกตา่ง นักศกึษาจะได ้
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิตา่งๆ กบัโครงงานทีต่อ้งปฏบิตัจิรงิ ในขณะเดยีวกนัก็
จะไดพั้ฒนาความสามารถในการวจิารณ์และอภปิรายถงึการเลอืกออกแบบ
ของตนเองดว้ย

GR 604 ธรรมชาตขิองอตัลกัษณ์
เป้าหมายของวชิานี้คอืการท�าความเขา้ใจอัตลักษณ์และแบรนดอ์ยา่งเห็น
ภาพและบอกดว้ยวาจาได ้ ในฐานะทีม่นัเชือ่มโยงกบัธรุกจิและโครงสรา้ง 

องคก์รทีห่ลากหลาย นักศกึษาจะศกึษาสิง่ทีเ่ป็นตวัระบถุงึความเป็นบคุคล  
อัตลักษณ์และสาระของธรุกจิเหลา่นีผ้า่นการสรา้งสรรคแ์ละใชง้านโปรแกรม 

การสรา้งแบรนดแ์ละอตัลกัษณ์

GR 605 ปฏบิตักิารออกแบบดจิติอล 1
โดยปกตแิลว้ กราฟิกดไีซนจ์ะท�างานอยา่งใกลช้ดิกบันวตักรรมเชงิเทคนคิ 
ววิฒันาการของงานดจิติอิลเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นักออกแบบในวนันีต้อ้งใช ้
วธิกีารทกุอยา่งทีท่�าไดเ้พือ่แสดงออกถงึไอเดยีของตนเอง วชิานีจ้ะท�าการ
ศกึษาขอ้จ�ากัดและความเป็นไปไดจ้ากประสบการณ์ของผูใ้ชจ้�านวนมาก 
ทัง้จากเว็บไซต ์แท็บเล็ต อปุกรณเ์คลือ่นที ่และอืน่ๆ

GR 606 MS: การออกแบบ - การบรรยายเพือ่สือ่ความหมาย
วชิานี้จะศกึษาบทบาทของนักออกแบบในฐานะนักนิเทศศาสตรแ์ละนัก
เลา่เรือ่งในบรบิทของสือ่สิง่พมิพ ์ 2 มติ ิ การวจิารณจ์ะเวน้วรรคโดยการ
ออกแบบขอ้มลูแทรกในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ระบบเสน้ตาราง การปรับ
แตง่การออกแบบตวัหนังสอื การสรา้งภาพ และการรวมตวัหนังสอืและภาพ
เขา้ดว้ยกนั

GR 607 การออกแบบดจิติอล 2
วชิานีจ้ะส�ารวจ ศกึษา และจัดหาทรัพยากรส�าหรับการท�างานดจิติอล เพือ่
ใหไ้ดโ้ซลชูนัดา้นการออกแบบเพิม่เตมิจากเดมิ โครงงานตา่งๆ จะรวมถงึ 

สือ่สิง่พมิพ ์ รปูแบบและสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้สือ่ออนไลนแ์ละสือ่แบบมี
ปฏสิมัพันธ์

GR 612 การสือ่สารแบบบรูณาการ - การสงัเคราะหข์อ้ความ
ความทา้ทายในเรือ่งสหวชิาการจะเป็นตัวก�าหนดชวีติแบบวันต่อวันของ 

นักออกแบบมากขึน้เรือ่ยๆ วชิาขัน้สงูนีจ้ะศกึษากระบวนการ วตัถปุระสงค ์
และความจ�าเป็นในการพัฒนาการสือ่สารขอ้ความแบบบูรณาการเต็มรูป
แบบในหลายๆ สือ่ นักศกึษาจะใชค้วามสามารถในการสรา้งสรรคข์องตน 

ในการก�าหนด จัดการ และสง่มอบโครงงานพอรต์โฟลโิอทีซ่บัซอ้นและ
หลากหลายแงม่มุ

GR 613 การทดลองตวัหนังสอื
วชิานี้จะศกึษาไอเดยีและเทคนคิในการออกแบบตัวหนังสอืแบบสมัยใหม ่

ทีม่อียู ่และพยายามขยายความรูเ้รือ่งการออกแบบตวัหนังสอืของนักศกึษา  
นักศกึษาจะศกึษาการสือ่สารเนือ้หาและคณุภาพทางอารมณข์องขอ้ความ

GR 616 การท�าแนวคดิใหเ้ป็นจรงิ
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กขอ้ก�าหนดเชงิแนวคดิของการออกแบบ 

แบบมอือาชพี โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะการคดิทีจ่�าเป็นเพือ่ให ้
ไดโ้ซลชูนัดา้นการออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ จะมกีารศกึษานเิทศศาสตร์
จากบรบิททางประวตัศิาสตร ์สงัคม และวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

GR 617 รปูแบบตวัหนังสอื
วชิานีจ้ะสอนประวัตศิาสตรข์องการออกแบบตวัหนังสอืและทฤษฎใีนบรบิท 

ของการพัฒนา การปรับแตง่ และการท�าความเขา้ใจตวัหนังสอื โดยศกึษา
ความสัมพันธร์ะหวา่งค�าในฐานะเป็นขอ้ความและการแปลงเป็นรูปแบบที่
จับตอ้งได ้

GR 618 วรรณกรรมภาพ
วชิานีจ้ะสอนใหนั้กเรยีนทราบถงึอทิธพิลของการใชภ้าษาภาพ ความสามารถ 

ในการแสดงแนวคดิจะไดรั้บการขยายความเพือ่ใหค้รอบคลมุถงึหลักการ
การออกแบบสากล ทฤษฎกีารสือ่สาร และทกัษะการคดิวเิคราะห ์ดว้ยการ
ใชท้กัษะเหลา่นี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการสรา้งความหมายและความ
เขา้ใจจากโลกทีซ่บัซอ้นของขอ้มลูทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเรา

GR 619 การจัดวางตวัหนังสอื
วชิานี้จะเป็นการเพิม่เตมิความรูจ้ากหลักการทีเ่รยีนไปกอ่นหนา้และเสรมิ
ในหวัขอ้ทีย่ากขึน้ไปอกี เชน่ การจัดเรยีง ล�าดบัชัน้ การจัดวางหนา้ และ
ระบบเสน้ตาราง นักศกึษาจะเริม่ศกึษาวธิกีารในการสือ่สารขอ้มลูและความ
หมายของขอ้ความ

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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GR 620 การคดิเชงิภาพ
วชิานีจ้ะน�านักศกึษาไปสูข่ัน้ตอนในกระบวนการออกแบบเพือ่สรา้งโซลชูนั
ทีม่สีว่นรว่มและสมัพันธก์นั นักศกึษาจะน�าเสนอหวัขอ้ ระบผุูช้มทีเ่กีย่วขอ้ง
และผูม้สีว่นไดเ้สยี จากนัน้ จะท�าการคน้หา สรา้ง และใชอ้งคป์ระกอบภาพ
ทีน่่าจับใจในสือ่ทีห่ลากหลายทีท่�างานรว่มกนัเป็นระบบทีเ่ชือ่มโยงกนั

GR 650 การสมัมนาการออกแบบ/พอรท์โฟลโิอ
วชิานีเ้ป็นสดุยอดของหลกัสตูรกราฟิกดไีซนข์องวฒุ ิ M F A นักศกึษาจะได ้
พัฒนาชดุของงานพมิพแ์ละงานดจิติอลทีส่ามารถสง่มอบได ้ โดยใชร้ะบุ
การสรา้งแบรนดแ์บบองคร์วม การสง่มอบเหลา่นีจ้ะมอบความส�าเร็จทาง
ดา้นวชิาการแกนั่กศกึษา รวมถงึการพัฒนาวทิยานพินธแ์ละผลลพัธท์ีไ่ด ้
โดยจะเนน้และสรา้งความแตกต่างในเรือ่งความเป็นทางการและแนวคดิ
ของนักศกึษาภายในการท�างานแบบมอือาชพี

GR 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

GR 700 การสมัมนาพอรท์โฟลโิอส�าหรับ MA
ในวชิาแคปสโตนนี ้ นักศกึษา MA จะไดพั้ฒนาระบบวชิวลแบบดจิติอล
และสิง่พมิพท์ีน่�าเสนอทกัษะการออกแบบของตนเองไดด้ทีีส่ดุ โดยจะ
เนน้ในเรื่องการพัฒนาสือ่สังคมออนไลน์ที่มีใชใ้นปัจจุบันที่สามารถส่ง
เสรมิจุดแข็งของแต่ละบุคคลทีม่ตี่ออุตสาหกรรมการออกแบบไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โครงงานทัง้หมดจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาพอรท์โฟลโิอที่
เชือ่มโยงกันทีแ่สดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึศักยภาพและคณุคา่ทีจ่ะสรา้ง
ใหก้บัผูจ้า้งงานได ้

GR 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GR 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

GR 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

GR 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

GR 810 วทิยานพินธ ์1 - แนวคดิ
แนวคดิเป็นวชิาทีต่อ้งเรียนเป็นอันดับแรกของการศกึษาวชิาเรียนอสิระ
เพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ทัง้หมดสามวชิา โดยจะถอืเป็นการวางกรอบ
โครงงานวทิยานพินธส์าขากราฟิกดไีซน ์ซึง่นักศกึษาจะไดร้ะบปัุญหาของ
วทิยานพินธ ์ ด�าเนนิการคน้ควา้โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย ซึง่จะรวมถงึ
การจัดท�าแบบสอบถาม การสมัภาษณแ์ละสงัเกต เพือ่ใหส้ามารถมองเห็น
ภาพสถานะสดุทา้ยทีต่อ้งการและวธิกีารทีจ่ะไปถงึสถานะนัน้

GR 820 การสมัมนาวทิยานพินธ์
วชิาสมัมนาวทิยานพินธเ์ป็นวชิาทีบ่งัคบัเรยีนในล�าดบัของวชิาวทิยานพินธ ์
ซึง่จะเป็นการก�าหนดเป้าหมายและหลกัไมลข์องนักศกึษาแตล่ะคนส�าหรับ
งานออกแบบ และ/หรอืงานวจัิยของตนเอง นักศกึษาจะท�างานอยา่งเขม้
ขน้รว่มกบัทีป่รกึษาและกลุม่ของตน เพือ่ใหง้านวทิยานพินธเ์สร็จสมบรูณ ์
วชิานีเ้ป็นชัน้เรยีนกลุม่เล็ก และจะตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการกอ่น

GR 830 วทิยานพินธ ์2 - การส�ารวจ
การส�ารวจเป็นวชิาที่ตอ้งเรียนเป็นล�าดับที่สองของการศกึษาวชิาเรียน 

อสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ทัง้หมดสามวชิา โดยจะเป็นการวางกรอบ 

โครงงานวทิยานพินธส์าขากราฟิกดไีซน ์ นักศกึษาจะจบระบบการสรา้งภาพ  
ดว้ยการศกึษาโซลชูนัของการออกแบบและจัดท�าตน้แบบ นักศกึษาจะได ้
ด�าเนนิการท�างานวจัิยและจัดท�าเอกสารวทิยานพินธใ์หจ้บประมาณกึง่หนึง่

GR 850 วทิยานพินธ ์3 - การปรับแตง่
การปรับแต่งเป็นวชิาทีต่อ้งเรยีนเป็นล�าดับทีส่องของการศกึษาวชิาเรยีน
อสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ โดยจะวางกรอบโครงงานวทิยานพินธ์
สาขากราฟิกดไีซน ์ นักศกึษาจะท�าการทดสอบโดยผูใ้ช ้ เพือ่ท�าการปรับ
แตง่ เนน้ความส�าคญั และตรวจสอบวธิแีกปั้ญหา จากนัน้จะท�าการจัดท�า
และปรับใชง้านเอกสารวทิยานพินธส์ว่นทีเ่หลอือยู ่ โดยจะมกีารใหข้อ้มลู
และแนวทางในการสรา้งการน�าเสนอส�าหรับทบทวนครัง้สดุทา้ย

GR 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
อเีวนตข์องอตุสาหกรรม: สถาบนัการวาดภาพประกอบมกีารจัดอเีวนต ์

หลายอเีวนตต์ลอดทัง้ปี โดยทีม่จีดุประสงคเ์พือ่รองรับอตุสาหกรรมนี ้
ซ ึง่จะประกอบไปดว้ยงาน: Career Nights, อเีวนต ์Network Night, 
24 Hour Comics, Costume Carnival และ Comics Summit

แขกรับเชญิรว่มบรรยายจากอตุสาหกรรม: ในทกุภาคการศกึษา สถาบนั 

การวาดภาพประกอบจะมศีลิปินในต�านานเขา้ร่วมบรรยายอย่างต่อ
เนือ่ง อาทเิชน่ Brom, Iain McCaig, James Gurney, Frank Cho 
และอืน่ๆ อกีมากมาย

โครงงานทีจั่ดขึน้จรงิ: มกีารจัดโครงงานระหวา่งภาควชิาหลายโครง
งานเป็นประจ�าทกุปี โดยเป็นการรว่มมอืระหวา่งภาควชิาการวาดภาพ
ประกอบ โฆษณา ภาพเคลือ่นไหว และอืน่ๆ โครงงานรว่มเหลา่นีแ้ตล่ะ 

โครงงานจะเนน้ในเรือ่งเป้าหมายในการท�างานจรงิและความคาดหวงั
ในการท�างานจรงิ

คณาจารยม์อือาชพี: สถาบนัการวาดภาพประกอบภมูใิจทีปั่จจบุนัเรา
มคีณาจารยผ์ูท้รงคณุคา่มากมาย รวมถงึ Roman Muradov ผูช้นะ
รางวลัผูว้าดภาพประกอบเนือ้หา, Dan Cooney ผูช้นะรางวลัศลิปิน
และนักแตง่การต์นู, Julie Downing ผูช้นะรางวลันักวาดภาพประกอบ
และนักประพันธห์นังสอืส�าหรับเด็ก, Tony Christov ผูก้�ากบัศลิป์ของ 
Pixar และนักวาดภาพประกอบชัน้น�้าอืน่ๆ อกีมากมาย

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: ภาควชิาของเรามคีวามกวา้งขวาง 

ยิง่กวา่สถาบนัการสอนการวาดภาพประกอบอืน่ใด เราเพยีบพรอ้มไป 

ดว้ย Maclab, หอ้งปฏบิตักิาร Cintiq, ซอฟตแ์วรท์ัง้หมดทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการวาดภาพและการสรา้งสรรคศ์ลิปะแบบดจิติอล พรอ้มทัง้
อปุกรณก์ารจัดแสงทีท่นัสมยัทีส่ดุ และอปุกรณเ์ครือ่งแตง่กาย/พร็อพ
แบบเต็มรปูแบบในชัน้เรยีนหอ้งปฏบิตักิารของเรา
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เสน้ทางสายอาชพี

การวาดภาพประกอบ
 

นักวาดภาพประกอบอสิระ, ศลิปินเชงิแนวคดิ/ผูก้�ากบัศลิป์, นักประพันธ/์ 
นักวาดภาพประกอบหนังสอื นยิายกราฟิก/การต์นู, ผูพั้ฒนาวชิวล/ศลิปินเรือ่งราว 

ส�าหรับภาพยนตรแ์ละเกม, การออกแบบพืน้ผวิและศลิปะทีไ่ดรั้บใบอนุญาต

โฆษณา, ปกหนังสอื, หนังสอื  
เด็กและรอยลัตี,้ แฟนตาซ,ี ศลิปะเนือ้หา,  

การต์นู: นักวาดภาพดว้ยดนิสอ, นักวาดภาพดว้ยหมกึ, นักระบายสี

นักวาดภาพประกอบเชงิเทคนคิ: วทิยาศาสตร,์ สถาปัตยกรรม,  
การแพทย;์ หนังสอืภาพเคลือ่นไหว และภาพนิง่เคลือ่นไหว

การออกแบบเว็บไซต/์ไอคอนและการเคลือ่นไหว/สือ่ใหม,่  
การออกแบบภาพประกอบ, นักออกแบบตวัอวาตาร์

ศลิปินคอมพวิเตอรส์ตอรีบ่อรด์, นักวาดภาพประกอบไอคอน,
กราฟิกดไีซนเ์ว็บไซต,์ นักวาดภาพประกอบการด์อวยพร
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การวาดภาพประกอบ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ 

   

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการวาดภาพประกอบ 
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ

ศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการวาดภาพประกอบ
FA 110  การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 1
หรอื ILL 292   การต์นู: ดนิสอและหมกึ
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
FA 222   การแสดงทา่ทางดว้ยศรีษะและมอื
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112   การวาดรปูรา่ง
FND 116   มมุมอง
FND 125   สแีละการออกแบบ
หรอื FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

ILL 120   การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 1
ILL 133   สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ
ILL 232  ปฏบิตักิาร 1
ILL 233   สือ่ดจิติอล 2: การสรา้งภาพประกอบ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19



8

I LLการวาดภาพประกอบ

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการวาด
ภาพประกอบ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ 

   

รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการวาด 

ภาพประกอบ
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้ GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0 และตรงตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการ

ศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการวาดภาพประกอบ
FA 110  การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 1
หรอื ILL 292   การต์นู: ดนิสอและหมกึ
FA 213   กายวภิาคเบือ้งตน้
FA 222   การแสดงทา่ทางดว้ยศรีษะและมอื
FND 110   การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112   การวาดรปูรา่ง
FND 116   มมุมอง
FND 125   สแีละการออกแบบ
หรอื FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

ILL 120   การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 1
ILL 133   สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ
ILL 232  ปฏบิตักิาร 1
ILL 233   สือ่ดจิติอล 2: การสรา้งภาพประกอบ
ILL 491   การเตรยีมพอรท์โฟลโิอและการเสนอขายตวัเอง

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารดว้ยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง



9

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก     
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA/IND 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
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I LLการวาดภาพประกอบ

ประกาศนยีบตัรสาขาการวาด 
ภาพประกอบ
ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบั (ตามวชิาบงัคบัของ BFA)  36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา  24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ 

   

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการวาด 

ภาพประกอบ 
FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ
หรอื FA 630  ทฤษฎสีี

FA 626  คา่ตา่งแสง
ILL 610 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้
ILL 615  การวาดศรีษะส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
ILL 620  นยิายกราฟิก 1
หรอื ILL 602  แนวคดิ เทคนคิ และภาพประกอบ
ILL 625  มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
ILL 630  นยิายกราฟิก 2
หรอื ILL 635  การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก
ILL 632  การปรับแตง่เลยเ์อา้ทด์ว้ยหมกึ
หรอื ILL 604  การบรรยายดว้ยภาพ
หรอื ILL 606  การวาดภาพประกอบเนือ้หา
ILL 645  การออกแบบตวัละครส�าหรับหนังสอืเด็ก
หรอื ILL 640  การออกแบบตวัละครส�าหรับนยิายกราฟิก
หรอื ILL 612  แนวคดิเรือ่งรปูรา่งอยา่งยัง่ยนื
ILL 660  การระบายสแีบบดจิติอล
ILL 665 ภาพประกอบแบบมปีฏสิมัพันธ์

คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาการวาดภาพประกอบ
GLA 675 หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิแบบมอือาชพี

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การวาดภาพประกอบ
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการวาดภาพประกอบ
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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I LLการวาดภาพประกอบ

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การวาดภาพประกอบ
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการวาดภาพประกอบ
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษาวฒุ ิ
MFA สาขาการวาดภาพประกอบ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 675 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักวาดภาพประกอบ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการวาด 

ภาพประกอบ

แบบด ัง้เดมิ
FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 
หรอื FA 630  ทฤษฎสี ี
FA 626  คา่ตา่งแสง 
ILL 602  แนวคดิ เทคนคิ และการวาดภาพประกอบ 
ILL 606  การวาดภาพประกอบเนือ้หา 
หรอื ILL 635  การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก 
ILL 610 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 
ILL 612  แนวคดิเรือ่งรปูรา่งอยา่งยัง่ยนื 
หรอื ILL 645  การออกแบบตวัละครส�าหรับหนังสอืเด็ก 
ILL 615  การวาดศรีษะส�าหรับนักวาดภาพประกอบ 
ILL 625  มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ 
ILL 660  การระบายสแีบบดจิติอล 

การต์นู
FA 606 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ 
หรอื FA 630  ทฤษฎสี ี
FA 626  คา่ตา่งแสง 
ILL 610 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 
ILL 615  การวาดศรีษะส�าหรับนักวาดภาพประกอบ 
ILL 620  นยิายกราฟิก 1 
ILL 625  มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ 
ILL 630  นยิายกราฟิก 2 
ILL 640  การออกแบบตวัละครส�าหรับนยิายกราฟิก    
ILL 660  การระบายสแีบบดจิติอล  
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ILL 101 การสมัมนาปีแรกส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
การสัมมนานี้จะแนะแนวทางใหนั้กศกึษาไดส้�ารวจอัตลักษณ์ของตนเอง 

ในฐานะนักวาดภาพประกอบ เพือ่เชือ่มโยงกบัมหาวทิยาลยั Academy of 
Art และชมุชนซานฟรานซสิโก และเพือ่พจิาณาศกัยภาพของตนเองทีม่ี
ผลกระทบตอ่โลก นักศกึษาจะแบง่ปัน พัฒนา และใชท้กัษะทีน่�าไปสูค่วาม
ส�าเร็จผา่นโครงงานทีม่บีรบิท การทศันศกึษา การอภปิราย และกจิกรรม
ตา่งๆ

ILL 120 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 1
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูท้ักษะและเครื่องมอืทีช่่วยใหส้ามารถวาดภาพคน
สวมใสเ่สือ้ผา้ตามการกระท�าหรอืการวางทา่ทางตา่งๆ ได ้หวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบไปดว้ยความยดืหยุน่ทางฟิสกิสใ์นการวาด ความสมัพันธท์ีจ่�าเป็น
ของรา่งกาย วธิกีารเพือ่ใหไ้ดร้ปูทรง 3 มติ,ิ สดัสว่น, การยอ่สว่น และการ
สรา้งและใชก้ารพับ

ILL 133 สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ
การใชก้ลอ้งถ่ายรูปเพือ่บันทกึขอ้มูลอา้งองิและเพือ่สรา้งแรงบันดาลใจ
เป็นเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรับศลิปิน เนือ่งจากเป็นการสรา้งความเขา้ใจใน
การใชโ้ปรแกรม Photoshop เพือ่จัดการกบัรปูภาพ วชิานีจ้ะรวมทกัษะที ่
จ�าเป็นทัง้สองอยา่งนีใ้นสภาพแวดลอ้มทีท่า้ทายและสนุก ศลิปินจะไดเ้พิม่
ทกัษะและสรา้งเนือ้หาการบรรยายใหม้ทีกัษะเพิม่ขึน้ในเรือ่งนัน้ๆ ได ้ วชิา
นีจ้�าเป็นจะตอ้งใชก้ลอ้งถา่ยรปูดจิติอลและมคีอมพวิเตอรใ์หใ้ชง้านได ้

ILL 177 การวาดส�าหรับการสกัและศลิปะบนเรอืนรา่ง
ศลิปะการสักเป็นการตกแต่งร่างกายมนุษยแ์บบร่วมสมัยและไม่มวีันตก
ยคุ ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของการออกแบบศลิปะการสกั 
ประวตัขิองศลิปะการสกั และหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิส�าหรับการสกั หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบไปดว้ยเทคนคิการสกัลายเสน้และการลงส ีและการสือ่สาร
ไอเดยีการท�างานไปยงัลกูคา้

ILL 192 การต์นู: ดนิสอและเรือ่งราว
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กโลกทีก่วา้งขวางของภาพแบบเรยีงล�าดับ
กนั นักศกึษาจะไดผ้ลติชดุงานสัน้ๆ ในหลากหลายหวัขอ้ทีส่�าคญัๆ ในโลก
ของการต์นู ในกระบวนการ นักศกึษาจะไดส้มัผัสการพัฒนาตวัละคร สตอรี่
อารค์ ดนิสอ และหมกึ

ILL 195 ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
บอ่ยครัง้ทีก่ารต์นูถกูอธบิายวา่เป็นรูปแบบศลิปะอเมรกิันทีเ่ป็นเอกลักษณ ์
วชิานี้เป็นการส�ารวจแบบองคร์วมของงานการต์ูนอเมรกิันแบบเป็นตอนๆ 
หนังสอืการต์นู และนยิายกราฟิกทีโ่ดดเดน่ นักศกึษาจะไดว้เิคราะหส์ไตล ์
แนวโนม้ และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบันักเขยีนการต์นู นักวาดภาพประกอบ 
และผูแ้ตง่ และยงัศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งเงือ่นไขทางสงัคมและสไตล์
ตา่งๆ ดว้ย

ILL 197 ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
ศกึษาใหม้ากไปกวา่ขอบเขตของซปุเปอรฮ์โีรแ่ละศกึษาการต์นูและนยิาย
กราฟิกจากทัว่โลก วชิานีจ้ะขดุลกึลงไปในเรือ่งประวตัศิาสตรข์องการต์นู
จากสหราชอาณาจักร สเปน ฝร่ังเศส รัสเซยี และอืน่ๆ รวมถงึ manga, 
manhwa และ bande dessinée จะมกีารวเิคราะหส์ไตลแ์ละเนือ้หาของ
การต์นูใตด้นิและการต์นูทางเลอืกดว้ย

ILL 220 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 2
วชิานีจ้ะศกึษาในเรือ่งภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ตอ่เนือ่งจากวชิาแรก โดยจะ
เนน้เป็นหลกัในเรือ่งของคณุคา่ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นเรือ่งรปูรา่ง และใช ้
คณุคา่ความรูนั้น้ในการสรา้งแพทเทริน์และพัฒนาทักษะของการท�าละคร
เวท ีอกีทัง้นักศกึษาจะไดรั้บการเนน้ในเรือ่งความถว่งของผา้ และวธิกีารที่
แสงสง่ผลตอ่การระบรุปูทรง

ILL 232 ปฏบิตักิาร 1
วชิาบังคับนี้จะศกึษาหลักการพืน้ฐานของการพัฒนาการวาดภาพประกอบ 
ซึง่จะเนน้ในเรือ่งความชัดเจนของแนวคดิและกระบวนการแบบมอือาชพี 
นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัเิทคนคิทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมปัจจบุนั ซึง่จะรวมถงึ 
ภาพขาวด�า สนี�้า และสือ่ผสมในเรือ่งส ี ซึง่จะเนน้ในเรือ่งการควบคมุสือ่
และเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง

ILL 233 สือ่ดจิติอล 2: การสรา้งภาพประกอบ
วชิานี้จะใหค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในการใชก้ารวาดภาพประกอบแบบ
ดัง้เดมิกบัสือ่ดจิติอล โดยใช ้ Adobe Photoshop และ Corel Painter 
เบือ้งตน้ หวัขอ้หลกัทีเ่นน้คอืการพัฒนาแนวคดิและสไตลส์ว่นบคุคล การ
วพิากษ์วจิารณจ์ะพจิารณาในเรือ่งของการจัดวางองคป์ระกอบ การจัดแสง 
เนือ้หา ความหมาย และเกณฑอ์ืน่ๆ

ILL 238 การวาดรปูคนแบบแฟนตาซี
วชิาปฏบิตักิารการวาดนีจ้ะเนน้ในเรือ่งเทคนคิขัน้สงูของการวาดรปูคนทีใ่ช ้
วธิกีารแบบคลาสสกิและศลิปะสมัยใหมเ่พือ่สรา้งไอคอนฮโีร่และตัวละคร
ทีช่ัว่รา้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งกายวภิาค ความเกนิจรงิ การออกแบบรปูทรง 

มนุษยแ์ละตวัละครอืน่ๆ นักศกึษาจะไดใ้ชโ้มเดลมชีวีติและการอา้งองิจาก 

ภาพถา่ยรวมกนั เพือ่สรา้งชดุชิน้งานทีม่คีณุภาพทีใ่สใ่นพอรท์โฟลโิอได ้

ILL 243 มมุมองขัน้สงูส�าหรับภาพประกอบ ภาพยนตร ์ และ
เกม
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการวาดพืน้หลังทีน่่าเชือ่ถอืและการด�าเนนิการแบบมี
แหลง่อา้งองิหรอืจากจนิตนาการของตนเอง นักศกึษาจะตอ้งสรา้งชิน้งาน
ศลิปะทีเ่ป็นจรงิ แฟนตาซ ี และไมป่กต ิ จากมมุมองของกลอ้งถา่ยภาพที่
เป็นเอกลกัษณ ์ นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะวาดความสมัพันธข์องมมุมองทีเ่ป็น
ไปไดจ้ากสือ่ใดๆ และมมุมองใดๆ

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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I LLการวาดภาพประกอบ

ILL 253 การแสดงภาพเชงิวทิยาศาสตร์
การแสดงภาพเชงิวทิยาศาสตร์เป็นศลิปะของการสื่อสารแนวคดิทาง
วทิยาศาสตรด์ว้ยภาพ ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการน�าแนวคดิทาง
วทิยาศาสตรใ์หข้ึน้มามชีวีติผา่นภาพประกอบแบบมจีนิตนาการ โดยอา้งองิ 

จากงานวจัิย นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูต้วัอยา่งของศลิปะเชงิวทิยาศาสตรจ์าก 

ระเบยีบวธิทีางวทิยาศาสตรท์ีห่ลากหลาย และด�าเนนิการสรา้งภาพประกอบ 

ทัง้ในแบบดจิติอลและแบบสือ่ดัง้เดมิ

ILL 267 กายวภิาคสตัว ์1: การวาดภาพสตัวแ์ละกายวภิาค
ขัน้ตน้
วชิาขัน้ตน้นีจ้ะศกึษากายวภิาคของสตัวใ์นเชงิลกึ ซึง่จะรวมถงึระบบกระดกู 
กลา้มเนือ้ และโครงสรา้งพืน้ฐานของสตัวต์า่งๆ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบ
ไปดว้ยการเคลือ่นไหวและจังหวะของสตัว ์ขน และผวิหนัง และการเปรยีบ
เทยีบระหวา่งรปูทรงมนุษยแ์ละสตัว ์ นักศกึษาจะไดท้�างานทัง้สือ่ดจิติอล
และเทคนคิการวาดภาพแบบดัง้เดมิ หมายเหต:ุ เพือ่ใหส้ามารถท�างานที่
ไดรั้บมอบหมายไดส้�าเร็จ นักศกึษาจ�าเป็นจะตอ้งมทีกัษะดา้นดจิติอลดว้ย

ILL 270 ภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้แบบดจิติอล
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กการวาดภาพคนสวมใส่เสื้อผา้โดยใช ้
แพลทฟอรม์ Cintiq และ Adobe Photoshop เป็นเครือ่งมอืในการวาด 
นักศกึษาจะเรยีนรูห้ลักการวาดภาพคนสวมใส่เสือ้ผา้ต่อเนื่องจากทีเ่คย
เรยีนมา โดยจะเนน้ในเรือ่งคณุคา่และการออกแบบรปูรา่งเป็นหลกั โดยจะ
ครอบคลมุในเรือ่งความถว่งของผา้แบบงา่ยๆ และการปรับแกด้ว้ย

ILL 277 การออกแบบลายสกัและศลิปะบนเรอืนรา่ง
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กประวัตขิองศลิปะบนเรอืนร่างจากทั่วโลก 
และเทคนิคในการท�างานในหลากหลายสไตลข์องการสักและศลิปะบน 

รา่งกาย หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยทกัษะ เครือ่งมอื ระเบยีบขอ้บงัคบั  
หลกัในการด�าเนนิธรุกจิ และเทคนคิตา่งๆ ทีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งพอรท์ 

โฟลโิอแฟลช

ILL 292 การต์นู: ดนิสอและหมกึ
วชิานี้จะชว่ยเพิม่ความกา้วหนา้ใหก้ับทักษะการเลา่เรือ่งของนักศกึษาใน
ฐานะศลิปินหนังสอืการต์นู ชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถท�างานกบัส�านักพมิพ์
ทีม่ชี ือ่เสยีงหรอืส�านักพมิพอ์สิระ หรอืจัดพมิพง์านของตนเองได ้ โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการสรา้งสตอรีอ่ารค์ การจัดหนา้ การใชก้ลอ้ง และเทคนคิที่
หลากหลายในการแสดงอารมณแ์ละเวลา

ILL 310 ประวตัศิาสตรก์ารวาดภาพประกอบอเมรกินั 
(ศตวรรษที ่20)
วชิานี้เป็นวชิาการส�ารวจแบบองคร์วมของงานของนักวาดภาพประกอบ
ชาวอเมรกินัในชว่งศตวรรษที ่ 20 องคป์ระกอบตา่งๆ จะถกูน�ามาวเิคราะห์
ในเรือ่งสไตล ์ แนวโนม้ และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง และจะศกึษาในเรือ่งความ
สมัพันธร์ะหวา่งเงือ่นไขทางสงัคมและสไตลต์า่งๆ ดว้ย จะมกีารอภปิราย
เรือ่งภาพประกอบสมยัใหมใ่นบรบิทของการตระหนักถงึประวตัศิาสตร์

ILL 315 การวาดภาพและระบายสสีถานที่
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการสรา้งสรรคก์ารวาดภาพประกอบหรอืการ
ระบายส ี ทีน่่าสนใจ ณ สถานทีท่ีแ่ตกตา่งกนัไป โดยจะศกึษาในเรือ่งการ
จัดวางองคป์ระกอบแบบดรามาตกิและการรวมสือ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ วชิานี้
แนะน�าส�าหรับนักศกึษาสาขาภาพเคลือ่นไหวทีส่นใจในเรือ่งพืน้หลังและ
การวางเลยเ์อาท์

ILL 318 การเขยีนหนังสอืภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะวเิคราะหห์นังสอืภาพทีม่คีวามโดดเดน่ทีส่ง่ผา่นและ
ตรวจสอบชว่งเวลาอนัน่าประทบัใจของชวีติวยัเด็ก จะมกีารศกึษาในเรือ่ง
ของธมีครอบจักรวาลของชว่งวยัเด็ก ซึง่จะรวมถงึ ครอบครัว มติรภาพ การ
ชงิดชีงิเดน่กนัของพีน่อ้ง การแกไ้ขปัญหา และความเป็นอสิระ นักศกึษา
จะพัฒนาขอ้ความและตวัละครในหนังสอืภาพทีเ่นน้ในเรือ่งชวีติวยัเด็กของ
แตล่ะคน ผา่นแบบฝึกหดัการเขยีนในชัน้เรยีน

ILL 320 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 3
วชิานี้เป็นวชิาขัน้สงูทีเ่นน้ในเรือ่งการควบคุมการวาดภาพเพือ่สง่ผ่านตัว
ละคร ทศันคต ิการกระท�า อารมณ ์และจติวญิญาณ หวัขอ้อืน่ๆ ทีเ่นน้ไดแ้ก ่
การตระหนักรูใ้นเรือ่งการออกแบบ การเลอืกเนน้ความส�าคญั การท�าละคร
เวท ีการครอป การสรา้งแพทเทริน์ และการปรับแตง่เครือ่งมอืการวาด

ILL 332 ศลิปะแบบมปีฏสิมัพันธแ์ละเป็นเวคเตอร์
ภาพเคลือ่นไหวและการมปีฏสิัมพันธเ์ป็นตัวทลายขอบเขตของการวาด
ภาพประกอบ วชิานีจ้ะเตรยีมนักศกึษาใหพ้รอ้มเขา้รว่มในโลกการวาดภาพ
ประกอบทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็วบนเว็บไซต ์ โดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่ป็นเวคเตอร ์
นักศกึษาจะสรา้งงานภาพประกอบส�าหรับทัง้งานสิง่พมิพแ์ละเว็บไซต ์โดย
ใชเ้ครือ่งมอืดจิติอลล่าสดุและรวบรวมภาพเหล่านัน้ลงในสภาพแวดลอ้ม
แบบมปีฏสิมัพันธ์

ILL 333 สือ่ดจิติอล 3: การลงสแีบบดจิติอล
ทักษะการลงสแีบบดจิติอลกลายมาเป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศส�าหรับ
การเตรยีมการผลติงานศลิปะ ภาพประกอบสิง่พมิพ ์ และภาพบนเว็บไซต ์
ในวชิานีนั้กศกึษาจะเรยีนรูใ้นการสรา้งภาพประกอบในรปูแบบ 3 มติแิละลง
ลกึในสภาพแวดลอ้มแบบดจิติอล นักศกึษาจะสรา้งการลงสแีบบดจิติอล
สิง่ของทีจั่บตอ้งได ้ งานภาพนิง่มชีวีติ และงานภมูทิศัน ์ โดยใชซ้อฟตแ์วร ์

บติแมพ/ราสเตอรต์ามมาตรฐานอตุสาหกรรม

ILL 338 ปฏบิตักิาร 2
วชิานีจ้ะศกึษาแนวคดิและการแกไ้ขปัญหาในเรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบ
และการทดลองในการสรา้งพอรท์โฟลโิอทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชิน้งานที่
สรา้งจากทกัษะทีไ่ดจ้ากวชิา I L L 2 32 โดยจะเนน้การศกึษาในเรือ่งสือ่ผสม  
การวจัิย และกระบวนการในการพัฒนาลกัษณะนสิยัแบบมอือาชพีและสไตล ์

สว่นบคุคลส�าหรับตลาดภาพประกอบ

ILL 341 การวาดภาพและระบายสสีถานการณ์
ในวชิานี ้นักศกึษาจะระบายสจีากโมเดล เซต็ และงานวจัิย เพือ่สรา้งสรรค์
ภาพประกอบทีโ่นม้นา้วใจดว้ยอารมณแ์ละบรรยากาศ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การใชส้ ีคณุคา่ การออกแบบ เรือ่งราว มมุมอง ความลกึ ระยะ และการวจัิย
แบบบรูณาการ สือ่ทีห่ลากหลายจะถกูน�ามาใชใ้นขณะนักศกึษาท�าการวาด
ภาพและระบายสใีนหอ้งปฏบิตักิารและนอกสถานที่

ILL 345 โลโก ้ แบบตวัอกัษร และการออกแบบตวัหนังสอื
ส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการใช ้ ออกแบบ และบรูณาการรปูแบบตวัอกัษร
และตวัหนังสอืในการสรา้งสรรคโ์ลโก ้ภาพประกอบ และงานศลิปะทีใ่ชต้วั
หนังสอืทีเ่ป็นเอกลกัษณใ์นการขายเรือ่งราวหรอืผลติภณัฑ ์นักศกึษาจะได ้
รับความเขา้ใจในเรือ่งทกัษะการใชม้อืและทกัษะดจิติอล และประวตัแิละ
การใชต้วัหนังสอืและตวัอกัษร
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ILL 367 กายวภิาคสตัว ์2: การวาดภาพประกอบสตัวป่์า
วชิานีจ้ะศกึษากายวภิาค พฤตกิรรม และการเคลือ่นไหวของสตัว ์ โดยจะ
เป็นการเรยีนตอ่เนือ่งจากวชิากอ่นหนา้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารแบบมี
โครงสรา้งในการวาดและสรา้งสตัวท์ีน่่าเชือ่ถอืได ้

ILL 379 การวาดภาพประกอบแบบผดิเพีย้น
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งสไตลส์ว่นบคุคล การบรรยาย และการพัฒนาเชงิแนวคดิ  
นักศกึษาจะศกึษาประวตัศิาสตร ์ มมุมองดา้นจติวทิยา และโฆษณาชวนเชือ่  
เนือ่งจากมนัมคีวามเชือ่มโยงกบัศลิปะ และใชข้อ้มลูนีใ้นการพัฒนาแนวคดิ 

และทกัษะการแสดงความรูส้กึใหม้ากขึน้ นักศกึษาจะผลติพอรท์โฟลโิอที่
เป็นเอกลกัษณ ์โดยเลอืกท�างานกบัสือ่ทีต่อ้งการ

ILL 380F การวาดภาพประกอบแบบแฟนตาซี
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการใชจ้นิตนาการในการวาดภาพประกอบแบบแฟนตาซ ี

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยจะเนน้เรือ่งการออกแบบและพรรณนาตวัละคร 
สิง่มชีวีติ สภาพแวดลอ้ม และอปุกรณต์า่งๆ จากจนิตนาการทีเ่ชือ่ถอืได ้
นักศกึษาจะรวมแหล่งอา้งองิและองคป์ระกอบทีค่ดิคน้ขึน้มาเขา้ดว้ยกัน 
ขณะเดยีวกนักจ็ะท�าการสรา้งภาพทีม่คีณุภาพ 5 ภาพลงในพอรท์โฟลโิอ
ดว้ย และเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละสไตลส์ว่นบคุคล

ILL 380X การวาดภาพประกอบ: แนวคดิและการบรรยาย
วชิานีจ้ะรวมความเขา้ใจทีล่กึซึง้เกีย่วกบัการจัดวางองคป์ระกอบ การออก 

แบบ และมมุมองเขา้กบัทกัษะการวาดและการระบายส ี เพือ่ใหนั้กศกึษา
สามารถสรา้งภาพทีม่ผีลกระทบเชงิการบรรยายไดม้ากทีส่ดุ กระบวนการ
แตล่ะขัน้ตอนจะรวมถงึการใชก้ารวจัิย การถา่ยภาพ การสเกต็ชภ์าพ และ
คอมพ์

ILL 385 การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก 1
วชิานี้จะมุ่งเนน้ที่การพัฒนาพอร์ทโฟลโิอในฐานะนักวาดภาพประกอบ
หนังสอืส�าหรับเด็ก และพัฒนาทกัษะดา้นการวาดภาพประกอบ นักศกึษา
จะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัภาพประกอบในหนังสอืเด็ก และไดพั้ฒนาสไตลข์อง
ตนเอง นักศกึษาจะปรับปรงุทกัษะการสรา้งภาพของตนเอง ขณะทีไ่ดเ้รยีน
รูใ้นการท�างานอยา่งสรา้งสรรคภ์ายในกรอบของหนังสอื

ILL 388 การวาดภาพประกอบส�าหรับผลติภณัฑเ์พือ่ผูบ้รโิภค 
และการขอใบอนุญาต
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการวาดภาพประกอบรว่มสมัยและการใชก้บัผลติภณัฑ์
เพือ่ผูบ้รโิภค รวมถงึการด์อวยพร ผลติภณัฑก์ระดาษ ของตกแตง่บา้น ของ
ประดบัผนัง ของขวญั และผลติภณัฑไ์ลฟ์สไตลอ์ืน่ๆ อกีทัง้ยงัครอบคลมุ
เชงิลกึในหวัใบอนุญาตศลิปะในอตุสาหกรรมดว้ย นักศกึษาจะสรา้งศลิปะ
ส�าหรับคอลเลคชัน่ศลิปะของตนเอง และพัฒนาธรุกจิและแผนการตลาด

ILL 391 การต์นู: การลงสแีละใสต่วัหนังสอื
จากผลกระทบของสทีีส่ง่ผลตอ่เครือ่งมอืดจิติอลและเครือ่งมอืดัง้เดมิ วชิา
นีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งทัง้หมดของกระบวนการลงสแีละใสต่วัหนังสอื โดย
จะเนน้ในเรือ่งการเลา่เรือ่ง จดุโฟกสั อารมณ ์ สไตลก์ารเรนเดอร ์ แผงส ี
และการใสต่วัหนังสอื อกีทัง้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรท์ี่
เขม้ขน้ของการลงส ีแนวโนม้ของเว็บ และการท�าการตลาดงานของตนเอง

ILL 392 การลงหมกึหนังสอืการต์นู
วชิานี้จะเนน้ที่การพัฒนาทักษะการลงหมกึที่จ�าเป็นในการใหค้วามลกึ 
อารมณ ์และค�าจ�ากดัความกบัภาพตอ่เนือ่งทีว่าดดว้ยดนิสอ การท�างานจะ
เป็นสขีาวและด�าเทา่นัน้ นักศกึษาจะใชค้วามหนาของเสน้ น�้าหนัก และ
ลายในการเรนเดอรเ์สน้ผม เสือ้ผา้ พืน้หลงั และแสงแบบดรามาตกิ

ILL 417 การเขยีนขัน้สงูส�าหรับการต์นู
วชิานีจ้ะสอนเทคนคิการเขยีนสครปิตข์ัน้สงูส�าหรับหนังสอืการต์นู นักศกึษา 

จะอา่นนยิายกราฟิก แยกหวัขอ้เรือ่งดัง้เดมิ สตอรีอ่ารค์หลากหลายประเด็น 
และผลติสครปิตห์นังสอืการต์นูหนึง่เลม่ทีส่มบรูณ์

ILL 420 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ 4 สแีละคณุคา่
วชิานีเ้ป็นวชิาการวาดภาพขัน้สงู ทีเ่นน้ในเรือ่งการวาดเป็นส ี และการใช ้
คณุคา่ของการเพิม่ความคดิเห็น การท�าละครเวท ีดรามา่ อารมณ ์และการ
เลา่เรือ่ง ตอ่การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ โดยหลกัแลว้ นักศกึษาจะใชส้ี
พาสเทลในการท�างาน ถงึแมว้า่จะมกีารแนะน�าใหใ้ชส้ือ่ผสมตา่งๆ ก็ตาม 
และจะมกีารศกึษาการบรูณาการของสไตลส์ว่นบคุคลและวธิกีารทีม่ใิชว่ธิี
การดัง้เดมิในการวาดภาพ

ILL 445 ภาพประกอบแบบมปีฏสิมัพันธ์
วชิาขัน้สงูนีจ้ะเนน้เรือ่งการสรา้งหนังสอืเรือ่งราวแบบมปีฏสิมัพันธ ์ หนังสอื
การต์นู สตอรีบ่อรด์ หรอืชดุงานภาพประกอบทีม่คีณุภาพเพยีงพอทีจ่ะน�า
ลงในพอรท์โฟลโิอได ้โครงงานตา่งๆ จะเป็นการน�าภาพเคลือ่นไหว การมี
ปฏสิมัพันธ ์เสยีง และเวลาทีม่ปีระสทิธภิาพมารวมไวด้ว้ยกนั

ILL 446 การเผยแพรบ่นแท็บเล็ต: การต์นูเคลือ่นไหวและอบีุค๊
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งการต์นูเคลือ่นไหวและหนังสอืส�าหรับ 

เด็ก นักศกึษาจะสรา้งภาพประกอบแบบตอ่เนือ่ง เลา่เรือ่งราว และสรา้ง
งานดจิติอลทีต่อ้งมเีป็นงาน 2 มติทิีเ่คลือ่นไหวไดแ้ละมปีฏสิมัพันธ ์ทกัษะ
ทีไ่ดรั้บจะท�าใหนั้กศกึษาสามารถเผยแพรแ่บบดจิติอลไดอ้ยา่งอสิระ และ
ท�างานรว่มกบัผูส้รา้งงานทา่นอืน่ๆ ได ้

ILL 455 การวาดภาพประกอบเนือ้หาส�าหรับแอพและสือ่สิง่
พมิพ์
ภาพประกอบและภาพถ่ายจะถูกสรา้งโดยเฉพาะส�าหรับสือ่สิง่พมิพแ์บบ
ดจิติอลทีน่�าเสนอบนแท็บเล็ตและอปุกรณเ์คลือ่นที ่ นักศกึษาจะจบพรอ้ม
กบัพอรท์โฟลโิอทีม่ชี ิน้งาน เป็นภาพเคลือ่นไหว มคีวามน่าสนใจ และเป็น
งานแบบมปีฏสิัมพันธท์ีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรับอุปกรณ์เคลือ่นที ่
โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้ซอฟตแ์วรแ์ละรปูแบบสือ่สิง่พมิพด์จิติอล

ILL 460 การระบายสแีบบดจิติอลและการพัฒนาพอรท์โฟลโิอ
วชิานี้เปิดสอนเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาไดส้รา้งสรรคช์ ิน้งานลงพอรท์โฟลโิอ
โดยการระบายสแีบบดจิติอล นักศกึษาจะสรา้งภาพประกอบในระดบัมอื
อาชพีขัน้สงูเพือ่ใสล่งในพอรท์โฟลโิอ

ILL 475A การต์นู: โครงงานระดบัซเีนยีร ์A: การสรา้งโลก
นักศกึษาจะพัฒนาและแสดงใหเ้ห็นถงึความเขา้ใจในศลิปะแบบตอ่เนื่อง 
ผา่นการสรา้งสรรคโ์ลกแหง่การต์นูแบบรวมเป็นหนึง่ โดยทีต่วัละครและ
องคป์ระกอบสง่เสรมิกนัและกนัเพือ่ใหเ้กดิผลในขดีสงูสดุ วชิานีจ้ะศกึษา
เกีย่วกบัการวาดภาพการต์นูและทกัษะการระบายส ี เปิดทางสูง่านศลิปะที่
มคีา่พอทีจ่ะน�าใสใ่นพอรท์โฟลโิอได ้
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ILL 475B การต์นู: โครงงานระดบัซเีนยีร ์B: ขอ้เสนอ 
โครงงานหนังสอืการต์นู
วชิาขัน้สงูนีน้�านักศกึษาผา่นกระบวนการขดัเกลาขอ้เสนอโครงงานหนังสอื
การต์นูของตนเอง ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสง่งานไปยงัผูต้พีมิพ์
หนังสอืการต์นูสว่นใหญ ่ นักศกึษาจะตอ้งเขา้ชัน้เรยีนพรอ้มสครปิตก์ารต์นู
ดัง้เดมิทีแ่ลว้เสร็จ และไอเดยีส�าหรับการต์นูเป็นชดุทีต่อ้งการน�าเสนอตอ่
ผูต้พีมิพ์

ILL 485 การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก 2
วชิานี้จะครอบคลุมกระบวนการในการพัฒนาแพ็กเกจหนังสอืภาพทีต่อ้ง
จัดสง่ รวมถงึการวางเลยเ์อาทห์นังสอื การสเกต็ชภ์าพตวัละคร และศลิปะ
ขัน้สดุทา้ย นักศกึษาจะสรา้งเลยเ์อาทข์นาดเล็กส�าหรับหนังสอืของตนเอง 
ตามดว้ยตวัละครแบบไดนามคิ และการศกึษาการวาดสภาพแวดลอ้มดว้ย
ดนิสอ ศลิปะขัน้สดุทา้ยจะรวมถงึการลงสภีาพประกอบแบบเต็มรปูแบบดว้ย

ILL 488 ปฏบิตักิาร 3
นักศกึษาจะสรา้งโครงงานวทิยานพินธร์ะดับปรญิญาตรภีายใตค้�าแนะน�า
ของอาจารยแ์ละมอือาชพีในอตุสาหกรรม โดยนักศกึษาสามารถน�างานที ่
รับจา้งท�าจากภายนอกมาใสไ่วใ้นพอรท์โฟลโิอได ้ ผูก่�ากบัศลิป์ นักวาด
ภาพประกอบ และนักศกึษาทีเ่พิง่จบไป จะมาแบง่ปันความเชีย่วชาญ เพือ่
นักศกึษาจะสามารถศกึษาในเชงิลกึ ในระดบัตวับคุคล วา่ท�าไมและอะไร 
ท�าใหม้าเป็นนักวาดภาพประกอบ

ILL 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตก
ตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

ILL 491 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอและการเสนอขายตวัเอง
วชิานีเ้ป็นการศกึษาในระดบัซเีนยีรใ์นมมุมองธรุกจิของนักวาดภาพประกอบ  

หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย การขายงานศลิปะ การเตรยีมงานศลิปะเพือ่ 

ท�าซ�้าไดอ้ยา่งประสบผลส�าเร็จ การทบทวนไอเดยีเพือ่แนะน�าเทคนคิการ 

สมัภาษณ ์ ทกัษะการท�าการตลาดเพือ่เสนอขายตนเอง และการน�าเสนอ 

พอรท์โฟลโิอ การอภปิรายในเรือ่งธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบันักวาดภาพประกอบ 
จะเนน้ในเรือ่งบญัช ีภาษี ประเด็นทางกฎหมาย ตวัแทนศลิปิน และการน�า
เสนอตนเอง

ILL 493 การศกึษาตา่งประเทศ: ศลิปินในฐานะนักขา่วภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะบนัทกึโลกในฐานะนักขา่วภาพ โดยจะรวมสถานที ่
ผูค้น สิง่ของ และเหตกุารณต์า่งๆ ลงเป็นแพ็กเกจบรรยายภาพเพยีงหนึง่
เดยีว นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัเรือ่งราวและศกึษามมุมอง ส ีสือ่ และ
ขอ้ความ ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐานในการน�าเนือ้หาทีต่อ้งการรายงานมารวมกนั  
โดยจะสนับสนุนใหม้กีารแสดงออกถงึอารมณข์องแตล่ะบคุคล

ILL 493A การศกึษาตา่งประเทศ: ศลิปินในฐานะนักขา่วภาพ
นักศกึษาจะไดบ้นัทกึโลกในฐานะนักขา่วภาพ นักศกึษาจะตอ้งรวมสถานที ่ 
ผูค้น สิง่ของ และเหตกุารณต์า่งๆ ลงเป็นแพ็กเกจบรรยายภาพเพยีงหนึง่
เดยีว นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัเรือ่งราวและศกึษามมุมอง ส ีสือ่ และ
ขอ้ความ ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐานในการน�าเนือ้หาทีต่อ้งการรายงานมารวมกนั  
โดยจะสนับสนุนใหม้กีารแสดงออกถงึอารมณข์องแตล่ะบคุคล

ILL 493B การศกึษาตา่งประเทศ: ศลิปินในฐานะนักขา่วภาพ
นักศกึษาจะไดบ้นัทกึโลกในฐานะนักขา่วภาพ นักศกึษาจะตอ้งรวมสถานที ่ 
ผูค้น สิง่ของ และเหตกุารณต์า่งๆ ลงเป็นแพ็กเกจบรรยายภาพเพยีงหนึง่
เดยีว นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัเรือ่งราวและศกึษามมุมอง ส ีสือ่ และ
ขอ้ความ ในฐานะทีเ่ป็นพืน้ฐานในการน�าเนือ้หาทีต่อ้งการรายงานมารวมกนั  
โดยจะสนับสนุนใหม้กีารแสดงออกถงึอารมณข์องแตล่ะบคุคล

ILL 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

ILL 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ILL 500 การฝึกงานดา้นการวาดภาพประกอบ
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการวาดภาพประกอบ
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ILL 602 แนวคดิ เทคนคิ และการวาดภาพประกอบ
นักศกึษาจะไดศ้กึษา สงัเกต และทดลองสือ่ตา่งๆ เพือ่ชว่ยในการพัฒนา
สไตลข์องตนเอง วชิานีจ้ะน�านักศกึษาเขา้ถงึกระบวนการของการวาดภาพ 

ประกอบ ตัง้แตก่ารสเกต็ชแ์นวคดิไปจนถงึไดช้ ิน้งานศลิปะทีเ่สร็จสมบรูณ์

ILL 604 การบรรยายดว้ยภาพ
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการบรรยายแบบดัง้เดมิในดา้นศลิปะ และวธิกีาร 

เลา่เรือ่งทีม่ปีระสทิธภิาพและเรา้ใจ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในเรือ่งของ 

แนวคดิ การวจัิยภาพ การศกึษา และการสเกต็ช ์การใชท้รัพยากรภาพถา่ย 
คอมพวิเตอร ์และการผลติงานทีเ่สร็จสมบรูณ์

ILL 606 การวาดภาพประกอบเนือ้หา
นักศกึษาจะพัฒนาวธิกีารสือ่สารสว่นบุคคลในการแสดงจุดยนืในเรือ่งใด
เรือ่งหนึง่หรอืสถานการณใ์ดสถานการณห์นึง่ในวชิานี ้ ซ ึง่ประกอบดว้ยการ
ศกึษาการออกแบบแบบวชิวลทีใ่ชใ้นการแสดงภาพค�า รวมถงึการสรา้งชิน้
งานพอรท์โฟลโิอส�าหรับตลาดนติยสารดว้ย

ILL 607 สถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้ม
นักศกึษาจะวาดและระบายสภีาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่อีารมณ์มาเกีย่วขอ้ง
กบัสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยจะศกึษาผลกระทบของแสง ส ี
การออกแบบ และสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่สถานการณท์ีส่รา้งขึน้มา และจะ
เนน้ในเรือ่งเนือ้หาทีเ่กีย่วกบัอารมณข์องงานศลิปะนัน้

ILL 609 การวาดภาพประกอบดว้ยสนี�้า
วชิานี้จะเรยีนรูเ้ทคนคิขัน้สงูในการใชส้นี�้าเพือ่ประยกุตใ์ชก้ับการวาดภาพ
ประกอบโดยใชส้นี�้าแบบคลาสสกิ โดยจะครอบคลมุหวัขอ้โอกาสทีห่ลาก
หลายในการเรยีนรูก้ารระบายสดีว้ยสนี�้าและการใชเ้ชงิพาณชิย ์ นักศกึษา
จะถกูกระตุน้ใหพั้ฒนาสไตลข์องตนเอง

ILL 610 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้
นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัแิละเรยีนรูเ้ครือ่งมอืการวาดทีห่ลากหลาย และใช ้

เพือ่สรา้งภาพประกอบ 3 มติ ิ บนกระดาษทีม่พีืน้ผวิราบ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบดว้ยการพัฒนาความยดืหยุน่ทางกายภาพ การท�าความเขา้ใจการ
เคลือ่นไหวของรา่งกาย และประเภทของขอ้พับตา่งๆ และโครงสรา้งของ
มนั

ILL 612 แนวคดิเรือ่งรปูรา่งอยา่งยัง่ยนื
นักศกึษาจะพัฒนาทักษะในการวาดภาพเปลอืยและภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามชัว่โมง โดยจะเนน้ในเรือ่งกลา้มเนือ้และโครงสรา้ง
กระดกู สดัสว่น จังหวะ การยดืหด การยอ่สว่น และบรรยากาศ โดยจะให ้
ความสนใจในเรือ่งความเหมอืนของใบหนา้ มอื เทา้ และเรนเดอรร์อยพับ
แบบ 3 มติ ิโดยใชห้ลกัการของคา่ตา่งแสง

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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ILL 615 การวาดศรีษะส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อสอนนักศกึษาเกีย่วกับสัดส่วนและโครงสรา้งของ 

ศรีษะมนุษย ์ โดยจะเนน้เรือ่งการใชก้ารวาดภาพประกอบทีต่อ้งแสดงอารมณ ์ 
หรอืทศันคต ิ ควบคูไ่ปกบัการศกึษาศรีษะ นักศกึษายงัจะไดเ้ห็นถงึพฤตกิรรม 

ทีแ่สดงออกโดยใชม้อืดว้ย

ILL 620 นยิายกราฟิก 1
วชิานีจ้ะศกึษาเรือ่งกลไก โครงสรา้ง และความเป็นไปไดข้องการบรรยาย
เชงิภาพ นักศกึษาจะศกึษาเกีย่วกบัการต์นู สตอรีบ่อรด์ หนังสอืภาพประกอบ  
และภาพยนตร ์ เพือ่หาภาษาทางการของสิง่เหลา่นัน้ และสรา้งเรือ่งสัน้
กราฟิกของตนเอง

ILL 625 มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่นักศกึษาทีต่ัง้ใจจะท�างานโดยไม่มสี ิง่อา้งองิหลัง
จากจบการศกึษา หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย: การคดิแบบ 3 มติ,ิ การ
จัดแสงจากจนิตนาการ, การออกแบบตวัละครทีน่่าเชือ่ถอื น่าดงึดดูใจและ
เสมอืนจรงิ, การท�าใหต้วัละครมชีวีติ เคลือ่นไหวได ้ และมบีคุลกิลกัษณะ 
และวางตวัละครนัน้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นธรรมชาติ

ILL 630 นยิายกราฟิก 2
วชิานีจ้ะศกึษาประเด็นขัน้สงูในเรือ่งกลไก โครงสรา้ง และความเป็นไปได ้
ของการบรรยายเชงิภาพ เราจะศกึษาการต์นู สตอรีบ่อรด์ หนังสอืภาพ และ
ภาพยนตร ์ เพือ่ศกึษาภาษาเป็นทางการของสิง่เหลา่นัน้ นักศกึษาจะสรา้ง
เรือ่งสัน้กราฟิกของตนเองและการบรรยายดว้ยภาพตอ่เนือ่งแบบอืน่ๆ ดว้ย

ILL 632 การปรับแตง่เลยเ์อา้ทด์ว้ยหมกึ
วชิานีจ้ะเนน้การพัฒนาทกัษะการใชห้มกึ เพือ่ยกระดบังานดนิสอใหเ้ป็นงาน 

ทีเ่สร็จสมบรูณ ์ นักศกึษาจะใชค้วามแตกตา่งของเสน้เพือ่สรา้งอารมณแ์ละ
ค�าจ�ากดัความ ขณะเดยีวกนักช็ว่ยสรา้งมติดิว้ย โดยท�างานเบือ้งตน้ในสี
ขาวกบัด�าเทา่นัน้

ILL 635 การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก
นักศกึษาจะพัฒนาสไตลส์ว่นบคุคลในการวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับ
เด็ก จะมกีารอภปิรายถงึเรือ่งสือ่และเทคนคิตา่งๆ ในการใชด้นิสอและหมกึ 
สนี�้า และอครลิคิ นักศกึษาจะศกึษาหนังสอืเด็กประเภทตา่งๆ และเรือ่งราว 
และกลุม่อายทุีแ่ตกตา่งของการวาดภาพประกอบหนังสอืเด็ก

ILL 639 การออกแบบสิง่มชีวีติ
วชิานีเ้ป็นวชิาการพัฒนาชิน้งานคณุภาพ 3 - 5 งาน เกีย่วกบัสิง่มชีวีติ เพือ่ 

จัดเกบ็ลงในพอรท์โฟลโิอ และเนือ่งจากเป็นพืน้ฐานส�าหรับการพัฒนาภาพ 

สิง่มชีวีติ จงึตอ้งมกีารสอนและเนน้ในเรือ่งการแยกยอ่ยกายวภิาค ตัง้แต่
กระดกู กลา้มเนือ้ และกายวภิาคผวิหนังของสิง่มชีวีติจรงิ
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I LLการวาดภาพประกอบ

ILL 640 การออกแบบตวัละครส�าหรับนยิายกราฟิก
ในวชิาวาดรปูตวัละครนี ้ นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาการวาดแบบมี
ไดนามกิและสไตลก์ารเลา่เรือ่งทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการของหนังสอื
การต์นูและรปูแบบศลิปะนยิายกราฟิก นักศกึษาจะไดศ้กึษาการออกแบบ
หนา้หนังสอื การออกแบบตวัละคร และการสรา้งผลกระทบดว้ยสไตล ์วธิี
การใชห้มกึ และเทคนคิการลงสทีีห่ลากหลาย และจะยงัคงมกีารใชส้มดุ
สเก็ตชภ์าพตวัละครดว้ย

ILL 645 การออกแบบตวัละครส�าหรับหนังสอืเด็ก
วชิานีเ้ป็นชัน้เรยีนการวาดตวัละครทีเ่นน้ในเรือ่งการสรา้งไดนามกิ และ
เป็นตวัละครทีน่่าจดจ�าทีเ่หมาะส�าหรับตลาดหนังสอืส�าหรับเด็ก นักศกึษา
จะท�างานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จและท�างานจากเอกสารตน้ฉบับ
ตวัอยา่ง เพือ่พัฒนาตวัละครส�าหรับเกบ็ไวใ้นพอรท์โฟลโิอของตนเอง

ILL 660 การระบายสแีบบดจิติอล
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่พัฒนาความรูข้องนักศกึษาบัณฑติศกึษาในเรือ่ง
การใชค้อมพวิเตอร์เป็นเครื่องมือในการสรา้งการวาดภาพประกอบใน
ระดบัมอือาชพีขัน้สงู โดยใชก้ารลงสแีบบดจิติอล

ILL 663 การวาดภาพประกอบแบบดจิติอล
นักศกึษาในวชิานี้จะสรา้งภาพประกอบแบบดจิติอลและพัฒนาค�าศัพท์
โดยใชซ้อฟตแ์วรบ์ติแมพ นักศกึษาจะใชท้กัษะทีไ่ดเ้รยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ในวชิา ILL 660 และเพิม่ลงในชดุทกัษะของตนเอง: การจัดวางองค์
ประกอบในภาพถา่ย, การจัดการ, สเปเชีย่ลเอฟเฟกต ์ และการใชพู้ก่นั
แบบดจิติอล โดยจะเนน้ในเรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบและการจัดแสง 
เพือ่สรา้งภาพทีม่คีณุภาพลงในพอรท์โฟลโิอ จากโปรแกรม Photoshop 
และ Corel Painter

ILL 665 ภาพประกอบแบบมปีฏสิมัพันธ์
เทคโนโลยเีป็นตวัเปิดตลาดใหมใ่หก้บันักวาดภาพประกอบในวนันี ้ในวชิา 

นี ้ นักศกึษาจะไดใ้ชเ้ครือ่งมอืแบบเวคเตอรใ์นการสรา้งสรรคง์านทีจ่ะใชบ้น 

เว็บไซต ์ นักศกึษาจะสรา้งภาพประกอบทีร่วมภาพดจิติอลลงในการปฏบิตั ิ
งานแบบมปีฏสิมัพันธ์

ILL 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคณุสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
เขา้ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

ILL 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย 

วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืตอ้ง 

ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

ILL 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ILL 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

ILL 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ILL 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์(ตอ่เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

ILL 810 ขัน้ตอนการท�าวทิยานพินธ์
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจค�าแนะน�าตา่งๆ ทีไ่ดรั้บจาก
คณะกรรมการทบทวนในชว่งการทบทวนชว่งกลาง นักศกึษาแตล่ะคนจะ
ไดรั้บทศิทางของตนเองเพือ่ระบถุงึประเด็นในเรือ่งทกัษะสว่นตวั และสรา้ง
กระบวนการทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิโครงงานใหป้ระสบผลส�าเร็จได ้

ILL 820 การโฆษณาและการวาดภาพประกอบเนือ้หา
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเอง โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการสรา้งโครงงานในเชงิลกึ การก�าหนดเป้าหมาย และรักษา
การด�าเนนิงานใหอ้ยูใ่นวงจรการผลติ

ILL 821 การวาดภาพประกอบหนังสอืส�าหรับเด็ก
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งทกัษะแบบมอือาชพีทีจ่�าเป็นเพือ่ใหง้านประสบ
ผลส�าเร็จในโลกทีน่่าตืน่เตน้ของตลาดหนังสอืส�าหรับเด็ก นักศกึษาจะจัด
ท�าหนังสอืภาพ 32 หนา้ ผา่นการวจัิย การสเกต็ชภ์าพ และการท�าดมัมี่
หนังสอื โดยจะเนน้ในเรือ่งประวตัขิองวรรณกรรมเด็ก การน�าเสนอตนเอง 
และการตลาด
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ILL 822 การวาดภาพประกอบส�าหรับนยิายกราฟิก/หนังสอื
การต์นู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าการปรับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองใน
ดา้นการต์นู (นยิายกราฟิก) โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งโครงงานในเชงิลกึ 
การก�าหนดเป้าหมาย และรักษาการด�าเนนิงานใหอ้ยูใ่นวงจรการผลติ

ILL 823 การวาดภาพประกอบศลิปะเชงิแนวคดิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าการปรับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองใน
ดา้นศลิปะกอ่นการผลติ (ศลิปะเชงิแนวคดิ) โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้ง
โครงงานในเชงิลกึ การก�าหนดเป้าหมาย และรักษาการด�าเนนิงานใหอ้ยู่
ในวงจรการผลติ

ILL 824 ผลติภณัฑเ์พือ่ผูบ้รโิภคและการขอใบอนุญาต
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการใชก้ารวาดภาพประกอบส�าหรับผลติภัณฑส์�าหรับ 

ผูบ้รโิภคทีจ่ะใชใ้นอตุสาหกรรมการตกแตง่บา้น ของขวญั และบตัรอวยพร 
รวมถงึสนิคา้ไลฟ์สไตลอ์ืน่ๆ โดยจะมกีารสอนโปรแกรม Adobe Illustrator 
และน�าไปใชใ้นการสรา้งงานพรอ้มทัง้สือ่ศลิปะแบบดัง้เดมิอืน่ดว้ย และยงั
ครอบคลมุเชงิลกึในเรือ่งใบอนุญาตศลิปะในอตุสาหกรรมดว้ย

ILL 830 การระบายสแีบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าการปรับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองใน
ดา้นการระบายสแีบบดจิติอล โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งโครงงานในเชงิ
ลกึ การก�าหนดเป้าหมาย และรักษาการด�าเนนิงานใหอ้ยูใ่นวงจรการผลติ

ILL 831 สนี�้า
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าการปรับแตง่แนวคดิวทิยานพินธข์องตนเองใน
ดา้นการระบายสนี�้า โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งโครงงานในเชงิลกึ การ
ก�าหนดเป้าหมาย และรักษาการด�าเนนิงานใหอ้ยูใ่นวงจรการผลติ

ILL 850 การเตรยีมวทิยานพินธส์ดุทา้ย
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ใหค้�าวจิารณ์แบบองคร์วมกับโครงงานวทิยานพินธ์
สดุทา้ยของนักศกึษากอ่นทีจ่ะท�าการทบทวน ซึง่นักศกึษาแตล่ะคนจะได ้
รับการประเมนิเป็นรายบคุคล โดยเนน้ในหวัขอ้เฉพาะทีนั่กศกึษาตอ้งการ 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการน�าเสนอในภาพรวม

ILL 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

ILL 903 การศกึษาตา่งประเทศ
ในวชิาบณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดท้อ่งเทีย่วไปยงัจดุหมายทีส่รา้งแรง
บนัดาลใจ เพือ่ฝึกปฏบิตังิานศลิปะ ณ สถานทีจ่รงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
แสดงออกทางอารมณแ์ละการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานที ่คา่ธรรมเนยีมของ
รายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

ILL 903A การศกึษาตา่งประเทศ
ในวชิาบณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดท้อ่งเทีย่วไปยงัจดุหมายทีส่รา้งแรง
บนัดาลใจ เพือ่ฝึกปฏบิตังิานศลิปะ ณ สถานทีจ่รงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
แสดงออกทางอารมณแ์ละการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานที ่คา่ธรรมเนยีมของ
รายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

ILL 903B การศกึษาตา่งประเทศ
ในวชิาบณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดท้อ่งเทีย่วไปยงัจดุหมายทีส่รา้งแรง
บนัดาลใจ เพือ่ฝึกปฏบิตังิานศลิปะ ณ สถานทีจ่รงิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
แสดงออกทางอารมณแ์ละการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสถานที ่คา่ธรรมเนยีมของ
รายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้
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5

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

หลกัสตูรแบบองคร์วม: ในการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม นักศกึษาจะใช ้

เวลาจ�านวนมากเพือ่เรยีนรูท้ีจ่ะสรา้งสิง่ตา่งๆ ทีพ่วกเขาออกแบบ และสิง่นี ้

จะชว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจกระบวนการในการขึน้รูปเพือ่ผลติเป็นจ�านวน
มากไดด้ขี ึน้ อกีทัง้ยงัใหโ้อกาสนักศกึษาไดพั้ฒนาทกัษะของตนเอง และ 

ท�าใหร้ากฐานแน่นขึน้โดยสรา้งความเชือ่มั่นในศักยภาพการออกแบบ
ของตนเอง

การฝึกอบรมทกัษะ: นอกจากหอ้งปฏบิตักิารวาดภาพ เรายงัมกีารวาดแบบ 

มมุมองและใชค้อมพวิเตอร ์ และชัน้เรยีนการเรนเดอรภ์าพ นักศกึษาจะ
เขา้เรยีนในชัน้เรยีน 3 มติ ิ(การสรา้งโมเดล) สีช่ัน้เรยีน โดยเริม่จากการ
เรยีนรู ้จากนัน้จะเป็นการพัฒนาทกัษะการสรา้งโมเดลของตนเอง

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: หอ้งปฏบิตักิารล�้าสมยัของคณะการ 

ออกแบบเชงิอตุสาหกรรมของมหาวทิยาลยั Academy of Art เป็นแหลง่
สอนทกัษะเหลา่นี ้ และเป็นทีท่ีนั่กศกึษาในสาขาผลติภณัฑ ์ การขนสง่  

และการออกแบบของเลน่และเฟอรน์เิจอรจ์ะมาสรา้งตวัอยา่งและผลติภณัฑ ์

ตน้แบบทีต่นเองออกแบบ

โครงงานทีจั่ดขึน้จรงิ: สถาบนัการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมเปิดโอกาสให ้

นักศกึษาไดท้�างานกบัโครงงานจรงิส�าหรับลกูคา้ เชน่ ไนกี ้และนสิสนั

คณาจารยม์อือาชพี: คณะการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมมเีหลา่คณาจารย ์

ทีน่่าประทบัใจจากผูม้ชี ือ่เสยีงและมอือาชพีในอตุสาหกรรมนี ้ เรยีนรูจ้าก
ทีป่รกึษาเชน่ Ray Ng (นักออกแบบผลติภณัฑ ์Kia), Elliott Schneider 
(นักออกแบบอาวโุสผลติภณัฑ ์ Black and Decker), John Mun (ผู ้
จัดการฝ่ายออกแบบผลติภณัฑ ์ Speedo) และ Jim Shook (เจา้ของ 
Shook Designs)

หอ้งปฏบิตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรมของเรา: หอ้งปฏบิตักิาร 3 มติ ิ

ของ IND แบง่พืน้ทีอ่อกเป็นหา้สว่น ซึง่ในแตล่ะสว่นจะเกีย่วขอ้งกบัสาขา 

วชิาทีแ่ตกตา่งกนัไป คอื: หอ้งปฏบิตักิารไม ้พลาสตกิ โลหะ ส ีและหอ้ง
แล็บคอมพวิเตอร ์3 มติิ
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หอ้งปฏบิตักิารไม้
หอ้งปฏบิตักิารไมข้อง IND เป็นหอ้งปฏบิตักิารทีใ่หญท่ีส่ดุ และใชง้านบอ่ย
ครัง้ทีส่ดุจากหอ้งปฏบิตักิารทัง้หมดสีห่อ้งของเรา โดยจะใชใ้นการประดษิฐ์
ช ิน้งานและอปุกรณน์�าแนว ทัง้ผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้มธ้รรมชาตแิละไมเ้ทยีม ใน 

บรเิวณหอ้งปฏบิตักิารนี ้จะมเีครือ่งเลือ่ยสายพานหา้เครือ่ง สวา่นแทน่สีเ่ครือ่ง  

เครือ่งไสไม ้ กบ เลือ่ยไมเ้ขา้มมุ และเครือ่งไสไม ้ สีต่วั และโตะ๊เราเตอร ์
และยงัมเีครือ่งกลงึไมส้องเครือ่ง และมหีอ้งขดัพืน้ผวิแยกตา่งหากอกีสอง
หอ้ง โดยมแีกนหมนุและจานขดั และเครือ่งกลงึอกีตวัเพือ่ใชส้�าหรับท�างาน
กบัพลาสตกิโฟม ในหอ้งปฏบิตักิารไมจ้ะมโีตะ๊เลือ่ย SawStop ทีล่�้าสมยัอกี 

สีต่วั เมือ่ไมน่านมานี ้ยงัมกีารจัดหาเลือ่ยเหลา่นีเ้พือ่เป็นสว่นหนึง่ของความ
พยายามทีจ่ะเพิม่ความล�้าสมยัดา้นความปลอดภยัของหอ้งปฏบิตักิาร

หอ้งปฏบิตักิารสี

หอ้งปฏบิตักิารสขีอง IND เป็นหอ้งปฏบิตักิารทีม่อีปุกรณค์รบครันทีส่ดุและ 

มกีารบรหิารจัดการดทีีส่ดุของประเทศ โดยมบีธูพน่สเปรยโ์ดยใชค้วามดนั 

ลบทีส่รา้งขึน้โดยเฉพาะ ซึง่มขีนาดใหญพ่อทีจ่ะน�ารถทัง้คนัเขา้ไปได ้และ
เมือ่ไมน่านมานี ้คณะไดข้ยายบธูเพิม่อกีสองบธู ซึง่ประกอบดว้ยเวริค์สเตชัน่ 

ของนักศกึษา 18 ชดุ มเีครือ่งอดัลมแรงลมสงูแบบคูเ่พือ่จัดการกบัอากาศ
ในบธูและหอ้งปฏบิตักิารอืน่ๆ ของ IND และเมือ่เร็วๆ นี ้ ไดเ้พิม่จดุลา้งปืน
สเปรยอ์ตัโนมตัทิีล่�้าสมยัอกีสองจดุ หอ้งปฏบิตักิารสใีชส้สี�าหรับรถยนตท์ีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ซึง่มสีจัีดเกบ็ในไวฐ้านขอ้มลูคอมพวิเตอรแ์ละธนาคารสทีี่
สามารถผสมสเีหลา่นีจ้ากสตอ๊กได ้"ตามความจ�าเป็น" มากถงึ 150,000 ส ี
นักศกึษาจะดขูอ้มลูจากหนังสอืชพิส ี กรอกใบสัง่ และจะไดส้ทีีผ่สมไวเ้พือ่
ใชใ้นงานโครงงานของตนเอง นักศกึษาทกุคนในโปรแกรมการออกแบบ
ทางอตุสาหกรรมทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art จะไดเ้รยีนรูก้ารใชปื้นส
เปรยใ์นการลงสใีนภาคการศกึษาแรก โดยจะตอ้งใชท้กัษะเหลา่นีอ้ยา่งตอ่
เนือ่ง และปรับใชต้ลอดระยะเวลาทีศ่กึษาในมหาวทิยาลยั

หอ้งปฏบิตักิารโลหะ
หอ้งปฏบิัตกิารโลหะมเีครือ่งมอืทกุประเภททีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นการสรา้งชิน้
สว่นโลหะทีแ่มน่ย�าส�าหรับโครงงานโมเดลของนักศกึษา โดยงานสว่นใหญ่
ในหอ้งปฏบิตักิารนีจ้ะท�าจากอลมูเินยีม และจะใชเ้ครือ่งมอืเหลา่นีเ้พือ่สรา้ง
สิง่ของจากพลาสตกิ เรามเีครือ่งกลงึทีม่คีวามแมน่ย�าสีเ่ครือ่ง (สามเครือ่ง
เป็นระบบอา่นแบบดจิติอล) เครือ่งกดัแนวตัง้สีเ่ครือ่ง (สองเครือ่งเป็นระบบ
อา่นแบบดจิติอล) ตูพ้น่ทราย เครือ่งบดสองเครือ่ง และตวัตดัและเครือ่งดดั
โคง้แผน่โลหะขนาดใหญ่

หอ้งปฏบิตักิารพลาสตกิ
หอ้งปฏบิตักิารพลาสตกิของมหาวทิยาลยัจะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถเรยีนรู ้
พืน้ฐานของการประดษิฐแ์ผน่พลาสตกิ (การตดั การตดิกาว ขึน้รปูดว้ยความ 

รอ้น) รวมถงึไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการสรา้งแมพ่มิพ ์และท�าแมพ่มิพช์ ิน้สว่นของ
ตนเองจากวสัดพุลาสตกิหลากหลายประเภท นอกจากนี ้เรายงัสอนการเลย์
อพัแบบคอมโพสทิ ประตมิากรรมจากพลาสตกิโฟมและดนิ และการขึน้รปู
สญุญากาศโดยใชเ้ครือ่งขึน้รูปสญุญากาศทีส่ัง่สรา้งขึน้เป็นพเิศษของทาง
คณะ

หอ้งแล็บคอมพวิเตอร ์3 มติ ิ
พืน้ทีห่อ้งแล็บคอมพวิเตอร ์ 3 มติ ิ ไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะ มกีาร
เดนิสายไฟแบบพเิศษ และเป็นบรเิวณทีป่ราศจากฝุ่ น เพือ่ใชส้�าหรับจัดวาง
คลงัเครือ่งสรา้งโมเดลทีใ่ชค้อมพวิเตอรค์วบคมุ ซึง่รวมถงึตวัตดัแผน่วสัดุ
ดว้ยเลเซอร ์เครือ่งท�าส�าเนา 3 มติ ิทีท่�างานโดยการเรยีงตวัเป็นชัน้ของเสน้
พลาสตกิ เครือ่งกดั 3 แกน CNC ขนาดเล็ก และหวัโพรบแบบดจิติอล 3 มติ ิ
ในหอ้งปฏบิตักิารจะเป็นเครือ่งกดั 3 แกนขนาดมาตรฐาน เครือ่งกดั 5 แกน
ขนาดเทา่หอ้งปฏบิตักิาร และเครือ่งตดัเลเซอรด์ว้ย
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เสน้ทางสายอาชพี

การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

เจา้ของ/รองประธาน

ผูอ้�านวยการออกแบบ

ผูจั้ดการออกแบบ

นักออกแบบอาวโุส

นักออกแบบ/นักออกแบบจเูนยีร์

ยานยนต์

นักออกแบบ OEM

นักออกแบบซพัพลายเออร์

นักสรา้งโมเดล OEM, ดจิติอล/อนาล็อก

นักออกแบบ, การตลาดหลงัการขาย/  
อตุสาหกรรมการขนสง่อืน่ๆ

ผูป้ระสานงานขาย, นักประดษิฐ,์ 
กราฟิก, การออกแบบบรรจภุณัฑ์

การออกแบบผลติภณัฑ ์

(เฟอรน์เิจอร ์ของเลน่)

นักออกแบบ OEM, ทีป่รกึษาการออกแบบระดบัสงู

ทีป่รกึษาการออกแบบ, นักออกแบบ OEM ระดบัรอง

นักสรา้งโมเดล OEM, ดจิติอล, นักสรา้งโมเดล,  
นักออกแบบในบรษัิทออกแบบ

บรษัิทออกแบบอสิระ, นักออกแบบอสิระ,  
นักสรา้งโมเดล

กราฟิกดไีซน,์ ออกแบบบรรจภุณัฑ ์ 
นักประดษิฐ,์ ผูป้ระสานงานการขาย
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

IND 111   มมุมองส�าหรับการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
IND 123   การรา่งแบบโดยใชค้อมพวิเตอร์
IND 132   การสเกต็ชภ์าพการสรา้งโมเดล
หรอื IND 138   การสรา้งโมเดล 1
IND 147   การแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบ
IND 151   การวาดเพือ่ออกแบบ 1
IND 163  การสรา้งภาพดจิติอล 1
IND 180  การพัฒนารปูทรง
หรอื IND 182  การพัฒนารปูทรงดจิติอล
IND 211   การวาดเพือ่ออกแบบ 2
IND 223  การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล 1
IND 270   การสรา้งโมเดล 2
หรอื IND 271  การสรา้งโมเดลผลติภณัฑ์
หรอื IND 279  การสรา้งโมเดลการขนสง่แบบดัง้เดมิ 1

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การฟ้ืนฟสูภาพยานยนต์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 24 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 18 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 60 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิ AA สาขาการฟ้ืนฟสูภาพ
ยานยนต์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
1 วชิาประวตัศิาสตรก์ารออกแบบยานยนต ์
1 วชิากลไกเชงิปรมิาณ 
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน 
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการฟ้ืนฟสูภาพยานยนต์
AUT 120  การฟ้ืนฟสูภาพรถยนตโ์บราณในสว่นทีเ่กีย่วกบังานไม ้
AUT 140  เทคโนโลยกีารแมชนีนิง่และการจัดท�าเอกสารวชิวล 
AUT 159  กระบวนการแยกชิน้สว่นรถยนตโ์บราณ
AUT 160  ระบบไฟฟ้าของรถยนตโ์บราณ 
AUT 170  การฟ้ืนฟสูภาพแผน่โลหะของยานยนต์
AUT 177  การฟ้ืนฟสูภาพตวัถงัของรถยนตโ์บราณ
AUT 207  การฟ้ืนฟสูภาพสขีองรถยนตโ์บราณ
AUT 280  การฟ้ืนฟสูภาพรถยนตโ์บราณโดยการประกอบชิน้สว่น

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

ประวตัศิาสตรก์ารออกแบบยานยนต์
LA 129  ประวตักิารออกแบบยานยนต์

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

กลไกเชงิปรมิาณ
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
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วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสีี

IND 111   มมุมองส�าหรับการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
IND 123   การรา่งแบบโดยใชค้อมพวิเตอร์
IND 132   การสเกต็ชภ์าพการสรา้งโมเดล
หรอื IND 138   การสรา้งโมเดล 1
IND 147   การแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบ
IND 151   การวาดเพือ่ออกแบบ 1
IND 163  การสรา้งภาพดจิติอล 1
IND 180  การพัฒนารปูทรง
หรอื IND 182  การพัฒนารปูทรงดจิติอล
IND 211   การวาดเพือ่ออกแบบ 2
IND 223  การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล 1
IND 251   การวาดเพือ่ออกแบบ 3
IND 381   กราฟิกและพอรท์โฟลโิอ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย 

LA 133  การเขยีนแบบยอ่ 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280  การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

 

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171    ความเจรญิของโลกตะวนัตก 

LA 270    ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา 

LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ ์

LA 276    การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด ์

LA 278    การสมัมนาในฝร่ังเศส 

LA 279    การสมัมนาในอติาล ี

LA 359    สงัคมเมอืง 

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้
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I NDการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก     
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ
LA 333   ศลิปะของยคุกลาง

LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
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ประกาศนยีบตัรสาขาการออกแบบ
เชงิอตุสาหกรรม

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบัตามสาขาเอก (ตามวชิาบงัคบัของ BFA) 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ
  

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบ
เชงิอตุสาหกรรม 
IND 612  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 1: มมุมอง
IND 621  การสรา้งโมเดล
IND 630  โครงงานออกแบบ 1
IND 651  วสัดแุละกระบวนการ
IND 662  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 2
IND 680  โครงงานออกแบบ 2
IND 712  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 3
IND 725  การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอลขัน้ตน้
IND 730  โครงงานออกแบบ 3
IND 773 การสรา้งโมเดลตนัแบบดจิติอล
  หรอืวชิาใดๆ ในสาขาวชิาเอก

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขาการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
GLA 627 ID ในโลกโลกาภวิฒัน ์(อดตีและปัจจบุนั)
GLA 631 กระบวนการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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I NDการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขาการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 
 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 57 หน่วยกติ 

+ วชิาเลอืก*   6 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบเชงิ
อตุสาหกรรม 

• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสม ไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบ
เชงิอตุสาหกรรม 
IND 612  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 1: มมุมอง
IND 630  โครงงานออกแบบ 1
IND 651  วสัดแุละกระบวนการ
IND 662  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 2
IND 680  โครงงานออกแบบ 2
IND 712  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 3
IND 762  การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 4
IND 773 การสรา้งโมเดลตนัแบบดจิติอล
หรอื IND 775  การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอลขัน้กลาง
IND 780  การเตรยีมวทิยานพินธ์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 631 กระบวนการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน ์ 

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 672 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับการออกแบบ 

  เชงิอตุสาหกรรม

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก
GLA 632  วทิยาศาสตรก์ารออกแบบ - วธิกีารตามกลุม่ชาตพัินธุ์
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ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท

AUT 120 การฟ้ืนฟสูภาพรถยนตโ์บราณในสว่นทีเ่กีย่วกบั
งานไม ้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้นวคดิและไดฝึ้กปฏบิตังิานในสว่นทีเ่กีย่วกบั 

งานไมแ้ละความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการ
วางแผน การประดษิฐ ์การตดัดว้ยเลเซอร ์และการจบงาน งานทีไ่ดรั้บมอบ
หมายจะรวมถงึการท�ากรอบไมข้ัน้ตน้ดว้ยมมุทีแ่ตกตา่งกนั และการจ�าลอง
ชิน้สว่นไมเ้พือ่ใชต้กแตง่ภายในรถยนตโ์บราณ

AUT 140 เทคโนโลยกีารแมชนีนิง่และการจัดท�าเอกสารวชิวล
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กการวดัอยา่งเทีย่งตรง การจัดท�าเอกสาร 
และการใชง้านเครือ่งมอืแมชนีนิง่ เชน่ เครือ่งกลงึและเครือ่งกดั เป็นตน้ 
นักศกึษาจะใชท้กัษะเหลา่นีใ้นการผลติชิน้สว่นรถยนตใ์หม ่ หวัขอ้ทีเ่รยีน
จะประกอบไปดว้ยคุณลักษณะและการใชโ้ลหะทางอุตสาหกรรมทีใ่ชก้ัน
ทัว่ไปในกระบวนการแมชนีนิง่ และการบ�ารงุรักษาเครือ่งมอืแมชนีนิง่

AUT 159 กระบวนการแยกชิน้สว่นรถยนตโ์บราณ
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กการวจัิยประวตัศิาสตรใ์นทางปฏบิตั ิ การ
แยกชิน้สว่น การตรวจสอบดว้ยตา เอกสารทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณอ์กัษร
และรปูภาพ และการวางแผนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟสูภาพรถยนตโ์บราณ 
นักศกึษาจะวจัิยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่�าหนดเพือ่วางแผนการฟ้ืนฟแูละจัด
ท�าเอกสารสภาพของรถยนต ์ โดยหาขอ้มลูสนับสนุนจากภาพทีไ่ดบ้นัทกึ
ไวเ้มือ่แยกชิน้สว่นรถยนตแ์ลว้

AUT 160 ระบบไฟฟ้าของรถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะครอบคลมุคณุลักษณะพืน้ฐานและการปฏบิัตกิารของระบบไฟฟ้า 

ทีใ่ชใ้นรถยนตแ์บบคลาสสกิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยกฎของโอหม์  
วงจรไฟฟ้า พลงังานแบตเตอรี ่การฟ้ืนฟสูภาพและการดแูลรักษาสว่นประกอบ 

ของวงจรไฟฟ้า นักศกึษาจะไดต้รวจสอบระบบไฟฟ้า ก�าหนดกระบวนการ
ซอ่มแซมทีเ่หมาะสม ด�าเนนิการซอ่มแซมและเปลีย่นชิน้สว่นไฟฟ้า

AUT 170 การฟ้ืนฟสูภาพแผน่โลหะของยานยนต์
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กแนวคดิพืน้ฐาน เทคนคิ และหลกัปฏบิตัทิี ่
ใชใ้นการตดั ดดั สรา้งรปูทรง และเชือ่มแผงตวัถงัรถยนต ์นักศกึษาจะสรา้ง
รปูทรงแผน่โลหะ สรา้งชิน้สว่นโลหะแผน่ใหม ่ และประกอบชิน้สว่นตา่งๆ 
โดยใชห้มดุย�้าและตวัยดึแบบเกลยีว

AUT 177 การฟ้ืนฟสูภาพตวัถงัของรถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะครอบคลมุหลักปฏบิัตพิืน้ฐานของการซอ่มแซมตัวถังทีเ่ป็นโลหะ
และตกแตง่แผงใหแ้ลว้เสร็จ นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารประเมนิสภาพชิน้สว่น
ตวัถงัและก�าหนดกระบวนการซอ่มแซมทีเ่หมาะสม นักศกึษาจะท�างานที่
คา้งอยูใ่หแ้ลว้เสร็จ และท�าการซอ่มแซมชิน้สว่นตวัถงั

AUT 207 การฟ้ืนฟสูภาพสขีองรถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะเนน้ในเรื่องหลักปฏบิัตพิื้นฐานในการฟ้ืนฟูสภาพสขีองรถยนต์
โบราณ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการเตรยีมแผง ระบบการพน่ส ี การ
ใชง้านและการบ�ารงุรักษาเครือ่งมอื การพน่ส ี การจัดท�าเอกสาร และการ
ประเมนิความผดิพลาดของพืน้ผวิตัวถังรถยนตท์ีพ่่นสเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
อีกทัง้ยังครอบคลุมในเรื่องการก�าหนดกระบวนการในการแกไ้ขขอ้ผดิ
พลาดในการพน่สนัีน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งผลลพัธง์านสทีีส่มบรูณแ์บบ

AUT 217 การฟ้ืนฟสูภาพงานขดัเงารถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักปฏบิัตใินการพืน้ฟแูละขัดเงาชิน้สว่น
ทีเ่ป็นขอบแข็ง และชิน้สว่นตา่งๆ นักศกึษาจะประเมนิสภาพ วางแผน
กระบวนการทีเ่หมาะสม และด�าเนนิการฟ้ืนฟชู ิน้สว่นทีเ่ป็นขอบแข็งและชิน้
สว่นตา่งๆ โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้คณุลกัษณะทัว่ไปส�าหรับการสง่เอาท์
ซอรส์ดว้ย

AUT 230 การฟ้ืนฟสูภาพวสัดหุุม้เบาะของรถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจักการซ่อมแซมการตกแต่งภายในรถยนต์
โบราณ และการฟ้ืนฟวูสัดหุุม้เบาะรถยนต ์ นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะแยกชิน้
สว่นและประกอบชิน้สว่นทีน่ั่ง ชิน้สว่นงานตกแตง่ภายใน และแผงเครือ่ง
มอื หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการใชง้านและการบ�ารงุรักษาเครือ่งเย็บ 
แพทเทริน์การเย็บ การสรา้งแพทเทริน์ การเย็บขอบ การยดันุ่น คณุสมบตัิ
ของวสัด ุและการเย็บ

AUT 250 การฟ้ืนฟชู ิน้สว่นของรถยนตโ์บราณ
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการแยกชิน้สว่น การซอ่มแซม การสรา้งใหม ่ การ
ตกแตง่ใหแ้ลว้เสร็จ และการประกอบชิน้สว่นรถยนตโ์บราณ นักศกึษาจะ
วาดไดอะแกรมและสรา้งการวาดเชงิเทคนคิ ตรวจสอบสภาพของชิน้สว่น 
แยกชิน้สว่น สรา้งใหมห่รอืซอ่มแซม และประกอบชิน้สว่นรถยนตเ์ขา้กนั
ใหมอ่กีครัง้ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งการเตรยีมพรอ้มเพือ่น�าไปชิน้สว่นไป
ฟ้ืนฟสูภาพโดยใชบ้รกิารเอาทซ์อรส์ดว้ย

AUT 280 การฟ้ืนฟสูภาพรถยนตโ์บราณโดยการประกอบ 
ชิน้สว่น
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการประกอบและการทดสอบชิน้สว่น โดย
นักศกึษาจะน�าเสนอชิน้สว่นทีจ่ะท�าการฟ้ืนฟสูภาพของรถยนตท์ีก่�าหนด 
วเิคราะหง์านทีจ่�าเป็น ด�าเนนิการวจัิยทางประวตัศิาสตรต์ามความจ�าเป็น 
และวาดไดอะแกรมงานทีต่อ้งท�าใหแ้ลว้เสร็จและกระบวนการทีต่อ้งปฏบิตั ิ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งคณุภาพของงานทีฟ้ื่นฟแูละการประกอบชิน้สว่น

AUT 290 รายละเอยีดของรถยนตโ์บราณ
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการใหร้ายละเอยีดของรถยนตใ์นฐานะทีเ่ป็นขัน้ตอน
สดุทา้ยของกระบวนการฟ้ืนฟสูภาพรถยนต ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย 
การใหร้ายละเอยีดผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ เทคนคิและกระบวนการตา่งๆ 
ส�าหรับเงือ่นไขสดุทา้ยในการตกแตง่ชิน้สว่นภายนอกและภายใน และพืน้
ผวิ เพือ่ใหน้�าเสนอไดห้รอืน�ารถไปแสดงได ้ โดยจะเนน้ในเรือ่งความถกู
ตอ้งทีเ่ห็นไดด้ว้ยตาและการตกแตง่ขัน้สดุทา้ยทีส่มบรูณแ์บบ

AUT 299 การฝึกงาน
การฝึกงานจะเปิดรับเฉพาะนักศกึษาในระดับสูงทีผ่่านคุณสมบัตเิท่านัน้ 
โดยใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้ืนฟสูภาพยานยนต์
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I NDการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม
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IND 111 มมุมองส�าหรับการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
วชิานี้เป็นวชิาขัน้ตน้ในเรื่องการน�าเสนอวัตถุอย่างถูกตอ้งแม่นย�าในมุม
มองทีอ่งิจากแปลนและระดบัตา่งๆ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการของมมุ
มองแบบจดุเดยีว สองจดุ และสามจดุ และจะมกีารอภปิรายและฝึกปฏบิตั ิ
ในเรือ่งการใหแ้สง เงา และภาพสะทอ้นดว้ย

IND 118 ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
วชิานีจ้ะเริม่ตน้ดว้ยเครือ่งจักรสมยัตน้และการปฏวิตัอิตุสาหกรรม จากนัน้
จะศกึษาในเรือ่งผลลัพธท์ีต่ามมาทีม่ตี่อสังคมในชว่งเวลาประวัตศิาสตร์
และอทิธพิลตอ่การออกแบบรว่มสมยั โดยจะเนน้เป็นพเิศษในยคุรุง่เรอืง
ในชว่งปี 30 และ 40 เนือ่งจากเป็นยคุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก�าเนดิของการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

IND 123 การรา่งแบบโดยใชค้อมพวิเตอร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการรา่งแบบและเทคนคิการวาดกลไกเพือ่
น�าเสนอชิน้งาน 3 มติ ิหลกัสตูรนีจ้ะมุง่ในเรือ่งการวาดผลติภณัฑแ์ละกลไก 
ขณะเดยีวกนักจ็ะสอนถงึหลกัการรา่งภาพและในเรือ่งมติติา่งๆ ดว้ย

IND 129 ประวตักิารออกแบบยานยนต์
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการปฏวิัตยิานยนตแ์ละการออกแบบตัว
ถงัรถในบรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม นักศกึษาจะเรยีนรูค้วาม
เชือ่มโยงระหวา่งความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลง
ในเรือ่งขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภยั และอทิธพิลทีม่ตีอ่การออกแบบ
ยานยนต ์โดยจะเนน้ในเรือ่งยคุตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความกา้วหนา้ของสาย
งานการประกอบและปีทีรุ่ง่เรอืงในชว่งปี 1930 และ 1940

IND 132 การสเกต็ชภ์าพการสรา้งโมเดล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนเกีย่วกบัการสเกต็ชภ์าพการสรา้งโมเดลเพือ่
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมผา่นการออกแบบแบบเร็วและโครงงานการ
สรา้งโมเดลหลายตวั โดยจะเนน้ในเรือ่งความเร็วและการสือ่สารทีแ่มน่ย�า
ของเจตนาในการออกแบบในแงข่องรปูทรง โดยจะครอบคลมุในเรือ่งของ
ความปลอดภยัและการจัดระเบยีบพอรท์โฟลโิอดว้ย

IND 138 การสรา้งโมเดล 1
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณจ์ากการฝึกปฏบิตักิารดว้ยไม ้ อครลิคิ โฟม
แข็ง สไตรนีแผน่ และการหลอ่เรซนิ นักศกึษาจะสรา้งโมเดลทีแ่มน่ย�าตาม
แผนทีร่า่งไว ้ และสรา้งพืน้ผวิทีม่คีณุภาพสงูโดยใชเ้ทคนคิของปืนสเปรย ์
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการใชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชพ้ลงังาน การดดัดว้ย
ความรอ้น การขึน้รปูดว้ยสญุญากาศ การหลอ่ และการตกแตง่ชิน้งานอยา่ง
มคีณุภาพสงู

IND 147 การแกไ้ขปัญหาดา้นการออกแบบ
นักศกึษาจะไดเ้รียนรูใ้นการใชแ้ละปรับใชก้ระบวนการออกแบบอย่าง
สรา้งสรรค ์ เพือ่สรา้งไอเดยีมากมาย และใชก้ารคดิเชงิวเิคราะห ์ โดยจะ
มกีารมอบหมายผลติภณัฑแ์ละปัญหาเชงิแนวคดิให ้ และจะศกึษาวา่นัก
ออกแบบท�าอยา่งไรในการใชง้านวจัิย การก�าหนดปัญหา ความทา้ทาย
ดา้นตวัแปร การวเิคราะห ์ การระดมสมอง การประเมนิการวดัและการจด
บนัทกึเพือ่ด�าเนนิโครงงานใหเ้สร็จสมบรูณ์

IND 151 การวาดเพือ่ออกแบบ 1
นักศกึษาจะพัฒนาทักษะการวาดเพื่อออกแบบเชงิอุตสาหกรรมโดยใช ้
ดนิสอส ี สชีอลค์พาสเทล และปากกาลกูลืน่ วชิาทีเ่ขม้ขน้นีมุ้ง่หวงัเพือ่
สรา้งคณุภาพในการสเกต็ชแ์ละเพือ่เพิม่ความรูใ้นดา้นมมุมอง โดยจะเนน้
ในเรือ่งการเรนเดอร ์ งานฝีมอื มมุมองทีแ่มน่ย�า การเปรยีบเทยีบ และการ
จัดวางองคป์ระกอบ

IND 163 การสรา้งภาพดจิติอล 1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กเครือ่งมอืดจิติอลขัน้พืน้ฐานทีใ่ชก้ันทั่วไป
ในการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม โดยจะมกีารเสรมิทกัษะการวาดและการ
สือ่สาร ขณะเดยีวกนักจ็ะไดศ้กึษาเวคเตอร ์ 2 มติแิละซอฟตแ์วรร์าสเตอร์
ดว้ย นักศกึษาจะไดท้กัษะในเรือ่งการตกแตง่รปูภาพ การสเกต็ชภ์าพแบบ
ดจิติอลอยา่งรวดเร็ว เทคนคิศลิปะเวคเตอร ์ และการน�าเสนอแบบดจิติอล 
2 มติิ

IND 171 การพัฒนารปูทรง
วชิานีเ้ป็นการศกึษาการออกแบบ 3 มติติามขนาดของผลติภณัฑ ์ค�าศพัท ์
และรปูทรงเรขาคณติและรปูทรงอสิระ  นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารน�าเสนอและ
พัฒนาพืน้ผวิและปรมิาตรในรปูทรงตนั เปลอืก หรอืสว่นยอ่ยหลายๆ สว่น 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยเลยเ์อาทข์องออโธกราฟ, การวดัคา่โดยใช ้
ระบบทศนยิม เศษสว่น และเมตรกิ และพืน้ฐานของมติขิองออโธกราฟ

IND 180 การพัฒนารปูทรง
วชิานีจ้ะครอบคลมุภาษาของรปูทรงในฐานะเป็นวธิใีนการสรา้งแนวคดิและ
พัฒนาไอเดยีผา่นการวาดและโมเดลสเกต็ช ์ ซึง่ถอืวา่เป็นโมเดลกายภาพ 

ทีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพี หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการตดัดว้ยเลเซอร ์

และภาพพมิพโ์ลหะ โมเดลดนิเหนยีว การสรา้งแมพ่มิพ ์ การเตรยีมพืน้ผวิ 
การประยกุตใ์ชก้ารพน่สรีถยนต ์และการประเมนิพืน้ผวิ

IND 182 การพัฒนารปูทรงดจิติอล
วชิานี้ครอบคลุมภาษาของรูปทรงในฐานะเป็นวธิใีนการสรา้งแนวคดิและ
พัฒนาไอเดยีผา่นการวาดและโมเดลสเกต็ชด์จิติอล

IND 211 การวาดเพือ่ออกแบบ 2
วชิานีเ้ป็นวชิาฝึกปฏบิตัใินดา้นทักษะการสเก็ตชแ์บบอสิระในการออกแบบ
ผลติภณัฑ ์หลกัการวาดเสน้ แรเงา ใหแ้สงเงา คณุคา่ และคอนทราสท ์จะ
ถกูน�ามาประยกุตใ์ชก้บัรปูรา่งทีน่ยิมใชก้นัในผลติภณัฑท์ีผ่ลติ วชิานีจ้ะรวม
ถงึการศกึษาการใชส้ขีัน้ตน้ดว้ย

IND 223 การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล 1
วชิานีเ้ป็นวชิาขัน้ตน้ส�าหรับการสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล โดยใช ้
ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งโมเดลแบบ 3 มติ ิNURBS นักศกึษาจะศกึษาเครือ่งมอื
และเทคนคิในการสรา้งโมเดล รวมถงึการแปลงภาพสเกต็ช ์ 2 มติไิปเป็น
โมเดลดจิติอล 3 มติดิว้ย

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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IND 239 วสัดแุละกระบวนการ
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการผลติผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และ 

ตวัแปรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบชิน้สว่นทีท่�าจากพลาสตกิและโลหะ
เป็นหลกั และจะมกีารอภปิรายถงึประเภทหลกัๆ ของพลาสตกิและหมวด 

หมูข่องโลหะและคณุลกัษณะของแตล่ะตวั ปัญหาทีแ่ทจ้รงิในการออกแบบ 

ทีร่ะบถุงึรายละเอยีดทีเ่หมาะสมส�าหรับกระบวนการ และการตรวจสอบชิน้
สว่นผลติภณัฑ์

IND 240 การออกแบบผลติภณัฑ ์1
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งผลติภณัฑข์นาดกะทดัรัด โดยจะมกีารอภปิรายเกีย่วกบั
หลกัการยศาสตรใ์นเชงิลกึ และนักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารวจัิย การออก
ไอเดยี และการแกไ้ขปัญหาในการพัฒนาแนวคดิของตนเอง โดยจะเนน้ 

เรือ่งการสเกต็ชแ์ละการน�าเสนอการเรนเดอร ์ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะ 

ทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูม้ากบัการน�าเสนอครัง้สดุทา้ย ซึง่รวมถงึการสเก็ตชท์ี ่
พัฒนาแลว้ การวาดภาพออโธกราฟ โมเดลสเกต็ช ์และการเรนเดอรส์เกต็ช์

IND 249 การออกแบบการขนสง่ 1
วชิานี้จะครอบคลมุประวัตศิาสตรข์องแนวโนม้ทีเ่ป็นตัวก�าหนดสไตลข์อง
ยานยนตแ์ละววิฒันาการ ปรัชญาในการออกแบบและอทิธพิล นักศกึษาจะ
ไดพั้ฒนาทกัษะในดา้นการสเกต็ชแ์ละการเรนเดอรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะ
เนน้ในเรือ่งสดัสว่นทีถ่กูตอ้ง โดยอา้งองิจากแพ็กเกจของผูใ้ชง้านและองค์
ประกอบตา่งๆ

IND 251 การวาดเพือ่ออกแบบ 3
วชิานี้จะสอนการสเก็ตชอ์สิระแบบเร็วเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรมทีร่ะบุ
ถงึเทคนคิตา่งๆ ทีช่ว่ยใหส้เกต็ชร์ปูทรงอสิระและรปูทรงเรขาคณติไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว โดยจะเนน้เป็นอยา่งมากในเรือ่งการสเกต็ชผ์ลติภณัฑป์รมิาณมาก 
การวาดลายเสน้พืน้ผวิและวสัดุ

IND 263 การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล 2
นักศกึษาจะศกึษาการออกแบบ 3 มติแิละโลกของการสรา้งโมเดลโดยใช ้
ซอฟตแ์วรส์รา้งโมเดลพืน้ผวิ NURBS ในระดบัสงูทีส่ามารถใชเ้รนเดอรไ์ด ้
ดว้ย โดยจะครอบคลมุเทคนคิการเรนเดอรพ์ืน้ฐานดว้ย เพือ่สามารถสรา้ง
การน�าเสนอการเรนเดอรไ์ด ้ ส�าหรับโครงงานสดุทา้ย นักศกึษาจะพัฒนา
โมเดลดจิติอลของงานออกแบบของตนเอง

IND 270 การสรา้งโมเดล 2
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งวสัดทุีห่ลากหลาย การใชเ้ครือ่งมอืทัว่ไปและเครือ่งมอื 

ไฟฟ้า ความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งจักร และวธิกีารสรา้งโมเดลเสมอืน
จรงิขนาดเทา่แบบและวธิกีารตกแตง่เพือ่จบงาน นอกจากนี ้ นักศกึษายงั
จะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเพือ่ใหไ้ดร้ายละเอยีดและวธิจีบงานผลติภัณฑต์กแตง่ 
รปูรา่งอสิระและรปูรา่งเสน้ตรง และการประดษิฐแ์ละเทคนคิการตกแตง่จบ
ชิน้งานทีน่�าไปประยกุตใ์ชก้บัโครงงานการออกแบบ

IND 271 การสรา้งโมเดลผลติภณัฑ์
ในวชิานี ้นักศกึษาจะสรา้งโมเดลทีม่คีณุภาพระดบัอาชพีส�าหรับผลติภณัฑ์
ทีไ่ดอ้อกแบบไวใ้นวชิา IND 210 การออกแบบผลติภณัฑ ์ 2 นักศกึษา
จะไดรั้บประสบการณ์จากการปฏบิัตงิานจรงิดว้ยเครือ่งกลงึและเครือ่งกัด 
สรา้งแมพ่มิพ ์ RTV และหลอ่ชิน้สว่นซ�้าๆ โดยจะเนน้ในเรือ่งความแมน่ย�า
ของมติ ิและคณุภาพของโมเดลทีม่องเห็นได ้

IND 279 การสรา้งโมเดลการขนสง่แบบดัง้เดมิ 1
วชิานีจ้ะท�างานเชือ่มโยงกบั IND 218 การสรา้งโมเดลดนิเหนยีวส�าหรับ
รถยนตท์ีอ่อกแบบไวใ้นวชิา IND 218 ค�าแนะน�าเฉพาะส�าหรับการสรา้ง
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการสรา้งโมเดลดนิเหนยีว, การเตรยีมตวั และการสรา้ง
โมเดลรถยนตด์นิเหนยีวขนาด 1/5 รวมถงึการสรา้งลอ้และยางดว้ย

IND 280 การออกแบบผลติภณัฑ ์2
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการบรหิารจัดการโครงงาน การท�างานรว่มกนั หลกั
ปฏบิตัขิองอตุสาหกรรมและการออกแบบ ซึง่อา้งองิจากกระบวนการผลติ
และการประกอบชิน้สว่น  นักศกึษาจะไดท้�าการวจัิยตลาดอยา่งเขม้ขน้และ
พัฒนาแนวคดิของตนเอง นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีน
รูม้ากบัการน�าเสนอครัง้สดุทา้ย ซึง่จะรวมถงึการสเก็ตชท์ีพั่ฒนาแลว้ การ
วาดภาพออโธกราฟ โมเดลสเก็ตช ์ การเรนเดอรส์เกต็ช ์ และโมเดลทีจั่บ
ตอ้งได ้

IND 282 การออกแบบการขนสง่แบบดจิติอล 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัขิองยานยนต ์ ววิฒันาการ และ 

อทิธพิลของแนวโนม้ทีม่ผีลตอ่สไตล ์ และรวมขอ้มลูเหลา่นีใ้นกระบวนการ
ออกแบบโดยใชท้ัง้เครือ่งมอืการวาดแบบดัง้เดมิและสือ่ดจิติอล นักศกึษา
จะพัฒนารถยนตซ์ดีาน 4 ประต ู โดยอา้งองิจากแพ็กเกจของผูใ้ชง้านและ
องคป์ระกอบตา่งๆ โดยจะเนน้ในเรือ่งสดัสว่นทีถ่กูตอ้ง

IND 289 การออกแบบการขนสง่ 2
วชิานี้จะครอบคลมุประวัตศิาสตรข์องแนวโนม้ทีเ่ป็นตัวก�าหนดสไตลข์อง
ยานยนตแ์ละววิฒันาการ ปรัชญาในการออกแบบ และอทิธพิล นักศกึษา
จะไดพั้ฒนาทกัษะในดา้นการสเกต็ชแ์ละการเรนเดอรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง โดย
จะเนน้ในเรือ่งสดัสว่นทีถ่กูตอ้ง โดยอา้งองิจากแพ็กเกจของผูใ้ชง้านและ
องคป์ระกอบตา่งๆ การออกแบบจะไดรั้บการพัฒนาไปเป็นการวาดเทปทรี
ววิ และการตคีวามอยา่งถกูตอ้งในสเกล 1/5 ของโมเดลดนิเหนยีว

IND 311 การวาดภาพผลติภณัฑ์
ในวชิาการวาดภาพในระดบัสงูนี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะของตนเอง
ในเรือ่งการท�าใหเ้ห็นไดแ้บบไว มมุมอง และการเรนเดอร ์ และเรยีนรูท้ีจ่ะ
ประยุกตใ์ชท้ักษะเหลา่นี้กับการเรนเดอรแ์บบดจิติอลในกระบวนการแบบ
มอือาชพีขัน้สงู

IND 319 การวาดภาพการขนสง่
ชัน้เรยีนนีจ้ะเนน้เรือ่งเทคนคิการวาดทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมการออกแบบการ 
ขนสง่: พดูใหเ้ฉพาะเจาะจงกค็อื ภายในรถยนตแ์ละการเรนเดอรภ์ายนอก 
โดยจะใชต้ัวอย่างทีพ่บเจอในชวีติจรงิเพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่สแีละรูปทรงที่
แตกตา่งจะสง่ผลตอ่แสงและการสะทอ้นจากพืน้ผวิรถยนตอ์ยา่งไร วชิานี้
จะศกึษาพืน้ผวิภายในและวสัดทุีใ่ชท้ีแ่ตกตา่งกนั และการเรนเดอรโ์ดยใช ้
ปากกา ดนิสอ มารก์เกอร ์และชอลค์

IND 323 การสรา้งโมเดลตนัแบบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูพ้ืน้ฐานการสรา้งโมเดลแบบตนั การประกอบ
ชิน้สว่นขัน้สงู และการสง่ออกขอ้มลูเพือ่ไดผ้ลลพัธ ์ CNC อกีทัง้การวาด
ภาพแบบออโธกราฟกจ็ะสรา้งจากขอ้มลู 3 มติทิีไ่ดส้รา้งขึน้ในชัน้เรยีนดว้ย
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IND 325 การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล 3
วชิานีเ้ป็นวชิาตอ่เนือ่งทีส่อนเรือ่งเทคนคิการพัฒนาการสรา้งโมเดล 3 มติ ิ 
2 โดยจะสอนเทคนคิการสรา้งโมเดลขัน้สงูทีจ่�าเป็นส�าหรับการพัฒนาโมเดล  
3 มติทิีซ่บัซอ้น เชน่ ผลติภณัฑ ์รถยนต ์อากาศยาน และเรอื

IND 330 การสรา้งโมเดล 3
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดท้�างานในโครงงานปัจจบุนัเพิม่เตมิ เพือ่สรา้งโมเดล 

ทีส่มบรูณท์ีม่คีณุภาพสงู

IND 339 การสรา้งโมเดลการขนสง่แบบดัง้เดมิ 2
วชิานีจ้ะเรยีนพรอ้มกนักบัการออกแบบการขนสง่ 3 ซึง่นักศกึษาจะท�างาน
ควบคูก่นัไปในชัน้เรยีนนี ้ เพือ่ใหไ้ดโ้มเดลทีส่มบรูณท์ีม่คีณุภาพสงู จะมี
การมอบหมายการบา้น 12 ชัว่โมงในแตล่ะชัน้เรยีน โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
สรา้งโมเดลดว้ยดนิเหนยีว การตกแตง่จบชิน้งาน และเทคนคิการลงสี

IND 340 การออกแบบผลติภณัฑ ์3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งสิง่ประดษิฐ ์ นวตักรรม ความยัง่ยนื และการวจัิยอยา่ง
เขม้ขน้ นักศกึษาจะตอ้งออกแบบผลติภณัฑท์ีย่งัไมม่อียูจ่รงิในปัจจบุนั โดย 

นักศกึษาจะตอ้งประยุกตใ์ชท้ักษะทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูม้ากับการน�าเสนอ
ครัง้สดุทา้ย ซึง่จะรวมถงึการสเก็ตชท์ีพั่ฒนาแลว้ การวาดภาพออโธกราฟ 
โมเดลสเกต็ช ์ การเรนเดอรส์เกต็ช ์ และทัง้โมเดล 3 มติ ิ หรอืโมเดลทีจั่บ
ตอ้งได ้

IND 342 การออกแบบการขนสง่แบบดจิติอล 3
วชิานีเ้ป็นชัน้เรยีนการออกแบบยานพาหนะขนาดเล็ก นักศกึษาจะประยกุต์
ใชแ้นวคดิของแพ็กเกจกบังานออกแบบของตนเอง การเรยีนจะประกอบไป 

ดว้ยการสเกต็ชภ์าพ การเรนเดอร ์ และการวาดภาพสไตลล์อฟ์ท เพือ่วาด
เคา้โครงพืน้ผวิ 3 มติใินขอบเขตงาน 2 มติ ิผลลพัธส์ดุทา้ยทีไ่ดจ้ะรวมถงึ
ภาพสเกต็ช ์การเรนเดอร ์การวาดแพ็กเกจ และโมเดลตามขนาด (โฟม)

IND 349 การออกแบบการขนสง่ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะออกแบบยานพาหนะขนาดเล็กโดยใชอ้ตัลกัษณข์อง
แบรนดท์ีม่ไิดเ้ป็นรถยนต ์ นักศกึษาจะพัฒนาแนวคดิของตนเองภายในขอ้
จ�ากดัของคณุสมบตัทิีใ่ห ้ โดยรวมถงึเลยเ์อาทเ์ชงิกลไกและเลยเ์อาทข์อง
ผูโ้ดยสาร นักศกึษาจะน�าเสนอผลงานทีป่ระกอบดว้ยโมเดลดนิเหนยีวทีล่ง
สสีมบรูณแ์ลว้ และหนังสอืโครงงานในรปูแบบพอรท์โฟลโิอ

IND 363 การสรา้งภาพดจิติอล 2
วชิานีจ้ะศกึษาขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วขอ้งและรปูแบบทีห่ลากหลายทีเ่ป็นไปได ้
ในการรวบรวมงานลงในพอรท์โฟลโิอของนักศกึษา งานทีจ่บไปแลว้และ
งานปัจจุบันจะถูกน�ามาทบทวนเพือ่ก�าหนดวา่จะตอ้งเตรยีมโครงงานเพือ่
สรปุผลอยา่งไร

IND 369 การสรา้งโมเดลการขนสง่แบบดจิติอล 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิสีรา้งพืน้ผวิภายนอกของรถยนตต์ัง้แตข่ัน้
ตน้ไปจนถงึขัน้กลาง งานทัง้หมดจะถกูสรา้งแบบดจิติอล ตัง้แตก่ารสเกต็ช์
ภาพแนวคดิไปจนถงึการสรา้งโมเดล เมือ่กรอบโครงสรา้งเสร็จเรยีบรอ้ย
แลว้ จะมกีารศกึษาการเรนเดอรข์ัน้สงูตอ่ไป

IND 380 การออกแบบผลติภณัฑ ์4
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชส่นิคา้อปุโภคบรโิภค เชน่ อปุกรณ์
ทางการแพทยห์รอือปุกรณท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม โดยจะมกีารวจัิยอยา่งเขม้
ขน้ในเรือ่งธรุกจิและโมเดลสเกต็ช ์ และ/หรอืการศกึษาโมเดล นักศกึษา
จะประยกุตใ์ชท้ักษะทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูม้าเพือ่น�าเสนอผลงานสมบรูณ์ทีม่ี
คณุภาพระดบัพอรท์โฟลโิอ พรอ้มโมเดลทีจั่บตอ้งได ้ (ขนาดเทา่จรงิหรอื
มกีารยอ่/ขยาย) และ/หรอืโมเดลดจิติอล

IND 381 กราฟิกและพอรท์โฟลโิอ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กหลักการของกราฟิกดีไซน์และองค์
ประกอบพืน้ฐานของพอรท์โฟลโิอในระดบัมอือาชพี โดยจะมกีารอภปิราย
และวเิคราะหใ์นเรือ่งเทคนคิการสมัภาษณด์ว้ย

IND 382 การออกแบบการขนสง่แบบดจิติอล 4
วชิานีจ้ะครอบคลมุการพัฒนาการออกแบบภายในรถยนต ์ โดยอา้งองิจาก
การวจัิยและวเิคราะหก์ลุม่ตลาดและแบรนดเ์ป้าหมาย นักศกึษาจะพัฒนา
ทักษะดา้นแพ็กเกจในเรือ่งปัจจัยของมนุษยแ์ละการวางเลยเ์อาทแ์พ็กเกจ 
การออกแบบจะถกูพัฒนาเป็นภาพวาดออโธกราฟและโมเดล 3 มติแิบบ
ดจิติอล ส�าหรับน�าเสนอผลงานเพือ่พรอ้มทีจ่ะจัดท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย

IND 383 การออกแบบเฟอรน์เิจอร์
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิของทีน่ั่งและวเิคราะหก์ารใชแ้ละวธิกีารที่
ก�าหนดเพือ่สรา้งแนวคดิในการออกแบบเฟอรน์เิจอรต์ัง้ตน้หลายๆ แนวคดิ 
โดยนักศกึษาจะประเมนิเกณฑท์างดา้นการยศาสตร ์ ขอ้ก�าหนดดา้นความ
ปลอดภยั และเทคนคิการสรา้ง (รวมถงึวสัดหุุม้เบาะ) และการใชว้สัดแุละ
รายละเอยีดตา่งๆ อยา่งเหมาะสม

IND 384 การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�างานกบัโครงงานทีต่อ้งสง่ขอ้เสนอและไดรั้บการ
อนุมตักิอ่นทีจ่ะเริม่ภาคการศกึษา โครงงานอาจท�าเป็นรายคนหรอืรายกลุม่
กไ็ด ้โดยขึน้อยูก่บัความพอใจของนักศกึษาทีล่งทะเบยีน และวชิานีจ้ะเปิด
สอนตามความตอ้งการและความสนใจของนักศกึษา

IND 386 การออกแบบของเลน่
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการวจัิยและพัฒนาของเล่นส�าหรับเด็กก่อนวัยเรยีน
อยา่งมนีวตักรรม ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาแนวคดิและการสรา้งสรรค์
ของตน้แบบในรปูแบบ 3 มติ ินักศกึษาอาจจะใชเ้ครือ่งมอื 2 มติแิละ 3 มติิ
ในการแสดงใหเ้ห็นภาพงานออกแบบของตนเองในการน�าเสนอผลงาน
ครัง้สดุทา้ย

IND 389 การออกแบบการขนสง่ 4
วชิานีค้รอบคลมุการออกแบบการตกแตง่ภายในยานยนต ์ โดยนักศกึษาจะ
พัฒนาทักษะดา้นแพ็กเกจในเรือ่งปัจจัยของมนุษยแ์ละการวางเลยเ์อาท์
แพ็กเกจ การออกแบบจะถกูพัฒนาเป็นการวาดเทปในสเกล 1/5 หรอืตาม
ขนาดจรงิ และการวาดแผนผังหรอื space buck ในสเกล 1/5 หรอืขนาด
จรงิ ส�าหรับการน�าเสนอผลงานทีพ่รอ้มจะใสล่งในพอรท์โฟลโิอ

IND 423 โครงงานขัน้สงู 3 มติแิบบดจิติอล
นักศกึษาจะไดป้ระยุกตใ์ชค้วามรูข้องตนเองในเรือ่งซอฟตแ์วรก์ารสรา้ง
โมเดลพืน้ผวิ NURBS ระดบัสงูกบัโครงงานหลกั อกีทัง้จะศกึษาในเรือ่ง
เทคนคิการเรนเดอรแ์ละภาพเคลือ่นไหวดว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งของการ
ใชค้ณุลกัษณะแสงสวา่ง เงา และภาพเคลือ่นไหวของซอฟตแ์วรใ์นการน�า
เสนอการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
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I NDการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

IND 440 การออกแบบผลติภณัฑ ์5
ในวชิาการจัดท�าพอรท์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความทา้ทายในการ
ออกแบบผลติภณัฑท์ีค่�านงึถงึขอ้จ�ากดัในการผลติทีก่�าหนดไว ้ นักศกึษา
จะประยกุตใ์ชท้กัษะทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูม้า เพือ่ใหส้ามารถน�าเสนองานใน
ระดบัปฏบิตักิารทีเ่สร็จสมบรูณ ์ พรอ้มทัง้มกีารเรนเดอรแ์ละจัดท�าโมเดล
สดุทา้ยขนาดเทา่จรงิได ้ โดยสามารถขอรับเงนิสนับสนุนจากบรษัิทตา่งๆ 
ได ้

IND 443 การออกแบบเฟอรน์เิจอรข์ัน้กลาง
วชิานี้เป็นการฝึกปฏบิัตแิละฝึกใชง้านเทคนิคการตกแต่งงานที่หลาก
หลาย รวมถงึการยอ้มส ี การขดัเงา และการฟอกส ี นักศกึษาจะไดเ้รยีน
รูว้า่เทคนคิเหลา่นี้ชว่ยเพิม่ความน่าสนใจใหก้ับภาพลักษณ์โดยรวมหรอื
การออกแบบชิน้งานไดอ้ยา่งไร อกีทัง้จะศกึษาในเรือ่งเทคนคิพเิศษใน
การสรา้งรายละเอยีดใหก้บัเฟอรน์เิจอรใ์นตลาดปัจจบุนั

IND 446 การออกแบบของเลน่ขัน้กลาง
วชิานีก้�าหนดใหม้กีารพัฒนาการออกแบบของเลน่อยา่งมนีวตักรรม โดย
ขยายแนวคดิพืน้ฐานของการออกแบบของเลน่ โดยสดุทา้ยจะไดโ้มเดล
การออกแบบทีเ่สร็จสมบรูณ ์โมเดลการสเกต็ช ์การสรา้งแมพ่มิพ ์และการ
สรา้งโมเดล จะถกูน�ามาใชเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การผลติโมเดลของจรงิขัน้สดุทา้ย

IND 449 การออกแบบการขนสง่ 5
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�างานตอ่เนือ่งในทกุแงม่มุของกระบวนการออกแบบ 

ยานยนต ์โดยเนน้เรือ่งการสรา้งแบรนด ์การวางต�าแหน่ง และการพัฒนา
ธมี นักศกึษาจะพัฒนาการน�าเสนอทีม่คีณุภาพแบบมอือาชพีโดยใชอ้ารต์
เวริก์ 2 มติแิละโมเดล 3 มติ ิ โครงงานในชัน้เรยีนนีอ้าจขอการสนับสนุน
จากบรษัิทตา่งๆ ได ้

IND 480 การออกแบบผลติภณัฑ ์6
ในวชิาการจัดท�าพอรท์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะน�าเสนอโครงงานตามความ 

สนใจของตนเอง นักศกึษาจะไดใ้ชท้กุแงท่กุมมุของกระบวนการออกแบบ 

ผลติภณัฑ ์ ตัง้แตก่ารสรา้งแบรนด ์ การวางต�าแหน่ง และการพัฒนาธมี  
นักศึกษาจะส่งมอบการน�าเสนองานที่มีคุณภาพที่สามารถน�าใส่ใน
พอรท์โฟลโิอได ้ พรอ้มทัง้เรือ่งราวการออกแบบทีส่มบรูณ ์ โดยสามารถ
ขอรับเงนิสนับสนุนจากบรษัิทตา่งๆ ได ้

IND 483 การออกแบบเฟอรน์เิจอรข์ัน้สงู
วชิานี้จะท�าใหท้ักษะทัง้หมดทีก่�าหนดส�าหรับนักออกแบบเฟอรน์เิจอรท์ี่
ประสบความส�าเร็จเป็นรปูเป็นรา่งขึน้มา เมือ่นักศกึษาเลอืกหวัขอ้ทีส่นใจ
ไดแ้ลว้ จะตอ้งมกีารท�าวจัิย วเิคราะห ์ระบถุงึปัญหา และน�าไปใช ้โดยจะ
ตอ้งมกีารท�าตน้แบบขนาดจรงิทีม่รีายละเอยีดผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม การ
จัดท�าเอกสาร คณุสมบตัวิสัด ุและการคดิตน้ทนุ

IND 485 การออกแบบการขนสง่ 6
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะใชม้มุมองทัง้หมดของกระบวนการออกแบบ
ยานยนตแ์ละน�าเสนอกลยทุธก์ารตลาดทีอ่งิจากการสรา้งแบรนด ์การวาง
ต�าแหน่ง และการพัฒนาธมี โดยจะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอทีม่คีณุภาพ
ระดบัการปฏบิตักิาร พรอ้มทัง้การเรนเดอรภ์าพสเกต็ชร์ะดบัมอือาชพี การ
วางเลยเ์อาทแ์พ็กเกจ และโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล โดยสามารถขอรับ
เงนิสนับสนุนจากบรษัิทตา่งๆ ได ้

IND 486 การออกแบบของเลน่ขัน้สงู
วชิานี้จะรวมถงึการพัฒนาแนวคดิเกีย่วกับของเล่นส�าหรับกลุ่มประชากร-
ศาสตรท์ีเ่ลอืก การวจัิยเพิม่เตมิเกีย่วกบัตลาดทีเ่ลอืกจะชว่ยใหส้ามารถน�า
เสนอแนวคดิใหม่และท�าการศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งของการขยายแบรนด ์
รวมรวมเป็นการสรา้งสรรคส์ดุทา้ยของมมุมองทีแ่สดงออกมาทีส่ามารถน�า
ไปผลติได ้

IND 489 การออกแบบการขนสง่ 7
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาทีม่คีวามสนใจในหว้ขอ้เฉพาะในการเตรยีม
ชิน้งานพอรท์โฟลโิอเพิม่เตมิและศกึษาหัวขอ้ทีไ่มไ่ดค้รอบคลมุกอ่นหนา้
นี ้ นักศกึษาจะประเมนิงานในแตล่ะวนัและน�าเสนอโครงงานทีเ่พิม่ความน่า
สนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอได ้โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งเลยเ์อาทแ์พ็กเกจ
และการออกแบบทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึเรือ่งราวของผูใ้ช ้

IND 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะ
แตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

IND 494 โครงงานรว่มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
ในโครงงานรว่มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนจากบรษัิทตา่งๆ นี ้ นักศกึษาจะได ้
รับโครงงานจากผูใ้หเ้งนิสนับสนุนโดยตรง ซึง่นักศกึษาจะจัดท�าขอ้เสนอ
การออกแบบจากบรฟิโครงงานของผูส้นับสนุน และจะด�าเนนิการปรับแก ้
ขอ้มลูตา่งๆ ตามผลตอบกลบัของผูส้นับสนุน โดยจะเนน้ในเรือ่งแนวคดิ 
การวจัิย การปรับแตง่ การสง่มอบ การน�าเสนอ และการประชมุจดุประสงค์
โครงงาน

IND 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IND 500 การฝึกงานดา้นการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
การฝึกงานจะเปิดใหแ้กนั่กศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดยจะ 

ใหโ้อกาสนักศกึษาในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบเชงิ
อตุสาหกรรม
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IND 612 การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 1: มมุมอง
วชิานี้เป็นวชิาขัน้ตน้ในเรื่องการน�าเสนอวัตถุอย่างถูกตอ้งแม่นย�าในมุม
มองตา่งๆ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการของมมุมองแบบจดุเดยีว สอง
จดุ และสามจดุ และจะมกีารอภปิรายและฝึกปฏบิตัใินเรือ่งการใหแ้สง เงา 
และภาพสะทอ้นดว้ย จะมกีารแนะน�าใหรู้จั้กการมองภาพแบบเร็ว เพือ่ให ้
นักศกึษาสามารถสรา้งภาพรปูทรงพืน้ฐานทีแ่มน่ย�าได ้ โดยใชเ้ทคนคิการ
วาดแบบฟรแีฮนด์

IND 615 เครือ่งมอืการออกแบบดจิติอล 1
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กเครือ่งมอืออกแบบขัน้พืน้ฐานส�าหรับการน�าเสนอ
การออกแบบเชงิอตุสาหกรรม นักศกึษาจะไดเ้สรมิทกัษะดา้นนเิทศศาสตร ์
ควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูใ้นเรือ่งเวคเตอร ์ 2 มติแิละซอฟตแ์วรร์าสเตอร ์ โดย
จะครอบคลมุเรือ่งการรา่งภาพโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นตวัชว่ย การตกแตง่
รปูภาพ การสเกต็ชภ์าพแบบดจิติอลอยา่งเร็ว และเทคนคิงานศลิปะแบบ
เวคเตอร์

IND 621 การสรา้งโมเดล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้พือ่สือ่สารและปรับแตง่งานออกแบบของตน 
และเพือ่สรา้งโมเดลผลติภณัฑ ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและวสัดใุน
การเปลีย่นแนวคดิและการสเกต็ชแ์ละการวาดภาพแบบ 2 มติไิปเป็นการ
น�าเสนอในแบบโมเดล 3 มติไิดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยจะเนน้ในเรือ่งความเร็ว 
ความแมน่ย�า และความสามารถในการสือ่สาร โดยจะครอบคลมุในเรือ่ง
ความปลอดภยัและจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน

IND 630 โครงงานออกแบบ 1
วชิาเป็นการเริม่ตน้ชัน้เลศิสูก่ระบวนการออกแบบเชงิอุตสาหกรรมตัง้แต่
เริม่จนจบ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะและวธิกีารตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจาก
วชิากอ่นหนา้และวชิาปัจจบุนั ผา่นการจ�าลองการออกแบบผลติภณัฑง์า่ยๆ

IND 651 วสัดแุละกระบวนการ
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการผลติผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และ 

ตวัแปรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบชิน้สว่นทีท่�าจากพลาสตกิและโลหะ 

เป็นหลกั โดยจะเนน้ในเรือ่งการคดิวเิคราะห ์ รวมถงึการศกึษาวา่การเลอืก
วสัดมุผีลตอ่การตดัสนิใจและการออกแบบสิง่ประดษิฐต์า่งๆ อยา่งไร

IND 662 การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 2
วชิานีจ้ะเป็นการศกึษาในเชงิลกึในเรือ่งแสงและเงา (ด�าและขาว) ส ี และ
การมองเห็นแบบเร็วขัน้ตน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วของ
ระดบัการตระหนักรูท้ัง้บทวจิารณแ์บบกลุม่และแบบรายบคุคล

IND 680 โครงงานออกแบบ 2
วชิานี้จะอนุญาตใหนั้กศกึษาเริม่ศกึษาความสนใจส่วนตัวของตนเองใน
เรือ่งวชิาชพีการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม นักศกึษาจะออกแบบโซลชูนั
ส�าหรับแบรนด ์องคก์ร หรอืการใหค้�าปรกึษาดา้นการออกแบบตามตอ้งการ

IND 694 โครงงานรว่มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุน
ในโครงงานรว่มทีไ่ดรั้บเงนิสนับสนุนจากบรษัิทตา่งๆ นี ้ นักศกึษาจะไดรั้บ
โครงงานจากผูใ้หเ้งนิสนับสนุนโดยตรง ซึง่นักศกึษาจะตอ้งจัดท�าขอ้เสนอ
การออกแบบจากบรฟิโครงงานของผูส้นับสนุน และจะด�าเนนิการปรับแก ้
ขอ้มลูตา่งๆ ตามผลตอบกลบัของผูส้นับสนุน โดยจะเนน้ในเรือ่งแนวคดิ 
การวจัิย การปรับแตง่ การสง่มอบ การน�าเสนอ และการประชมุจดุประสงค์
โครงงาน

IND 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษามคีุณสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
วทิยานพินธห์รอืขอ้ก�าหนดการปฏบิตักิารของพวกเขา

IND 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

IND 712 การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 3
วชิานีเ้ป็นวชิาฝึกปฏบิตัใินการวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม นักศกึษา
จะใชเ้ครือ่งมอืทีไ่ดม้าและทักษะทีจ่�าเป็นในการเพิม่ทักษะดา้นการมอง
เห็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว เพือ่ใหส้ามารถสือ่สารภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วและแมน่ย�า

IND 725 การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอลขัน้ตน้
วชิานีเ้ป็นวชิาขัน้ตน้ส�าหรับการสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล โดยใช ้
ซอฟตแ์วรก์ารสรา้งโมเดลแบบ 3 มติ ิNURBS นักศกึษาจะศกึษาเครือ่งมอื
และเทคนคิในการสรา้งโมเดล รวมถงึการแปลงภาพสเกต็ช ์ 2 มติไิปเป็น
โมเดลดจิติอล 3 มติดิว้ย

IND 730 โครงงานออกแบบ 3
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาไดมุ้ง่เนน้ทีท่ศิทางการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
ทีนั่กศกึษาแตล่ะคนสนใจ แขนงวชิารอง เชน่ กราฟิก วศิวกรรมเครือ่งกล 
วศิวกรรมไฟฟ้า ธรุกจิ บรรจภุณัฑ ์ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้ สถาปัตยกรรม การ 

ออกแบบภายใน และเว็บไซต ์ จะเป็นตวัชว่ยสนับสนุนววิฒันาการในเรือ่ง
โซลชูนัผลติภณัฑข์องตนเอง

IND 762 การวาดเพือ่ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 4
ในวชิาการวาดภาพในระดบัสงูนี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะของตนเอง
ในเรือ่งการท�าใหเ้ห็นไดแ้บบไว มมุมอง และการเรนเดอร ์ และเรยีนรูท้ีจ่ะ
ประยุกตใ์ชท้ักษะเหลา่นี้กับการเรนเดอรแ์บบดจิติอลในกระบวนการแบบ
มอือาชพีขัน้สงู

IND 773 การสรา้งโมเดลตนัแบบดจิติอล
วชิาระดบัสงูนีจ้ะครอบคลมุเรือ่งการสรา้งโมเดลแบบตนั การประกอบชิน้
สว่นขัน้สงู และการสง่ออกขอ้มลูโดยมวีตัถปุระสงคใ์หไ้ดผ้ลลพัธ ์CNC ขัน้
สงู อกีทัง้การวาดภาพแบบออโธกราฟกจ็ะสรา้งจากขอ้มลู 3 มติทิีไ่ดส้รา้ง
ขึน้ในชัน้เรยีนดว้ย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu
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I NDการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

IND 775 การสรา้งโมเดล 3 มติแิบบดจิติอลขัน้กลาง
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กกบัซอฟตแ์วรก์ารสรา้งโมเดลพืน้ผวิ NURBS ระดบั
สงู นักศกึษาจะศกึษาเครือ่งมอื Alias Studio และเรยีนรูใ้นการแปลงการ
ออกแบบของตนเองไปเป็นโมเดล 3 มติแิบบดจิติอล อกีทัง้ยงัครอบคลมุ
ในเรือ่งเทคนคิการเรนเดอรด์ว้ย

IND 780 การเตรยีมวทิยานพินธ์
นักศกึษาจะไดข้อ้มูลสนับสนุนขอ้เสนอในชว่งกลางของตนเองผ่านการ
สงัเกตการณใ์นชวีติจรงิและการวจัิย โดยจะสอนในเรือ่งของเครือ่งมอืการ
ออกแบบจากวธิกีารวจัิยตามกลุม่ชาตพัินธุ ์ การบรหิารจัดการเวลา ทกัษะ
การสือ่สาร และคูม่อืการทบทวนในชว่งกลางส�าหรับการน�าเสนอ ผลลพัธ์
ทีไ่ดจ้ะถกูน�าเสนอในการทบทวนชว่งกลาง และจะตอ้งไดรั้บอนุมตัโิดย
คณะกรรมการทบทวนกอ่นทีจ่ะไปถงึขัน้วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์

IND 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IND 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IND 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

IND 805 การเนน้ในเรือ่งความเชีย่วชาญทางอตุสาหกรรม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าโครงงานวทิยานพินธข์องตนเพิม่เตมิตามทศิทาง 

ความเชีย่วชาญทางอตุสาหกรรม นักศกึษายงัจะไดรั้บค�าแนะน�าทีต่รงตาม
เป้าหมาย ก�าหนดเป้าหมาย ปฏบิตังิานเพือ่บรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ และให ้
ผลตอบกลบักบัเพือ่นรว่มชัน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการปรับแตง่งานวจัิย เฟส
การออกแบบ และ/หรอืการน�าไปใช ้

IND 807 การเนน้ในเรือ่งความเชีย่วชาญทางอตุสาหกรรม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าโครงงานวทิยานพินธข์องตนเพิม่เตมิตามทศิทาง 

ความเชีย่วชาญทางอตุสาหกรรม นักศกึษายงัจะไดรั้บค�าแนะน�าทีต่รงตาม
เป้าหมาย ก�าหนดเป้าหมาย ปฏบิตังิานเพือ่บรรลเุป้าหมายเหลา่นัน้ และให ้
ผลตอบกลบักบัเพือ่นรว่มชัน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการปรับแตง่งานวจัิย เฟส
การออกแบบ และ/หรอืการน�าไปใช ้

IND 810 การวจัิย
การวจัิยการออกแบบเป็นเฟสเริม่ตน้ของโครงการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม  

ในการท�างานรว่มกบัเพือ่นรว่มชัน้และอาจารย ์ นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัทิัง้
วธิกีารวจัิยแบบดัง้เดมิและแบบสรา้งสรรค ์ ซึง่จะรวมถงึการท�าตน้แบบและ 

การทดสอบดว้ย นักศกึษาจะตอ้งเตรยีมเอกสารขอ้ก�าหนดผลติภณัฑอ์ยา่ง 

ละเอยีด โดยอา้งองิจากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทดสอบแนวคดิของตนเอง

IND 820 การพัฒนาวทิยานพินธ:์ ประสบการณข์องผูใ้ช ้
ในวชิาการศกึษาอสิระกลุม่ยอ่ยนี ้ นักศกึษาจะไดร้ว่มงานกบัทีป่รกึษาทีไ่ด ้

รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการ โดยนักศกึษาตอ้งปรับแตง่โครงงานวทิยานพินธ์
ของตนเองโดยการปรับปรงุการวจัิยการออกแบบ การออกแบบ และ/หรอื
การน�าไปใช ้ วชิานีจ้ะเลอืกเรยีนไดโ้ดยม ีGDS ทีก่�าหนด มฉิะนัน้ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการกอ่น โดยจะเนน้เรือ่งการพัฒนาทกัษะในการ
ปรับปรุงประสบการณ์การออกแบบผลติภัณฑว์ทิยานพินธแ์ละการใชง้าน
และผลกระทบทีม่ตีอ่ผูค้น

IND 822 การพัฒนาวทิยานพินธ:์ อนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้
ในวชิาการศกึษาอสิระกลุม่ยอ่ยนี ้ นักศกึษาจะไดร้ว่มงานกบัทีป่รกึษาทีไ่ด ้

รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการ โดยนักศกึษาตอ้งปรับแตง่โครงงานวทิยานพินธ์
ของตนเองโดยการปรับปรงุการวจัิยการออกแบบ การออกแบบ และ/หรอื
การน�าไปใช ้ วชิานีจ้ะเลอืกเรยีนไดโ้ดยม ีGDS ทีก่�าหนด มฉิะนัน้ จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการกอ่น โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาทกัษะใน
การปรับปรุงปฏสิัมพันธร์ะหว่างมนุษยแ์ละเครือ่งจักรทีเ่ป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑแ์บบใหม ่ และการใชง้านและผลกระทบทีม่ตีอ่ผูค้น นักศกึษา
จะปรับแตง่การออกแบบวทิยานพินธเ์พือ่ปรับปรุงการควบคมุตามสญัชาติ
ญาณและปรับแตง่การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมแบบใหม ่ โดยอา้งองิจาก
ผลตอบกลบัจากการทดสอบ

IND 830 การออกแบบ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเริม่เฟสการออกแบบทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรับโครงงาน 

วทิยานพินธข์องตน นักศกึษาจะพัฒนาโซลชูนัการออกแบบอยา่งสรา้งสรรค ์

โดยใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลาย ซึง่จะรวมถงึโมเดลการสเกต็ช ์
การสเกต็ชภ์าพ การเรนเดอร ์ และการสรา้งโมเดล 3 มติ ิ โดยอา้งองิจาก
ผลตอบกลบัทีไ่ดจ้ากอาจารยแ์ละเพือ่นรว่มชัน้ นักศกึษาจะสรา้งสไลดน์�า
เสนองานอยา่งเป็นทางการส�าหรับโซลชูนัการออกแบบของตนเอง

IND 850 การน�าไปใช ้
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเริม่เฟสการปรับแตง่และการน�าไปใชส้�าหรับโครงงาน
วทิยานพินธข์องตนเอง นักศกึษาจะปรับแก ้ปรับปรงุ และสรปุโซลชูนัของ
ตนเอง โดยอา้งองิจากผลตอบกลบัทีไ่ดจ้ากเฟสการออกแบบ นักศกึษาจะ
ออกแบบ ประดษิฐ ์และจัดแสดงสไตลท์ีน่�าเสนอ ซึง่จะรวมถงึงานแนวราบ 
โมเดลสดุทา้ย ประวตัสิว่นตวั นามบตัร และการจัดท�าเอกสาร

IND 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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เรยีนรูก้ารออกแบบพืน้ทีท่ีก่ระตุน้
อารมณข์องผูค้น

ช ัน้เรยีน:

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
สถาปัตยกรรมภายใน
การสรา้งภาพดจิติอล
การออกแบบทีพั่กอาศยั 
การออกแบบภายในบา้น
การออกแบบเชงิพาณชิย์
การออกแบบรา้นคา้ปลกี
การออกแบบเพือ่การโรงแรมและ 
     การบรกิาร
สแีละแสงสวา่ง
การออกแบบเฟอรน์เิจอร์
การออกแบบสิง่ทอ  
ประวตัศิาสตรก์ารออกแบบภายใน
....และอืน่ๆ อกีมากมาย!

บรษิทัสถาปตัยกรรมและการตกแตง่
ภายในทีจ่า้งผูท้ ีจ่บการศกึษาจาก
สถาบนัของเราไดแ้ก:่

Andre Rothblatt Architecture
Antonio Martins Interior Design
Applegate Tran
AvroKo
Banks Ramos
Brayton Hughes Design Studios
D-Scheme Studio
Gensler
Hart Howerton
Hirsch Bedner Associates
Inspired Spaces Design
Kendall Wilkinson Design
Marsh & Clark Design
Neiman Group
Nicole Hollis Interior Design
O + A
Organic Architect
Primo Hospitality Group
Puccini Group
Starbucks
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CIDA: สถาบนัสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในไดรั้บการรับรองจาก 
สภาการออกใบรับรองคณุภาพการออกแบบภายใน ซึง่เป็นหน่วยงานใหก้าร 
รับรองทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของสหรัฐอเมรกิาในดา้นหลกัสตูรการออกแบบ
ภายใน

หลกัสตูรมอือาชพี: หลกัสตูรนีเ้ป็นโปรแกรมระดบัมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบ 
มอือาชพีผูมุ้ง่มัน่ ไมใ่ชเ่ป็นเพยีงแคห่ลกัสตูรทีส่อนเฉพาะแนวคดิและทฤษฎ ี
เหมอืนหลกัสตูรสถาปัตยกรรมและการออกแบบอืน่ๆ หลกัสตูรของเราสามารถ 
ใชง้านไดจ้รงิ การสอนมใิชส่อนเพยีงแคส่นุทรยีศาสตรเ์ทา่นัน้ แตเ่นน้เรือ่ง
การใชง้านและธรุกจิดว้ย

คณาจารยม์อือาชพี: นักศกึษาจะไดรั้บประโยชนจ์ากผูเ้ชีย่วชาญและไดรั้บ
ประสบการณจ์ากอาจารยท์ที�างานในสาขาวชิานีโ้ดยตรง ทีไ่ดรั้บการรับรอง
และมใีบอนุญาต ผูซ้ ึง่ในปัจจบุนักท็�างานในดา้นนีอ้ยู ่

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: เรามหีอ้งแล็บคอมพวิเตอรท์ีน่�าสมยัและ 
มบีคุลากรทีพ่รอ้มใหก้ารสนับสนุนเต็มอตัรา เราสอนแขนงวชิาคอมพวิเตอร์
ตัง้แตโ่ปรแกรม REVIT และ 3D Max ไปจนถงึ Adobe Creative Suite ทัง้
แบบออนไลนแ์ละแบบทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยั

ตัง้อยูใ่นแหลง่อตุสาหกรรม: เนือ่งจากสถาบนัของเราตัง้อยูใ่นซานฟราสซสิ 
โก เราจงึมขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกวา่โปรแกรมอืน่ๆ และไดใ้กลช้ดิกบับรษัิททีด่ี
ทีส่ดุในอตุสาหกรรมนี ้ มนัีกออกแบบชือ่ดงัมากมายทีท่�างานและพักอาศยั
อยูใ่นซานฟรานซสิโก ซึง่มจี�านวนมากกวา่ในรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมรกิา ทีต่ัง้
ในซานฟรานซสิโกของเราท�าใหนั้กศกึษาเขา้ถงึศนูยก์ารออกแบบของซาน
ฟรานซสิโก (SFDC) ซึง่เป็นโชวร์มูการออกแบบทีด่ทีีส่ดุและเขา้ถงึไดง้า่ย
ทีส่ดุในสหรัฐฯ ไดท้กุเมือ่ทีต่อ้งการ

การเรยีนรูแ้บบสหกจิศกึษา: หลกัสตูรของเราชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละ
ไดรั้บประโยชนจ์ากศลิปะกราฟิกและศลิปะพันธมติรอืน่ๆ และหลกัสตูรการ
ออกแบบตา่งๆ 

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
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บรษัิทระหวา่งประเทศ

รองประธานอาวโุสออกแบบสากล  
(นักออกแบบภายในทีไ่ดรั้บใบรับรอง)

รองประธานออกแบบ (ภมูภิาค) (CID)

นักออกแบบอาวโุส (CID)

ผูจั้ดการโครงการ, นักออกแบบ, สถาปนกิ

หวัหนา้งาน

นักรา่งแบบ, BIM, CAD

ผูฝึ้กงาน

บรษัิทออกแบบ

ประธาน 
(นักออกแบบภายในทีไ่ดรั้บใบรับรอง)

สถาปนกิ, นักออกแบบภายในอาวโุส  
(นักออกแบบภายในทีไ่ดรั้บใบรับรอง)

ผูจั้ดการโครงการ, นักออกแบบ (CID), 
ผูจั้ดการงานกอ่สรา้ง

หวัหนา้งาน

นักเรนเดอร,์ นักสรา้งโมเดล, นักน�าเสนอ

นักรา่งแบบ, BIM, CAD

ผูฝึ้กงาน

เสน้ทางสายอาชพี
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คณุรูห้รอืไม?่

ซานฟรานซสิโกน�าเสนอตวัเองวา่เป็นศนูยร์วมของ 

สมาคมนักออกแบบภายในระหวา่งประเทศ (IIDA),  
สมาคมนักออกแบบภายในอเมรกินั (ASID), สมาคม 
อตุสาสกรรมการบรกิาร (HIA) และอืน่ๆ ทีท่�างานรว่ม 
กบันักศกึษาของมหาวทิยาลยั สถาบนัเขา้รว่มในกลุม่ 

สมาคมเหล่านี้เพื่อใหม้กีารประเมนิพอรท์โฟลโิอ
ในส�านักงานของมอือาชพี โดยมอือาชพี

สถาบันสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในได ้
เสนอโอกาสพเิศษส�าหรับนักศกึษาทัง้แบบออนไลน์
และเรยีนทีม่หาวทิยาลยั ใหไ้ดม้โีอกาสเดนิทางไป 
ชคิาโกเพือ่รว่มงาน NeoCon และเขา้รว่มในโครงการ 

การแขง่ขนัของ Starbucks และเขา้รว่มอเีวนตง์าน
ออกแบบประจ�าปีของ DIFFA (มลูนธิอิตุสาหกรรม 
การออกแบบเพือ่สูโ่รคเอดส)์ เพือ่หาทนุชว่ยเหลอื
ผูป่้วย HIV/AIDS

สถาบันสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในมี
เครือข่ายเชือ่มโยงกับนักออกแบบและบรษัิทชือ่
ดงัจ�านวนมากในสหรัฐอเมรกิา เรามปีฏสิมัพันธก์บั
ชมุชนเหลา่นีผ้า่นคณาจารย ์ การทศันศกึษา การ
ฝึกงาน การบรรยาย และกจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย

บ่อยครัง้ที่นักศกึษาของมหาวทิยาลัยเป็นผูช้นะ
ในการแข่งขันการออกแบบรา้นคา้ของนักศกึษา
นานาชาต ิในงานประจ�าปีของสถาบนัการออกแบบ
รา้นคา้ปลกี Anthony Nuyen ไดส้รา้งชือ่เป็นอยา่ง
มากในการไดร้างวัลรองชนะเลศิจากการออกแบบ
พืน้ทีค่า้ปลกีของ Ete Cosmetics และนอกจากนี ้ 
นักศกึษาของเรายังไดเ้ขา้ร่วมในการแข่งขันการ 

ออกแบบประจ�าปีอกีสองงานคอื NEXT การแขง่ขนั 
การออกแบบของนักศกึษา และ ReVamp ซึง่เป็น 

การแขง่ขนัออกแบบเกา้อีท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุนโดย 
Leftovers Consignment Store ซึง่ตวัหลงันีเ้ป็น
งานการกศุลทีนั่กศกึษาจะไดรั้บเกา้อีเ้พือ่ออกแบบ
ใหม ่เพือ่หาทนุส�าหรับทีพั่กพงิสตัวใ์นทอ้งถิน่

เมือ่เร็วๆ นี ้นติยสารการออกแบบเพือ่การบรกิารได ้
ตพีมิพง์านเพือ่การศกึษาฉบบัพเิศษเดอืนกนัยายน 
โดยเนน้ในเรือ่ง "โครงงาน บคุคล และสถาบนัที่
สรา้งผลกระทบ" AAU ไดท้�างานรว่มกบั Cornell, 
Harvard และ Georgetown เพือ่เสนอชือ่ผูเ้ขา้ชงิ
รางวลั 
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
สถาปตัยกรรมและการออกแบบ
ภายใน

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ 
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตร ์ 18 หน่วยกติ
  
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบภายใน
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

IAD 100  หลกัการออกแบบและองคป์ระกอบ
IAD 140  เอกสารการกอ่สรา้งขัน้ตน้ 
IAD 200 ปฏบิตักิาร 1: การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบือ้งตน้
IAD 240  หลกัปฏบิตัแิละระบบการกอ่สรา้ง
IAD 241  เทคนคิการวาดภาพแสดงทศันมติิ
IAD 245  วสัดุ
IAD 280  กราฟิก BIM และการออกแบบ
IAD 330  การออกแบบแสงสวา่งขัน้ตน้
LAN 375 การสเกต็ชภ์าพเพือ่การพัฒนาไอเดยี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา
สถาปตัยกรรมและการออกแบบ
ภายใน

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
  วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ 
  วชิาตามสาขาวชิาเอก 42 หน่วยกติ 
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตร ์ 45 หน่วยกติ
  
รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบภายใน
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั และ 

LA107 หรอื 108 LA 226/IAD 230 และ LA 229/IAD 231
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
2 วชิาประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรมภายใน
2  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาปัจจัยเชงิปรมิาณและปัจจัยดา้นมนุษยศ์าสตร์
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

IAD 100  หลกัการออกแบบและองคป์ระกอบ
IAD 140  เอกสารการกอ่สรา้งขัน้ตน้ 
IAD 200 ปฏบิตักิาร 1: การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบือ้งตน้
IAD 240  หลกัปฏบิตัแิละระบบการกอ่สรา้ง
IAD 241  เทคนคิการวาดภาพแสดงทศันมติิ
IAD 245  วสัดุ
IAD 280  กราฟิก BIM และการออกแบบ
IAD 330  การออกแบบแสงสวา่งขัน้ตน้
GAM 450  การเตรยีมพอรท์โฟลโิอ IAD
LAN 375 การสเกต็ชภ์าพเพือ่การพัฒนาไอเดยี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
IAD 430   หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการออกแบบภายใน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171   ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270   ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 359   สงัคมเมอืง

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

ประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมภายใน
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั

ปจัจยัเชงิปรมิาณและปจัจยัดา้นมนษุยศ์าสตร์
LA 254   การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238  วรรณกรรมโลก
LA 292   การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343   ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368   สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462   อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ ์
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

ประกาศนยีบตัรดา้นการออกแบบ
สถาปตัยกรรมภายใน

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบัตามสาขาเอก (ตามวชิาบงัคบัของ BFA) 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา  24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ
  
รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาสถาปัตยกรรม
และการออกแบบภายใน 
IAD 600  แนวคดิ ทฤษฎ ีและกระบวนการออกแบบ
IAD 601 การจัดท�าเอกสารการออกแบบขัน้พืน้ฐาน
IAD 602   การสรา้งระบบส�าหรับการออกแบบภายใน
IAD 603  การสเกต็ชแ์ละมมุมองส�าหรับสภาพแวดลอ้มภายใน
IAD 604  การออกแบบแสงสวา่ง
IAD 608 การสรา้งภาพดจิติอล
IAD 610  การออกแบบพืน้ที่
IAD 611  BIM - การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคาร
IAD 612  การใชว้สัดุ
IAD 613  สตดูโิอการออกแบบภายใน

ข้อก�าหนดศิลปศึกษาบัณฑิตศึกษาของวุฒิ MA สาขา
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน
GLA 602 ศิลปะและคตินิยมของศตวรรษที่ 20
GLA 634 หลักปฏิบัติแบบมืออาชีพส�าหรับนักออกแบบภายใน

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
สถาปตัยกรรมและการออกแบบ
ภายใน
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ
  
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาสถาปัตยกรรม
และการออกแบบภายใน 
FA 630  ทฤษฎสีี

IAD 600  แนวคดิ ทฤษฎ ีและกระบวนการออกแบบ
IAD 602   การสรา้งระบบส�าหรับการออกแบบภายใน
IAD 604  การออกแบบแสงสวา่ง
IAD 609 การสเกต็ชภ์าพส�าหรับการออกแบบ
IAD 610  การออกแบบพืน้ที่
IAD 611  BIM - การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคาร
IAD 612  การใชว้สัดุ
IAD 613  สตดูโิอการออกแบบภายใน

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาของวฒุ ิMFA สาขา
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 

เลอืกหนึง่วชิา: 
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ 

GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20 

GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ 

GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิในศตวรรษที ่19 

GLA 903 การสมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป 

การท�าความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา: 
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม 

GLA 606  ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก 

GLA 611  การบรรยายวฒันธรรม 
GLA 617  นยิายปรัมปราของโลกใหม ่
GLA 619  วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม ่
GLA 627  การออกแบบอตุสาหกรรมในโลกโลกาภวิฒัน ์
GLA 903  สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป 

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี 

GLA 634  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบภายใน 

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก 
GLA 630  การส�ารวจการออกแบบทีย่ัง่ยนื

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MFA] 
สาขาสถาปตัยกรรมและการ
ออกแบบภายใน

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ
  
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบภายใน
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
• จะตอ้งเรยีนวชิาศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นระดับวทิยาลัยมาแลว้

อยา่งนอ้ย 30 หน่วยกติ (การศกึษาทัว่ไป) (หมายเหต:ุ รวมหน่วยกติ
ทีไ่ดจ้ากวฒุปิรญิญาตรขีองนักศกึษาดว้ย)
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IAD 100 หลกัการออกแบบและองคป์ระกอบ
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กพื้นฐานของการออกแบบโดยการใหค้วามส�าคัญ
กบังาน 2 มติแิละงาน 3 มติ ิและการแกไ้ขปัญหาการจัดวางองคป์ระกอบ 
นักศกึษาจะสรา้งโซลชูนัทีห่ลากหลายของปัญหาและน�าเสนอแนวคดิใน
การปรับขนาดภาพโดยใชก้ารสเกต็ชแ์ละโมเดล โดยจะเนน้ในเรือ่งการใช ้
องคป์ระกอบตา่งๆ ของการออกแบบเพือ่สือ่สารแนวคดิทีเ่ป็นนามธรรม

IAD 125 การออกแบบหอ้งครัวและหอ้งน�้า
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งหนา้ทีก่ารท�างานทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ การยศาสตร ์ และ
ขอ้ก�าหนดดา้นระยะในการออกแบบหอ้งครัวและหอ้งน�้า หวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบดว้ยความสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตั ิระบบประปาขัน้ตน้ ไฟฟ้าและ
แสงสวา่ง ของใชท้ีต่ัง้อยูก่บัที ่เฟอรน์เิจอร ์ขา้วของเครือ่งใช ้อปุกรณ ์วสัด ุ
และการตกแตง่เพือ่จบงาน นักศกึษาจะสรา้งการออกแบบตามหลกัปฏบิตั ิ
การยกระดบั การแบง่สว่น และมมุมองตามทศันมติ ิเพือ่สือ่สารเจตนารมณ์
ในการออกแบบ

IAD 140 เอกสารการกอ่สรา้งขัน้ตน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บทกัษะเชงิเทคนคิทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ ทีจ่�าเป็นใน
การจัดท�าเอกสารการกอ่สรา้ง นักศกึษาจะจัดท�าเอกสารการกอ่สรา้งเชงิ
สถาปัตยกรรมดว้ยการรา่งดว้ยมอื ซึง่จะประกอบไปดว้ยแปลนพืน้ แสง
สวา่ง ไฟฟ้า เฟอรน์เิจอร ์ และแผนการจบงาน การแบง่สว่น การยกระดบั 
รายละเอยีด และก�าหนดการ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งการประยกุตใ์ชต้วั
หนังสอื ความหนักเบาของเสน้ มติ ิและสญัลกัษณท์างกราฟิก

IAD 161 สดัสว่นทองค�าและรปูทรงเรขาคณติศกัดิส์ทิธิ์
การศกึษาการสรา้งรปูทรงเรขาคณติทีเ่ป็นเอกลักษณ์และสดัสว่นทีเ่ป็นตัว
สรา้งโครงสรา้งของจักรวาล โดยจะไดศ้กึษาในเรือ่งของความเป็นศลิปะ 
คณติศาสตร ์ปรัชญา และมมุมองดา้นสนุทรยีศาสตร ์นักศกึษาจะไดศ้กึษา
สญัลกัษณแ์ละทฤษฎทีีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ และการใชห้ลกัการทีค่น้พบเหลา่นี้
ทัง้ทีไ่ดจ้ากแหลง่ขอ้มลูคลาสสกิและแหลง่ขอ้มลูรว่มสมยั เปิดรับส�าหรับ
ทกุสาขาวชิาเอก

IAD 200 ปฏบิตักิาร 1: การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
เบือ้งตน้
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณแ์รกในการใชก้ระบวนการออกแบบ 
และประยกุตใ์ชห้ลกัการและองคป์ระกอบตา่งๆ ของการออกแบบในการ
พัฒนาสภาพแวดลอ้มการสรา้งงานภายใน ในระดบัพืน้ฐานแลว้ นักศกึษา
จะตอ้งระบคุวามตอ้งการ สรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลายโดยอา้งองิจากขอ้
ก�าหนดทีเ่ป็นระบบ ด�าเนนิการปรับแตง่ และสรา้งการน�าเสนอขอ้มลูแบบ
กราฟิก

IAD 210 การสรา้งภาพดจิติอล
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกับซอฟตแ์วร์การสรา้งภาพดจิติอล 
โดยนักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆ เพือ่เพิม่สสีนัใหแ้กก่ารน�าเสนอผลงาน 
สรา้งเลยเ์อาทก์ราฟิก และผสมผสานสือ่ประเภทตา่งๆ ลงในภาพทีส่รา้ง

IAD 215 การสรา้งโมเดลในกระบวนการออกแบบ
นักศกึษาจะศกึษากระบวนการของการสรา้งภาพแบบ 3 มติสิ�าหรับสภาพ
แวดลอ้มภายใน โดยนักศกึษาจะตอ้งพัฒนาโมเดลส�าหรับทกุขัน้ตอนของ 
กระบวนการออกแบบ โดยศกึษาโมเดลเชงิแนวคดิ โมเดลสเกต็ช/์โมเดล 
การท�างาน โมเดลโครงสรา้ง และโมเดลการน�าเสนอผลงานสดุทา้ยแบบ
ลงรายละเอยีด

IAD 230 การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
วชิานีจ้ะมุง่เนน้ในเรือ่งการเคลือ่นไหวหลกั นวตักรรม และความกา้วหนา้
ในดา้นสถาปัตยกรรม การออกแบบ เฟอรน์เิจอร ์ และวสัดนัุบจากยคุกอ่น
ประวตัศิาสตรแ์ละยคุตน้ของศตวรรษที ่ 19 นักศกึษาจะประยกุตใ์ชภ้าษา
การออกแบบและการศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งสงัคม การเมอืง ประวตัศิาสตร ์
และเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิล โดยการท�างานตามทีไ่ดรั้บมอบหมายและการ
อภปิราย

IAD 231 การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
นักศกึษาจะไดศ้กึษาววิัฒนาการของแนวคดิสมัยใหม่ของสถาปัตยกรรม
และการออกแบบภายในตัง้แตย่คุปฏวิตัอิตุสาหกรรมจนถงึปัจจบุนั โดยจะ 
ไดศ้กึษาปรัชญาทางดา้นสังคมโดยใหค้วามสนใจในเรื่องอทิธพิลของ
ประวตัศิาสตร ์การเมอืง และภมูศิาสตร์

IAD 232 การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
นักศกึษาจะท�าการศกึษาสถาปัตยกรรมของซานฟรานซสิโกและการ
ออกแบบภายในภายในบรบิทของประวตัศิาสตรย์า่นรมิอา่ว นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูเ้งือ่นไขโครงสรา้งทั่วไปและการใชว้ัสดุและการตกแต่งจบงานใน
บรบิทของประวตัศิาสตร ์โดยจะศกึษาในเรือ่งของค�าสัง่ของสถาปัตยกรรม 
ประเภทของหลงัคา หนา้ตา่ง ระเบยีง หอคอย และรายละเอยีดภายใน

IAD 240 หลกัปฏบิตัแิละระบบการกอ่สรา้ง
วชิานีจ้ะสอนเรือ่งภมูหิลงัเชงิเทคนคิในระบบการกอ่สรา้ง โดยนักศกึษาจะ 
ไดรั้บความรูท้ีจ่�าเป็นในการประสานงานแบบองคร์วมร่วมกับทมีออกแบบ 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยโครงสรา้ง กลไก ไฟฟ้า ประปา และระบบ
เสยีง รายละเอยีด หลกัการกอ่สรา้ง ความสามารถในการดบัเพลงิ เสยีง 
และการจัดแบง่โซน นักศกึษาจะฝึกปฏบิตักิารใชค้วามรูแ้ละทกัษะผา่นชดุ
ของการออกแบบเล็กๆ ทีเ่นน้ในเรือ่งการฟ้ืนฟอูาคารพาณชิยแ์ละการสอบ
สองครัง้

IAD 241 เทคนคิการวาดภาพแสดงทศันมติิ
นักศกึษาจะเรียนรูก้ารวาดแสดงทัศนมติหินึ่งจุดหรือสองจุดเพื่อสือ่สาร
เจตนารมณข์องการออกแบบ การวาดเสน้จะพัฒนาเพิม่ขึน้ในเรือ่งของการ
แรเงาและแสงเงา โดยรวมภาพคนเขา้กบัองคป์ระกอบทางภมูทิศัน ์ จะมี
การศกึษาการวาดภาพแสดงทัศนมติเิชงิกลไกเพือ่เพิม่การพัฒนาในเรือ่ง
การวาดภาพแสดงทศันมติดิว้ยมอื

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https://catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

IAD 245 วสัดุ
ในวชิานี ้จะท�าการประเมนิคณุสมบตัแิละผลงานของวสัดตุา่งๆ ทีใ่ชภ้ายใน 
ในเรือ่งของการยศาสตร ์ สภาพแวดลอ้ม ตน้ทนุวงจรชวีติ คณุภาพของ
อากาศภายใน อตัราการเผาไหม ้ กฎระเบยีบ และปฏสิมัพันธข์องส ี และ
วตัถปุระสงค ์ โดยจะอภปิรายถงึการใชว้สัดนัุน้ในการประดษิฐง์าน การตดิ
ตัง้ และการบ�ารงุรักษา จะมกีารพัฒนาโครงงานสดุทา้ยในการศกึษาวสัดุ
และคณุสมบตัขิองวสัดนัุน้

IAD 260 การรา่งโดยใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นตวัชว่ย
นักศกึษาจะเรยีนรูช้ดุทกัษะเชงิเทคนคิในการใช ้ CAD ขณะเดยีวกนักจ็ะ
ประยุกตใ์ชท้ักษะการร่างภาพและการออกแบบที่มีอยู่กับโครงงานการ
ออกแบบ ทีฝึ่กฝนเพือ่ใชใ้นชดุเอกสารเล็กๆ

IAD 270 การสรา้งโมเดลดจิติอล 3 มติิ
นักศกึษาจะไดเ้ขา้ใจในเรือ่งขัน้ตอนทีจ่�าเป็นในการสรา้งพืน้ทีท่ีม่องเห็น
ไดโ้ดยใชค้อมพวิเตอร ์ นักศกึษาจะไดส้รา้งและเรนเดอรง์านออกแบบของ
ตนเองและพัฒนาเทคนคิตา่งๆ เพือ่เพิม่สภาพแวดลอ้มเสมอืนจรงิโดยใช ้
เรขาคณติ วสัด ุ แสง และเงา โดยจะมกีารศกึษาการท�าภาพเคลือ่นไหว
อยา่งงา่ย

IAD 280 กราฟิก BIM และการออกแบบ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กเทคโนโลยกีารสรา้งโมเดลขอ้มูลอาคาร 
(BIM) นักศกึษาจะสรา้งโมเดล 3 มติเิสมอืนจรงิและชดุเอกสารทีป่ระกอบ
ดว้ยแปลน การยกระดบั การแบง่สว่น และรายละเอยีดตา่งๆ

IAD 310 ปฏบิตักิาร 2: การออกแบบทีพั่กอาศยั (กอ่นหนา้นี้
คอืวชิา IAD 350 การออกแบบ 4: การพัฒนาการออกแบบ)
นักศกึษาจะฝึกปฏบิัตกิระบวนการออกแบบตัง้แต่การเขยีนโปรแกรมไป 
จนถงึการจัดท�าเอกสารการออกแบบในระดบัขัน้กลาง โดยจะมกีารประเมนิ 
โครงงานตา่งๆ ตามความสามารถของนักศกึษาเพือ่ปฏบิตักิารและสือ่สาร
กระบวนการออกแบบของตนเอง ซีง่ประกอบดว้ยการวเิคราะห ์ การเขยีน
โปรแกรม การออกแบบเชงิแนวคดิ การวางแผนพืน้ที ่การพัฒนาการออก-
แบบ และการจัดท�าเอกสารการออกแบบ โดยจะเนน้ในเรือ่งขอ้ก�าหนดและ 
รายละเอยีดสถาปัตยกรรม

IAD 330 การออกแบบแสงสวา่งขัน้ตน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาการออกแบบแสงสวา่งขัน้ตน้ การวาดและ
ขอ้ก�าหนดส�าหรับสภาพแวดลอ้มของทีพั่กอาศัยและสภาพแวดลอ้มเชงิ
พาณชิย ์ การออกแบบจะไดรั้บการประเมนิในแงข่องกระบวนการออกแบบ 
การจัดองคป์ระกอบแสง แสงและส ีและการรวมขอ้มลูดา้นเทคนคิกบัหลกั
ปฏบิตั ิ การค�านวณ การใชห้ลอดไฟ และการควบคมุ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
หลกัการใชพ้ลงังานและแสงสวา่งในตอนกลางวนั

IAD 340 ปฏบิตักิาร 3: การออกแบบเชงิพาณชิย ์(กอ่นหนา้
นีค้อืวชิา IAD 300 การออกแบบ 3: กระบวนการออกแบบ)
นักศกึษาจะไดป้ระยุกตใ์ชท้ักษะทัง้หมดและทฤษฎทีีไ่ดเ้รียนมาในการ
พัฒนาการตอบกลับอย่างครอบคลุมกับโปรแกรมและบรบิทส�าหรับโครง
งานออกแบบเชงิพาณชิย ์ นักศกึษาตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่เขา้ใจรายละเอยีด
ของกระบวนการออกแบบ ซึง่จะรวมถงึการวจัิย แนวคดิและการพัฒนาการ
ออกแบบ การจัดท�าเอกสารการออกแบบ และการน�าเสนอผลงาน โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการออกแบบส�าหรับการใชง้านในชวีติจรงิ

IAD 345 เทคนคิการเรนเดอรส์ี
วชิานี้จะเนน้เรือ่งเทคนคิการเรนเดอรแ์บบมอือาชพีทีส่อดคลอ้งกับวธิกีาร
สือ่สารทางกราฟิกอืน่ๆ ซึง่นักศกึษาจะใชส้ือ่ทีห่ลากหลายในการสรา้งงาน
ออกแบบของตนเองในเวอรช์ัน่ทีเ่ป็นจรงิ ชิน้งานจะไดรั้บการประเมนิตาม
การใชง้านทฤษฎสี ีและความสามารถในการแสดงผลลพัธข์องส ีแสง วสัด ุ
พืน้ผวิทีม่ตีอ่สภาพแวดลอ้มการกอ่สรา้ง

IAD 363 การออกแบบเฟอรน์เิจอรแ์ละตูเ้กบ็ของ
ในวชิาขัน้ตอนของการออกแบบเฟอรน์เิจอรน์ี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาประวตั ิ
ของเฟอรน์เิจอร ์รวมถงึเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการสรา้งเฟอรน์เิจอรส์ัง่ท�าเฉพาะ  
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่ใหโ้อกาสนักศกึษาไดส้รา้งสิง่ทีต่นเองออกแบบไว ้

IAD 380 การออกแบบอยา่งยัง่ยนื
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการฝึกปฏบิตัใินหวัขอ้การออกแบบ 
ทีค่�านงึถงึสิง่แวดลอ้ม นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูผ้ลกระทบของการออกแบบที่
มตีอ่สิง่แวดลอ้ม และวธิกีารอนุรักษ์และปกป้องสิง่แวดลอ้ม โดยเนน้เรือ่ง
หลกัการของการสอดประสานกนัอยา่งเป็นธรรมชาต ิ การใชว้สัดทุีไ่มม่พีษิ 
และความคดิรเิริม่ในเรือ่งความเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มในอตุสาหกรรมการ
ออกแบบ

IAD 410 ปฏบิตักิาร 4: การออกแบบสงัคม
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งแนวคดิ หลกัการ และทฤษฎคีวามยัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิี
การกอ่สรา้ง วสัด ุระบบ และผูพั้กอาศยั นักศกึษาจะไดรั้บความทา้ทายใน
การออกแบบโซลชูนัทีช่ว่ยในเรือ่งสขุภาพ ความปลอดภยั สวสัดกิาร และ
ผลการท�างานของผูอ้ยูอ่าศยัได ้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชห้ลกัการรว่มกนั 
ของการออกแบบอณุหภมู ิ เสยีง คณุภาพของอากาศภายใน และขอ้ก�าหนด 
เฉพาะของอตุสาหกรรม

IAD 430 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการออกแบบ
ภายใน
สิง่ทีจ่ะเนน้ในวชิานี้คอืทักษะดา้นธรุกจิทีจ่�าเป็นในการเปิดและด�าเนนิการ
ออกแบบภายใน โดยจะเนน้เรือ่งจรยิธรรมของมอือาชพี ความรับผดิชอบ 
ขอ้ก�าหนด เอกสารการจัดซือ้ และกระบวนการตา่งๆ นักศกึษาจะเรยีนรู ้
เกีย่วกบัการก�าหนดโครงสรา้งคา่ธรรมเนยีม บรกิารการเจรจาตอ่รอง และ
การจัดการและการเรง่งานโครงการ

IAD 440 ปฏบิตักิาร 5: การออกแบบอยา่งครอบคลมุในการ
ปฏบิตักิารระดบัซเีนยีร์
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งโครงงานเชงิพาณชิยท์ีซ่บัซอ้น ซึง่นักศกึษาตอ้งประยกุต์
ใชท้กัษะทัง้หมดทีม่ ี นักศกึษาจะก�าหนดปัญหาในการออกแบบโครงงาน 
วจัิยกรณีศกึษาเพือ่หาโซลชูนัอยา่งมนีวัตกรรมเพือ่สรา้งความพงึพอใจให ้
กบัความทา้ทายทีค่ลา้ยคลงึกนั และอา้งองิตามการวเิคราะหท์ีผ่า่นมา รวม
องคป์ระกอบการออกแบบทีป่ระสบความส�าเร็จเขา้กับไอเดยีทีส่รา้งสรรค ์
ของตนเองเพือ่หาสตูรโซลชูนัทีด่ทีีส่ดุ โดยจะเนน้เรือ่งวธิกีารทีค่รอบคลมุ 
โซลชูนัทีส่ง่เสรมิความยัง่ยนืในเชงิบวก และการน�าเสนอผลงานทีส่มบรูณ ์
ซึง่ประกอบดว้ยการวาดภาพผา่นสือ่ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม
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GAM 450 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอ IAD
พอร์ทโฟลโิอคือการน�าเสนอในรูปแบบกราฟิกตามความถนัดของนัก
ออกแบบและวธิกีารทัง้หมดทีใ่ชใ้นการด�าเนนิโครงการ ในวชิานี ้นักศกึษา
จะพัฒนาแพ็กเกจทีม่อีัตลักษณ์และพอรต์โฟลโิอทีน่�าเสนอความสามารถ
และสไตลส์ว่นบคุคล ภายใตค้�าแนะน�าของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยจะเนน้
ในเรือ่งการสง่ผา่นจดุแข็งและความพรอ้มในระดบัมอือาชพี

IAD 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
การศกึษาอสิระเป็นการเรยีนในระดับขัน้สงูระหว่างอาจารยแ์ละนักศกึษา
หนึง่ถงึสามคน โดยจะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการ โครงงาน เทคนคิ 
แนวคดิ และสไตลเ์ฉพาะทีนั่กศกึษาเกีย่วขอ้ง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมเีอกลกัษณ์
ของแตล่ะคน ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิา
และวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

IAD 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
วชิานีจ้ะน�าเสนอใหก้บันักศกึษาทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนดไว ้ ทีท่าง
ฝ่ายเป็นผูเ้ลอืกเพือ่เขา้ร่วมในโครงการความร่วมมอืสหวทิยาการร่วมกับ
นักศกึษาจากโปรแกรมอืน่

IAD 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IAD 500 การฝึกงานดา้นการออกแบบภายใน
การฝึกงานจะเปิดรับเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตั ิโดยจะให ้
โอกาสนักศกึษาไดท้�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกับสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

IAD 600 แนวคดิ ทฤษฎ ีและกระบวนการออกแบบ
วชิานีจ้ะศกึษากระบวนการออกแบบผา่นทางการแกไ้ขปัญหา โดยจะเนน้ 
เรือ่งทางเลอืกในการสเกต็ชภ์าพ การประยกุตใ์ชก้ารวจัิยและสือ่ทีเ่หมาะ
สมเพือ่สือ่สารเกีย่วกบัการออกแบบ

IAD 601 การจัดท�าเอกสารการออกแบบขัน้พืน้ฐาน
วชิานี้จะสอนพื้นฐานเกีย่วกับเอกสารการก่อสรา้งส�าหรับสถาปัตยกรรม
และการออกแบบภายใน เอกสารการออกแบบจะประกอบดว้ยแปลน การ
ยกพืน้ และการแบง่สว่น

IAD 602 การสรา้งระบบส�าหรับการออกแบบภายใน
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งภมูหิลงัเชงิเทคนคิในระบบการกอ่สรา้ง นักศกึษา
จะไดรั้บความรูท้ีจ่�าเป็นเพือ่ใชใ้นการประสานงานแบบองคร์วมร่วมกับทมี
ออกแบบ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยโครงสรา้ง กลไก ไฟฟ้า ประปา และ
ระบบเสยีง รายละเอยีด หลกัการกอ่สรา้ง และการจัดแบง่โซน นักศกึษาจะ
ตอ้งแสดงวา่ตนเขา้ใจ โดยการพัฒนาแผนการกอ่สรา้ง ในการเรยีนวชิานี ้
จะตอ้งมปีระสบการณห์รอืมกีารเรยีนกบั CD มากอ่น

IAD 603 การสเกต็ชแ์ละมมุมองส�าหรับสภาพแวดลอ้ม
ภายใน
วชิานีจ้ะระบถุงึความสามารถในการสรา้งการสเกต็ชภ์ายแบบเร็ว และการ
ใชม้มุมองและการจัดวางองคป์ระกอบในการสือ่สารการออกแบบ

IAD 604 การออกแบบแสงสวา่ง
นักศกึษาจะศกึษาการออกแบบแสงสวา่งในชดุโครงงาน โดยจะเนน้เรือ่ง
หลกัการเชงิเทคนคิและหลกัการดา้นสนุทรยีศาสตร ์ และจะครอบคลมุใน
เรือ่งตน้ทนุและงบประมาณดว้ย

IAD 605 การออกแบบทีพั่กอาศยั
จะใชก้ารฟ้ืนฟสูภาพทีพั่กอาศัยเพือ่แนะแนวทางในกระบวนการออกแบบ
แกนั่กศกึษา ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึการพัฒนาการออกแบบ และไปจนถงึ
การจัดท�าเอกสารการกอ่สรา้ง นักศกึษาจะสรา้งการน�าเสนอผลงานแบบ
ครอบคลมุทีเ่หมาะสมส�าหรับพอรท์โฟลโิอของตนเอง

IAD 606 การออกแบบเชงิพาณชิย์
จะมกีารมอบหมายโครงงานเชงิพาณิชยเ์พือ่แนะแนวทางในกระบวนการ
ออกแบบแกนั่กศกึษา ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึการพัฒนาการออกแบบ และ
ไปจนถงึการจัดท�าเอกสารการกอ่สรา้ง นักศกึษาจะสรา้งการน�าเสนอผล
งานแบบครอบคลมุทีเ่หมาะสมส�าหรับพอรท์โฟลโิอของตนเอง

IAD 607 การออกแบบเพือ่การโรงแรมและการบรกิาร
จะมกีารมอบหมายโครงงานการโรงแรมและการบรกิารเพือ่แนะแนวทางใน
กระบวนการออกแบบแกนั่กศกึษา ตัง้แตแ่นวคดิไปจนถงึการพัฒนาการ
ออกแบบ และไปจนถงึการจัดท�าเอกสารการกอ่สรา้ง นักศกึษาจะสรา้ง
การน�าเสนอผลงานแบบครอบคลุมทีเ่หมาะสมส�าหรับพอรท์โฟลโิอของ
ตนเอง

IAD 608 การสรา้งภาพดจิติอล
นักศกึษาจะพัฒนาความสามารถเพิม่ขึน้ในเรือ่งการใชซ้อฟตแ์วรส์รา้งภาพ 
เรยีนรูท้ีจ่ะปรับปรงุเทคนคิดจิติอลเพือ่น�าเสนอดว้ยส ี และการผสมผสาน
สือ่ตา่งๆ ไดด้ขี ึน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งหลกัการออกแบบกราฟิก

IAD 609 การสเกต็ชภ์าพส�าหรับการออกแบบ
ในชัน้เรยีนปฏบิตักิารนีจ้ะสอนการสเกต็ชภ์าพแบบเร็ว รวมถงึเทคนคิการ
เรนเดอรใ์นการออกแบบการสรา้งภาพ

IAD 610 การออกแบบพืน้ที่
วชิาทีส่อนผา่นโครงงานนีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาการออกแบบพืน้ทีโ่ดย
เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูทรง หนา้ทีก่ารท�างาน และการพัฒนาแนวคดิการ
ออกแบบพืน้ที ่ การสเกต็ชด์ว้ยมอื การวาดภาพแสดงทศันมติ ิ และการ
เรนเดอร์

IAD 611 BIM - การสรา้งโมเดลขอ้มลูอาคาร
วชิาทีส่อนผ่านโครงงานนี้จะแนะน�าใหรู้จั้กการสรา้งโมเดลขอ้มูลอาคาร 
(BIM) เพือ่เป็นวธิใีนการสง่ผา่นเรขาคณติ ความสมัพันธข์องพืน้ที ่ ขอ้มลู
ภมูศิาสตร ์ รวมถงึปรมิาณและคณุสมบตัขิององคป์ระกอบของการกอ่สรา้ง 
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการบ�ารงุรักษาขอ้มลูโครงงานภายในไฟลเ์ดยีว ความ
สามารถในการสรา้งแผนงาน การแบง่สว่น และการยกระดบัทีไ่รร้อยตอ่

IAD 612 การใชว้สัดุ
วชิาทีส่อนผา่นโครงงานนีจ้ะเนน้ในเรือ่งการเลอืกทีเ่หมาะสม ขอ้ก�าหนด
และการตดิตัง้ ทัง้ในสว่นของการกอ่สรา้งและวสัดทุีใ่ชจ้บงานในแบบมอื
อาชพี

IAD 613 สตดูโิอการออกแบบภายใน
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาโครงงานขนาดกลางทีใ่ชง้านแบบผสมผสานตัง้แต่
การวเิคราะหไ์ซตง์านไปจนถงึการจัดท�าเอกสารการออกแบบ โดยจะเนน้
ในเรือ่งกระบวนการออกแบบ การวจัิยและหลกัการออกแบบอยา่งยัง่ยนื 
เนือ่งจากจะตอ้งปรับใชก้บัสภาพแวดลอ้มภายใน รวมถงึวสัดทุีใ่ชต้กแตง่
จบงาน แสงสวา่งในตอนกลางวนั และคณุภาพอากาศภายในดว้ย

IAD 620 การออกแบบรา้นคา้ปลกี
จะมกีารมอบหมายโครงงานเชงิพาณชิยเ์พือ่เป็นแนวทางใหนั้กศกึษาผา่น
การศกึษาในแตล่ะหวัขอ้ และสงัเกตพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคโดยตรง โดย
จะน�าเสนอเทคนคิการน�าเสนอแบบมอือาชพี หลกัปฏบิตั ิ สญัลกัษณ ์ การ
อนุรักษ์พลงังาน และทกัษะการแกไ้ขปัญหา โดยเนน้ในเรือ่งการออกแบบ
อยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่โครงงานจะเกีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้งใหมใ่นสิง่กอ่สรา้ง
เดมิทีม่อียูแ่ลว้ นักศกึษาจะตอ้งน�าเสนอผลงานแบบครอบคลมุทีเ่หมาะสม
ส�าหรับพอรท์โฟลโิอของตนเอง

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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IAD 621 การสรา้งโมเดล 3 มติิ
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาความเขา้ใจในเรื่องขัน้ตอนที่จ�าเป็นในการสรา้ง
สถาปัตยกรรมทีม่องเห็นไดโ้ดยใชค้อมพวิเตอร ์ นักศกึษาจะไดเ้รนเดอร์
งานออกแบบของตนเองโดยใชโ้ปรแกรม AudoDesk Viz

IAD 625 การส�ารวจการออกแบบอยา่งยัง่ยนื
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งแนวคดิการออกแบบอยา่งยั่งยนืและประเด็นในเรือ่งส ิง่
แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลตอ่การออกแบบในศตวรรษที ่ 21 นักศกึษาจะศกึษา
ขอ้เท็จจรงิและใหข้อ้คดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกับความยั่งยนืทีน่�าไปสูป่รัชญา
สว่นบคุคล

IAD 636 สตดูโิอการออกแบบสมยัใหม่
วชิานี้จะศกึษาว่าความทันสมัยผูกพันอย่างใกลช้ดิกับทัง้วธิกีารก่อสรา้ง
แบบใหมแ่ละแบบดัง้เดมิอยา่งไร นักศกึษาจะตอ้งท�าโครงงานออกแบบ
ในระดบั M F A 3 โครงงานใหแ้ลว้เสร็จ โดยเนน้ในเรือ่งคณุภาพของการใช ้
พืน้ที ่ การจัดวางองคป์ระกอบแบบนามธรรม และการเลอืกใชว้สัด ุ โดยจะ
ศกึษาในเรือ่งแนวคดิของผูบ้กุเบกิ ไอเดยี และสิง่ประดษิฐข์องศตวรรษที ่
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IAD 640 ความเขา้ใจในเรือ่งแสงและสี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการของสแีละแสง และผลกระทบทีส่ี
และแสงมตีอ่การรับรูแ้ละสภาพแวดลอ้มภายใน นักศกึษาจะใชท้ฤษฎสีทีี่
หลากหลายและงานวจัิยรว่มสมัยในการอธบิายและคาดการณ์โซลชูนัแบบ
บรูณาการ ทีค่�านงึถงึผลตอบกลบัดา้นอารมณข์องมนุษย ์ การหาหนทาง 
และการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผา่นการออกแบบ นักศกึษาจะวเิคราะหพ์ืน้ที่
โดยใชอ้งคป์ระกอบของสใีนการเนน้ เตมิเต็ม และสรา้งจดุโฟกสั

IAD 650 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอ
ส�าหรับนักออกแบบ เป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งสามารถแสดงใหเ้ห็น
ถงึไอเดยีและการตดัสนิใจออกแบบโดยการน�าเสนอในรปูแบบกราฟิก ซึง่
กค็อืพอรท์โฟลโิอ ในวชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาอตัลกัษณท์ี่
เกีย่วขอ้งในเรือ่งความสามารถในการออกแบบและสไตลส์ว่นบคุคล เพือ่
สรา้งแพ็กเกจและพอรต์โฟลโิอทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึจดุแข็ง
และความพรอ้มระดบัมอือาชพี

IAD 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะ
ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

IND 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IAD 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

IAD 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

IAD 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

IAD 810 แนวคดิ
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิในการเขยีนและการออกแบบเชงินามธรรม
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใชส้�าหรับโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยของตนเอง โดย
นักศกึษาจะจัดท�าเอกสารกระบวนการของตนเองในวารสารการเรยีนอสิระ
เพือ่ท�าวทิยานพินธร์ายสปัดาห ์ การรายงานปากเปลา่ และการน�าเสนอผล
งานสดุทา้ย

IAD 812 การเขยีนโปรแกรมและการวางแผนพืน้ทีว่า่ง
วชิาเรียนอสิระเพื่อท�าวทิยานิพนธ์จะเนน้ในเรื่องการวางแผนพื้นที่ว่าง
และการเขยีนโปรแกรมผา่นประวตัศิาสตร ์ การสงัเกต และการวจัิยแบบมี
ปฏสิมัพันธ ์นักศกึษาจะประเมนิการกอ่สรา้งและไซตง์าน ศกึษาปัจจัยดา้น
มนุษยศ์าสตร ์ ความสามารถในการเขา้ถงึ และหลกัปฏบิตัใินการกอ่สรา้ง 
นักศกึษาจะสรา้งเมตรกิซป์ระชดิ ผังงาน และไดอะแกรมฟองสบู ่ โดย
อา้งองิตามการวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้และผูใ้ช ้
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I ADสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน

IAD 830 การพัฒนาการออกแบบ
นักศกึษาจะพัฒนาและจบการตัดสนิใจออกแบบของตนเองในวชิานี ้
นักศกึษาจะสรปุแปลนพืน้ แปลนเฟอรน์เิจอร ์ การวาดการท�างาน และ
ก�าหนดกราฟิกในการน�าเสนอโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย กระบวนการ
จะถกูจัดท�าเป็นเอกสารในวารสารการเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธร์าย
สปัดาห ์การรายงานรายสปัดาห ์และการน�าเสนอผลงานสดุทา้ย

IAD 834 วสัดุ
ในวชิานีนั้กศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการใชว้สัดสุ�าหรับภายใน และจะทบทวน
และประยกุตใ์ชใ้นเรือ่งของการบ�ารงุรักษา ความคงทน ผลกระทบทีม่ตีอ่
สภาพแวดลอ้ม และปัจจัยดา้นความสวยงาม นักศกึษาจะสรา้งขอ้ก�าหนด
ส�าหรับโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย และจะจัดท�าเอกสารกระบวนการใน
วารสารการเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธร์ายสปัดาห์

IAD 838 การสรา้งโมเดล 3 มติิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งการเรนเดอรพ์ืน้ทีภ่ายในหา้
พืน้ทีห่ลกั นักศกึษาจะพัฒนาและประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการสรา้งโมเดล 3 
มติ ิ นักศกึษาจะพัฒนาและปรับแตง่การน�าเสนอการตกแตง่ภายในทีแ่ท ้
จรงิส�าหรับโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย และจัดท�าเอกสารกระบวนการ
ในวารสารการเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธร์ายสปัดาห ์ และน�าเสนอผล
งานครัง้สดุทา้ย

IAD 850 การจัดท�าวทิยานพินธ์
นักศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ส�าหรับโครงงานวทิยานพินธ์
สดุทา้ยของแตล่ะคน นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดห้ารอืวธิกีารในสว่น
ของงานเขยีนและงานกราฟิกส�าหรับโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยดว้ย

IAD 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยตอ้งท�างานภายใตก้ารควบคมุของผูด้แูลนักศกึษาฝึกงานของ
บรษัิททีรั่บ นักศกึษาจะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บั
ผูอ้�านวยการฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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มหาวทิยาลยั Academy of Art น�าเสนอ 
หลกัสตูรนวตักรรมทีส่รา้งขึน้มาส�าหรับศลิปินผูรั้กใน

รปูรา่ง พืน้ผวิ ส ีรปูทรงทีส่วมใสไ่ด ้และชืน่ชอบ 
การท�างานแบบ 3 มติ ิดว้ยความมุง่มัน่อยา่ง 

เขม้งวดตอ่วสิยัทศันส์ว่นบคุคล  
หลกัสตูรการเรยีนวฒุเิครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

กระตุน้ใหเ้กดิค�าถามตอ่ตวัเองและการคดิวเิคราะห์
ในการไขวค่วา้หาไอเดยีตา่งๆ และทกัษะ 

และการมวีนัิยในตนเองเพือ่น�าไอเดยีเหลา่นัน้มาสู ่
ชวีติจรงิ หลกัสตูรจะเสรมิดว้ยการรว่มมอื 

สหกจิศกึษา ซึง่จะเนน้ในเรือ่งการสบืสวนสอบสวน
และการแลกเปลีย่นบทสนทนาทีส่ถาบนั 

เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ทีล่�้าสมยัแหง่นี้

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
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JEMเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

เสน้ทางสายอาชพี

• ผูช้ว่ยศลิปิน
• เจา้ของธรุกจิ
• ผูจั้ดการโรงหลอ่
• ศลิปินรับจา้ง
• นักออกแบบสิง่ของเพือ่การใชง้าน

หรอืไมไ่ดท้�าขึน้เพือ่ใชง้านชัน้สงูที ่ 

'มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก'
• นักออกแบบเครือ่งประดบัแฟชัน่
• ผูช้ว่ยในแกเลอรี่
• ผูใ้หน้�าแนะน�าในแกเลอรี่
• เจา้ของแกเลอรี่
• ผูช้ว่ยออกแบบเครือ่งประดบั
• นักออกแบบเครือ่งประดบัทีม่เีพยีง

ชิน้เดยีวในโลก, เครือ่งประดบัแฟชัน่
ชัน้สงู

• ผูจั้ดการรา้นสรา้งแมพ่มิพเ์ครือ่ง
ประดบั

• ผูช้ว่ยผลติเครือ่งประดบั

นักศกึษาทีไ่ดรั้บวฒุทิางดา้นเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์จะไดพั้ฒนาพอรท์โฟลโิอและชดุทกัษะ
รอบดา้น เพือ่เตรยีมพรอ้มส�าหรับโอกาสทางดา้นหนา้ทีก่ารงาน เชน่:

• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการซอ่มแซม 

เครือ่งประดบั
• นักหลอ่งานทีจั่ดท�าขึน้เป็นพเิศษทีม่ี

จ�านวนจ�ากดั
• นักออกแบบเครือ่งประดบัทีจั่ดท�าขึน้ 

เป็นพเิศษทีม่จี�านวนจ�ากดั
• ผูจั้ดการรา้นผลติงานจ�านวนมาก
• นักประดษิฐง์านโลหะ
• ผูส้รา้งแมพ่มิพ์
• นักพัฒนาผลติภณัฑ์
• การพัฒนาผลติภณัฑ์
• ผูจั้ดการผลติภณัฑ์
• ผูเ้ชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑ์
• ผูส้รา้งแมพ่มิพว์ตัถขุนาดเล็ก
• ผูช้ว่ยสไตลสิต์
• นักสรา้งโมเดลของเลน่/ผูช้ว่ย
• นักออกแบบชิน้งานตน้แบบโลหะทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์
• และอืน่ๆ อกีมากมาย!



7

ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน  
2  วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
FASCU 130   ประตมิากรรม 1  
FND 113   การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร  
FND 122   พืน้ฐานทฤษฎสี ี 
หรอื FND 125  สแีละการออกแบบ  
หรอื FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่  
FSH 168   เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่แฟชัน่  
หรอื ILL 133   สือ่ดจิติอล 1: ภาพถา่ยและการสรา้งภาพ  
JEM 110   เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 1  
JEM 155   เครือ่งประดบัและแฟชัน่  
JEM 165   การหลอ่ดว้ยแรงเหวีย่งและการหลอ่ดว้ย 
   สญุญากาศ 1  
JEM 210   เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 2  
JEM 233   การออกแบบดจิติอล, การตดัดว้ยเลเซอร,์  
   การกดัเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
JEM 240   การเคลอืบ 1  
JEM 344   โลหะเคลือ่นไหว 1  

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  
รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม 
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
FA 420 เวริค์ชอ็ปพอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร/์หลกัปฏบิตัแิบบ 

  มอือาชพี
FASCU 130  ประตมิากรรม 1    
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร    
FSH 120  แนวคดิเรือ่งสสี�าหรับแฟชัน่    
FSH 161  เทคนคิดจิติอลส�าหรับธรุกจิแฟชัน่    
JEM 110  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 1    
JEM 155  เครือ่งประดบัและแฟชัน่    
JEM 165  การหลอ่ดว้ยแรงเหวีย่งและการหลอ่ดว้ยสญุญากาศ 1    
JEM 210  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 2    
JEM 233  การออกแบบดจิติอล, การตดัดว้ยเลเซอร,์ การกดั 
  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์    
JEM 240  การเคลอืบ 1    
JEM 344  โลหะเคลือ่นไหว 1 

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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JEMเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 
   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ARH 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 
   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229/IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236/IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/GR 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัเิครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี
  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ    
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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วชิาบงัคบัของวฒุ ิMA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 
FA 601  การวาด
JEM 605  การหลอมและการขึน้รปู
JEM 608  การสรา้งโมเดลขีผ้ ึง้และการหลอ่ขัน้ตน้
JEM 610  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ 

  การประดษิฐ์
JEM 620  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ 

  การประดษิฐข์ัน้สงู
JEM 630  นวตักรรมในเรือ่งวสัดแุละกระบวนการ
JEM 649  การหลอ่แบบแยกสว่นส�าหรับประตมิากรรมและ 

  เครือ่งประดบั
JEM 660  การพมิพ ์3 มติแิละการสรา้งโมเดลเบือ้งตน้ 
JEM 668 การออกแบบดจิติอลทีใ่ชก้ารตดัดว้ยเลเซอร์
  +1 วชิาบงัคบั

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 674 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับศลิปินวจิติรศลิป์

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ
  
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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JEMเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

วชิาบงัคบัของวฒุ ิMFA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 
JEM 605  การหลอมและการขึน้รปู
JEM 610  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ 

  การประดษิฐ์
JEM 620  เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ 

  การประดษิฐข์ัน้สงู
JEM 630  นวตักรรมในเรือ่งวสัดแุละกระบวนการ
JEM 644 ชว่งกลางและการพัฒนาโครงงาน
JEM 649  การหลอ่แบบแยกสว่นส�าหรับประตมิากรรมและ 

  เครือ่งประดบั
JEM 668 การออกแบบดจิติอล: การตดัและการกดัดว้ยเลเซอร์
  + 2 วชิาบงัคบั

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 674 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับศลิปินวจิติรศลิป์

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก
GLA 612    การเขยีนและงานวจัิยส�าหรับนักศกึษาปรญิญาโท

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขาเครือ่ง
ประดบัและโลหะศลิป์
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ
  
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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JEM 108 การแกะสลกัขีผ้ ึง้และการหลอ่ขัน้ตน้
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้วึวธิกีารเพิม่และลดงานขีผ้ ึง้ รวมถงึการสรา้งรปูทรง 
พืน้ผวิ การใชเ้ครือ่งจักร การเลือ่ย และการละลายขีผ้ ึง้ นักศกึษาจะปฏบิตั ิ
การเรือ่งสดัสว่นผา่นการแกะสลกัเลยเ์อาท ์ การโอน และการสรา้ง โครง
งานตา่งๆ จะรวมถงึการหลอ่ขีผ้ ึง้ลงในโลหะและการหลอ่หนิ ณ ทีต่ัง้

JEM 110 เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งชิน้งานศลิปะและเครือ่งประดบัทีท่�าจากโลหะ 
โดยใชโ้ลหะมคีา่ทีไ่มม่เีหล็กเป็นสว่นผสม วชิานีจ้ะสอนเรือ่งเทคนคิและ
การประดษิฐช์ ิน้งานขัน้พืน้ฐาน โดยจะครอบคลมุหวัขอ้การฝังพลอย การ
หลอมโลหะ การดนุลาย การเจาะ และการขึน้รปูแมพ่มิพ์

GAM 143 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละการพมิพ์
วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งการสรา้งโมเดล 3 มติขิัน้ตน้ การสแกน การเตรยีม
ไฟลส์�าหรับการพมิพ ์ 3 มติ ิ และการใชง้านเครือ่งพมิพ ์ 3 มติ ิ นอกจากนี ้
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวสัดทุีม่ใีหส้�าหรับการพมิพ ์กระบวนการพมิพ ์
ทีห่ลากหลาย และเทคนคิหลงัการพมิพ ์ นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบั 
เทคนคิการท�าชิน้งานตน้แบบอยา่งรวดเร็ว ซึง่มปีระโยชนต์อ่นักออกแบบ
เครือ่งประดบั ประตมิากร และนักออกแบบอตุสาหกรรม

JEM 155 เครือ่งประดบัและแฟชัน่
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการประดษิฐช์ ิน้งาน การหลอ่ และเทคนคิการ
ฝังพลอยขัน้กลาง โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งงานตอ่เนือ่ง การกดัโลหะ 
การดนุลาย และการสรา้งงานจ�านวนมาก นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิเหลา่นี้
ในการประดษิฐเ์ครือ่งประดบัและเครือ่งประดบั นักศกึษาจะยงัคงใชส้มดุ
สรา้งแรงบนัดาลใจในงานวจัิยและไอเดยีของตนเอง

JEM 165 การหลอ่ดว้ยแรงเหวีย่งและการหลอ่ดว้ย
สญุญากาศ 1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กเทคนคิการหลอ่แบบใชแ้รงเหวีย่งและ 
แบบใชส้ญุญากาศ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในการฉีดการสรา้งแมพ่มิพ ์ 
การ gating การท�าเบา้ การเทโลหะ การหลอ่ และการตกแตง่จบชิน้งาน 
ดว้ยการท�างานกบัสมัฤทธิ ์เงนิ และทอง อกีทัง้นักศกึษาจะมกีารใชเ้ทคนคิ
โบราณและเทคนคิสมยัใหมใ่นการสรา้งแพทเทริน์โดยตรงจากขีผ้ ึง้

JEM 210 เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 2
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการประดษิฐช์ ิน้งานขัน้สงู เทคนคิการฝังพลอย 
การท�า took การขึน้รปูแมพ่มิพแ์บบไฮโดรลกิ และการขึน้รปูโดยใชไ้ฟฟ้า  
นักศกึษาจะพัฒนางานเครือ่งประดบั รปูแบบทีใ่ชง้านไดแ้ละไมไ่ดส้�าหรับ
ไวใ้ชง้าน และงานประตมิากรรมขนาดเล็กทีใ่ชโ้ลหะมคีา่ทีไ่มม่เีหล็กผสม 
พลาสตกิ และสือ่ผสมอืน่ๆ

JEM 224 เทคนคิสิง่ทอ
ในวชิานี ้นักออกแบบเครือ่งประดบั ศลิปินสิง่ทอ และประตมิากรจะไดเ้รยีน
รูก้ารประยกุตใ์ชเ้ทคนคิสิง่ทอกบัโลหะ เสน้โลหะบางและแถบโลหะจะถกู 
น�ามาประยกุตใ์ชก้บัการทอ การถกันติติง้ และการถกัโครเชท ์รวมถงึเทคนคิ 
การถกัและการจักสาน เพือ่สรา้งสิง่ทีส่วมใสไ่ดท้ีเ่ป็นเอกลกัษณแ์ละรปูทรง 
แบบงานปัน้

JEM 233 การออกแบบดจิติอล, การตดัดว้ยเลเซอร,์ การกดั
เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
นักศกึษาจะไดอ้อกแบบโดยใชซ้อฟตแ์วรต์ามมาตรฐานอตุสาหกรรม และ
ประยกุตใ์ชเ้ทคนคิทางอตุสาหกรรมส�าหรับการออกแบบเครือ่งประดบัและ 
งานประตมิากรรม นักศกึษาตอ้งสรา้งงานแบบเวคเตอรแ์ละแบบราสเตอร ์
จากนัน้จะใชเ้ครือ่งตดัเลเซอรเ์พือ่ตดัอยา่งแมน่ย�า และสรา้งงานออกแบบ 
ทีซ่บัซอ้นโดยใชว้สัดทุีห่ลากหลาย โดยจะครอบคลมุหวัขอ้การกดั CNC 
และเทคนคิการออกแบบแบบเวคเตอรเ์พิม่เตมิ

JEM 235 จลนศาสตรแ์ละกลไก
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกลไกแบบงา่ยและกลไกแบบซบัซอ้น เชน่  
เฟือง พลูเลย่ ์และกา้นตอ่ ซึง่สามารถน�าไปใชเ้พือ่สรา้ง แปลง และควบคมุ 
การเคลือ่นไหวผ่านการสรา้งประตมิากรรมแบบมกีลไกและออโตมาตา 
วชิานี้แนะน�าส�าหรับบคุคลทีต่อ้งการเพิม่งานทีม่กีารเคลือ่นไหวและการมี
ปฏสิมัพันธใ์นโครงงานของตนเอง

JEM 238 การท�ากระดาษ/สือ่ผสม
วชิานีจ้ะศกึษาการท�าหนังสอืศลิปะแบบแฮนดเ์มด ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์ 
ภาพวาด จติรกรรม และภาพถา่ยเชงิทดลอง กระดาษจะถกูน�ามาใชง้าน
แบบเดีย่วๆ และใชง้านรว่มกบับรบิทของสือ่อืน่ๆ นักศกึษาจะเรยีนรูว้า่วสัดุ
สงัเคราะห ์ วสัดธุรรมชาต ิ และวสัดดุบิๆ จะถกูน�ามาท�าเป็นเยือ่และใชใ้น
การผลติกระดาษไดอ้ยา่งไร

JEM 239 เครือ่งประดบั: การออกแบบและการเรนเดอร์
วชิานี้จะเนน้เรือ่งเทคนคิการเรนเดอรเ์พือ่พัฒนาการออกแบบแบบดัง้เดมิ 
และการออกแบบแบบมนีวตักรรม หวัขอ้ทีเ่รยีนประกอบดว้ยการเรนเดอร ์
เพชรพลอยและโลหะโดยใชส้นี�้า ดนิสอส ีสือ่ดจิติอล และอา้งองิจากภาพ
ในประวตัศิาสตร ์ สว่นโครงงานสดุทา้ยจะเป็นคอลเคลชัน่เครือ่งประดบัทีม่ี
เอกลกัษณ ์และมกีารน�าเสนอ ออกแบบ และเรนเดอรอ์ยา่งมอือาชพี โดย
ใชก้ารเรนเดอรด์ว้ยมอื หรอืเทคนคิแบบดจิติอล (นักศกึษาสามารถเลอืก
ไดเ้อง)

JEM 240 การเคลอืบ 1
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการเคลอืบ ศลิปะของการฟิวซิง่กระจก
ไปจนถงึโลหะ เพือ่สรา้งการออกแบบทีม่สีสีนัและเพิม่ความน่าสนใจใหก้บั
พืน้ผวิ อนัดบัแรก นักศกึษาจะเรยีนรูพ้ืน้ฐานขัน้ตน้ จากนัน้จงึตอ่ไปยงัการ
ประยกุตใ์ชพ้ืน้ฐานเหลา่นีก้บัเทคนคิทีห่ลากหลาย

JEM 245 ประวตัเิครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
วชิานีจ้ะใหค้วามรูท้ีค่รอบคลมุในเรือ่งความกา้วหนา้ของการออกแบบและ
งานฝีมอืในเรือ่งเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ โดยเริม่จากวสัดดุัง้เดมิตัง้แต่
สมยัโบราณและจบดว้ยนวตักรรมแบบดจิติอลในศตวรรษที ่21 โดยจะเนน้
ในเรือ่งวสัด ุสญัลกัษณ ์เทคนคิ และสนุทรยีศาสตรห์ลกั และสไตลแ์ละผล
งานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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JEMเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์

JEM 255 ระบบไฟฟ้าและรปูทรงทีส่วมใสไ่ด ้
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กกับพืน้ฐานของอนิพุท/เอาทพ์ุทแบบอนาล็อกและ
ดจิติอล, องคป์ระกอบทางดา้นไฟฟ้า, และการเขา้รหสัขัน้พืน้ฐานส�าหรับ
ไมโครโปรเซสเซอร ์ ส�าหรับใชใ้นชิน้งานทีส่วมใสไ่ด ้ เครือ่งประดบั และ
ประตมิากรรม วชิานีแ้นะน�าส�าหรับประตมิากร ศลิปินวจิติรศลิป์ นักออกแบบ 
แฟชัน่ นักออกแบบเครือ่งประดบั และบคุคลทีส่นใจเกีย่วกบัการน�าแสง 
การเคลือ่นไหว และการมปีฏสิมัพันธม์าใชใ้นโครงงานของตนเอง

JEM 265 การหลอ่ดว้ยแรงเหวีย่งและการหลอ่ดว้ย
สญุญากาศ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดใ้ชเ้ทคนคิขัน้สงูขึน้ในเรือ่งการหลอ่ดว้ยแรงเหวีย่ง
และการหล่อดว้ยสญุญากาศกับแม่พมิพแ์บบซับซอ้นและการตกแต่งจบ
งานแบบมกีลไก โดยจะครอบคลมุในเรือ่งการสรา้งแมพ่มิพแ์บบฉีดขึน้รปู 
เทคนคิการหลอ่ และเทคนคิการตกแตง่จบชิน้งาน นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิ
เหลา่นีเ้พือ่สรา้งชิน้งานประตมิากรรมหลายชิน้หรอืโครงงานเครือ่งประดบั

JEM 275 การเชือ่มและการตเีหล็ก
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการตเีหล็กและการเชือ่ม: แกส๊ อารค์ 
มกิ และทกิ โดยจะน�าเทคนคิเหลา่นีม้าประยกุตใ์ชก้บัโครงงานสดุทา้ย ซึง่
อาจเป็นหนึง่ในงานตอ่ไปนีค้อื: รปูทรงทีส่วมใสไ่ด ้ ประตมิากรรมตัง้อสิระ 
หรอืงานตกแตง่ผนัง (หลายชิน้ประกอบกนั หรอืชิน้เดยีว) โดยเริม่ท�างาน
จากตน้แบบ

JEM 310 เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ 3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งนวตักรรมของวสัดแุละเทคนคิตา่งๆ ซึง่นักศกึษาจะได ้
ศกึษาในเชงิลกึเกีย่วกบัวสัดทุีห่ลากหลาย เชน่ พลาสตกิ ไม ้เซรามคิ เพชร 
พลอย สิง่ทอ ส ี ยาง ซเีมนต ์ เรซนิ และวสัดเุก็บตกอืน่ๆ โดยจะใหค้วาม
ส�าคญักบัการพัฒนาใจความส�าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนุทรยีศาสตร์

JEM 320 การกลงึเครือ่งประดบั: เทคนคิและการใชง้าน
วชิาขัน้สงูนี้จะเนน้ในเรือ่งการกลงึโลหะและการใชเ้ครือ่งจักรทีต่อ้งการ
ความแมน่ย�าสงู นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะเปลีย่นใหเ้ป็นทรงกระบอกสมบรูณ ์
ใชง้าน live center และรวมวสัดทุีห่ลากหลายโดยใชก้ารเชือ่มตอ่แบบ
เย็น โดยจะเนน้ในเรือ่งความปลอดภยัและโครงงานทีใ่ชเ้ทคนคิทีซ่บัซอ้น

JEM 333 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละการพมิพ ์2
วชิานีจ้ะศกึษาเทคนคิขัน้สงูในการสรา้งโมเดล 3 มติ ิ และท�าการทดสอบ
โดยใชเ้ครือ่งพมิพล์�้าสมยั นักศกึษาจะไดพั้ฒนาแนวคดิของตนเองอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ขณะเดยีวกนัก็จะไดศ้กึษาในเชงิลกึถงึรปูแบบทีซ่บัซอ้นมากขึน้ 
โดยจะเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งการใชง้านการออกแบบเครือ่งประดบั การฝัง
พลอย การออกแบบการเชือ่มตอ่ และการเรนเดอรโ์มเดลสดุทา้ยในระดบั
มอือาชพี

JEM 340 การเคลอืบ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้รา้งและทดลองเทคนคิตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากวชิา 
การเคลอืบ 1 ซึง่นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิและการตกแตง่จบงานทีเ่ป็น 
นวตักรรม และการรวมงานเคลอืบเขา้กบัทกัษะงานโลหะอยา่งมอือาชพี

JEM 344 โลหะเคลือ่นไหว 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานของการใชค้อ้นและหลกัใน
การยา้ยและขึน้รปูโลหะ โดยจะครอบคลมุถงึเทคนคิการขึน้รปูโลหะขัน้พืน้
ฐานซึง่รวมถงึ: การยก การขดั การตขีึน้รปู การเจาะ การเชือ่มรอยตอ่ และ
การขึน้รปูแบบพับ เทคนคิเหลา่นีจ้ะน�าไปประยกุตใ์ชก้บัเครือ่งประดบั รวม
ถงึ hollowware ทีเ่ป็นของใชแ้ละของตกแตง่ทกุขนาดและรปูทรง

JEM 422 การฝังพลอยขัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทกัษะดา้นการฝังพลอย โดยจะเนน้ทีเ่ทคนคิ
การฝังพลอย ซึง่จะรวมถงึการฝังแบบหนามเตย การฝังแบบสอด การฝัง
จกิ และการฝังแบบไขป่ลา และจะครอบคลมุในหวัขอ้การเตรยีมและการ 
ใชเ้ครือ่งฝังจกิไขป่ลา เครือ่งฝังแบบหนาม เครือ่งเจาะ และเครือ่งมอืการ 
ฝังดว้ย นักศกึษาจะเลอืกเทคนคิตา่งๆ ทีจ่ะประยกุตใ์ชก้บัโครงงานสดุทา้ย
ของตนเอง

JEM 450 โครงงานพอรท์โฟลโิอเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
ในวชิาโครงงานพอรท์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและปรับแตง่ชิน้งาน
ทีเ่ป็นเอกลกัษณท์ีเ่หมาะส�าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ โดยจะเนน้เรือ่ง
แนวคดิ ทกัษะ ฝีมอืการท�างาน และการน�าเสนอผลงาน

JEM 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
งานในวชิานี้จะเนน้เรือ่งขอ้เสนอโครงงานเพือ่พัฒนาพอรท์โฟลโิอเฉพาะ
ของงาน นักศกึษาจะตอ้งก�าหนดแนวคดิและชว่งระยะเวลาโดยอยูภ่ายใต ้
ค�าแนะน�าของอาจารยท์ีป่รกึษา โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีใน 
เรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมเีอกลกัษณ์
ตามโครงงานของนักศกึษาแตล่ะคน คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้ง
เรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

JEM 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

JEM 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

JEM 500 การฝึกงานดา้นเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
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JEM 605 การหลอมและการขึน้รปู
วชิานีจ้ะระบปัุญหาตา่งๆ และแนวทางแกไ้ขในการขึน้รปูโลหะทีไ่มม่เีหล็ก 
ผสม ผา่นการหลอมและการขึน้รปูโดยการพับ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารใช ้
เครือ่งมอืเฉพาะตามความจ�าเป็นของโครงงาน ซึง่โครงงานเหลา่นีจ้ะรวม
ถงึเครือ่งประดบัและวตัถทุีใ่ชง้านไดแ้ละใชง้านไมไ่ด ้ วชิานีจ้ะสรา้งความ
เขา้ใจเป็นอนัมากในเรือ่งการเปลีย่นรปูของโลหะ

JEM 608 การสรา้งโมเดลขีผ้ ึง้และการหลอ่ขัน้ตน้
วชิานี้จะครอบคลุมขอ้มูลที่จ�าเป็นเพื่อใหนั้กศกึษาสามารถหล่อโลหะ
ไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละประสบผลส�าเร็จส�าหรับเครือ่งประดับและรูปทรง
ประตมิากรรม นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการเลอืกและใชข้ีผ้ ึง้ เครือ่งมอื และ
การตกแตง่จบชิน้งานเพือ่สรา้งโมเดลขีผ้ ึง้ส�าหรับกระบวนการหลอ่ ชิน้งาน
หล่อโลหะสดุทา้ยจะเป็นชิน้งานทีเ่หมอืนกับโมเดลขีผ้ ึง้ทีส่รา้งขึน้ในชัน้
เรยีน

JEM 610 เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ
การประดษิฐ์
วชิานีจ้ะใหโ้อกาสนักศกึษาไดพั้ฒนาการแสดงออกของแตล่ะบคุคล และ 
ในขณะเดยีวกนัก็จะไดเ้รยีนรูก้ารประดษิฐง์านโลหะพืน้ฐานและเทคนคิการ
หลอ่ดว้ย เทคนคิทีค่รอบคลมุในวชิานีไ้ดแ้ก ่การเชือ่ม การประดษิฐ ์การฝัง
พลอย การท�าพืน้ผวิ การท�าพาตน่ิา และการหลอ่แบบ lost wax นักศกึษา
จะไดรั้บการสนับสนุนใหพั้ฒนาสาระส�าคัญทีเ่ชือ่มโยงกับเครื่องประดับ
อยา่งเดยีว หรอืการน�าวตัถทุีใ่ชง้านไดแ้ละใชง้านไมไ่ดม้ารวมดว้ย ในวชิา
นี ้นักศกึษาจะตอ้งเกบ็สมดุจด/สมดุสเกต็ชภ์าพทีม่รีายละเอยีดไว ้

JEM 620 เครือ่งประดบัและโลหะศลิป์: การออกแบบและ
การประดษิฐข์ัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาและปรับแตง่โครงงานทีเ่กีย่วกบัเครือ่งประดบั
และการสรา้งชิน้งานของแตล่ะบคุคลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะเนน้ในเรือ่งการ
พัฒนาแนวคดิอยา่งตอ่เนือ่งและความกา้วหนา้ทางดา้นเทคนคิ ควบคูไ่ป
กบัการพัฒนาการตระหนักรูใ้นเรือ่งแนวโนม้ สไตล ์และการเคลือ่นไหว จะ
มกีารสอนในเรือ่งการสรา้งงานตอ่เนือ่ง การกดักรด การฝังพลอยอยา่งเร็ว 
และการหลอ่แบบ lost wax เนือ่งจากเป็นเทคนคิตอ่เนือ่งจากทีไ่ดเ้รยีน
รูม้าในวชิา JEM 610 ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งเกบ็สมดุจด/สมดุสเกต็ช์
ภาพทีม่รีายละเอยีดไว ้

JEM 624 การประดษิฐง์านเครือ่งประดบั: การถกันติติง้ 
โครเชต ์และการทอดว้ยโลหะ
นักศกึษาจะสรา้งงานเครือ่งประดับและรปูทรงประตมิากรรมจากโลหะโดย
ประยกุตใ์ชเ้ทคนคิสิง่ทอในเรือ่งการถกันติติง้ โครเชต ์ การทอ และงาน
จักสาน

JEM 630 นวตักรรมในเรือ่งวสัดแุละกระบวนการ
นักศกึษาจะไดศ้กึษาแนวคดินวตักรรม วสัด ุ และเทคนคิตา่งๆ เพือ่ท�าให ้
ช ิน้งานทีซ่บัซอ้นและส�าคญัเสร็จสมบรูณ ์ โดยใชค้วามรูท้ีไ่ดม้าจากศลิปะ
โลหะ/เครือ่งประดบัทีไ่ดเ้รยีนรูม้ากอ่นหนา้ นักศกึษาจะใชว้สัด ุ เชน่ ยาง 
ไม ้ไฟเบอร ์ซเีมนต ์และพลาสตกิ ควบคูไ่ปกบัการวจัิย การหารอื และการ
วจิารณ ์เพือ่ศกึษาถงึผลลพัธใ์นระดบัมอือาชพี

JEM 643 การศกึษาการท�ากระดาษ
วชิานีจ้ะรวมการศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งเทคนคิพืน้ผวิและสือ่ทีใ่ชใ้นการสรา้ง 
กระดาษแผน่ รวมถงึรปูหลอ่ดว้ย โดยจะครอบคลมุเทคนคิทัง้ในแถบเอเชยี 
และในแถบยโุรป

JEM 644 ชว่งกลางและการพัฒนาโครงงาน
วชิานี้จะใหนั้กศกึษาไดใ้หค้วามส�าคัญกับการเตรยีมพรอ้มในการทบทวน 
ในชว่งกลางและโครงงานสดุทา้ยใหส้�าเร็จ เนือ่งจากนักศกึษาจะตอ้งเผชญิ 
กบัประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิทีเ่ขม้งวดและการพัฒนาเชงิเทคนคิ  
พวกเขาจะตอ้งตรวจสอบ ศกึษา และระบกุารพัฒนาโครงงานของตนเอง
และการน�าเสนอผลงาน

JEM 649 การหลอ่แบบแยกสว่นส�าหรับประตมิากรรมและ
เครือ่งประดบั
อนัดบัแรก นักศกึษาจะไดศ้กึษาและใชเ้ทคนคิการหลอ่ตามประวตัศิาสตร ์ 
โดยเริม่จากหมกึกระดองแบบดัง้เดมิและการหลอ่ดนิเหนยีว/ทราย จากนัน้  
จะใชก้ระบวนการ lost wax มาชว่ยในการหลอ่แบบใชแ้รงเหวีย่ง และการ 
หลอ่ดว้ยสญุญากาศ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะ/เทคนคิเหลา่นีใ้นการ 
ผลติโครงงานสดุทา้ยทีป่ระกอบดว้ยหลายสว่น โดยจะเนน้ในเรือ่งการผลติ 
ชิน้งานเครือ่งประดบั รวมถงึชิน้งานประตมิากรรมดว้ย

JEM 659 การหลอ่แบบแยกสว่นขัน้สงูส�าหรับประตมิากรรม
และเครือ่งประดบั
วชิานีจ้ะศกึษาเกีย่วกบัเทคนคิการหลอ่โดยใชแ้รงเหวีย่งและการหลอ่ดว้ย
สญุญากาศขัน้สงู ตัง้แตแ่มพ่มิพท์ีซ่บัซอ้นไปจนถงึการจบงานแบบมกีลไก 
นักศกึษาจะเพิม่ทักษะในการฉีดการสรา้งแม่พมิพ์และเทคนิคการหล่อ 
รวมถงึแมพ่มิพห์ลายชิน้สว่นและอลัลอยโลหะ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิ
การจบงานผลติเพือ่น�าชิน้งานหลายๆ ชิน้ของโครงงานประตมิากรรมหรอื
เครือ่งประดบัเพือ่ท�าใหเ้สร็จสมบรูณ์

JEM 660 การพมิพ ์3 มติแิละการสรา้งโมเดลเบือ้งตน้
วชิาขัน้ตน้นีจ้ะเนน้เรือ่งการคดิเชงิแนวคดิและการออกแบบ ในหวัขอ้การ
สรา้งโมเดล 3 มติ ิการสแกน การเตรยีมไฟลส์�าหรับงานพมิพ ์3 มติ ิและ
การใชง้านเครือ่งพมิพ ์3 มติ ินอกจากนี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวสัดุ
ทีม่ใีหส้�าหรับการพมิพ ์ กระบวนการพมิพท์ีห่ลากหลาย และเทคนคิหลงั
การพมิพ ์ นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการท�าชิน้งานตน้แบบ
อยา่งเร็ว ซึง่มปีระโยชนต์อ่นักออกแบบเครือ่งประดบั ประตมิากร และนัก
ออกแบบอตุสาหกรรม

JEM 668 การออกแบบดจิติอล: การตดัและการกดัดว้ย
เลเซอร์
นักศกึษาจะไดอ้อกแบบโดยใชซ้อฟต์แวร์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
และปรับใชเ้ทคนคิของอุตสาหกรรมเพือ่ออกแบบเครือ่งประดับและงาน
ประตมิากรรม ผา่นโครงงานของแตล่ะบคุคลทีเ่นน้เป็นอยา่งมากในเรือ่ง
ของแนวคดิ นักศกึษาจะสรา้งงานแบบเวคเตอรแ์ละราสเตอร ์จากนัน้จะใช ้
เครือ่งตดัเลเซอรเ์พือ่ตดัและแกะสลกัอยา่งแมน่ย�า และสรา้งงานออกแบบ
ทีซ่บัซอ้นโดยการใชว้สัดทุีห่ลากหลาย โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การกดั 
CNC และเทคนคิการออกแบบแบบเวคเตอรเ์พิม่เตมิ

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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GAM 670 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละการพมิพข์ัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารสรา้งโมเดล 3 มติขิัน้สงูและเทคนคิ
การสรา้งชิน้งานตน้แบบอยา่งรวดเร็วกบัรปูแบบทีท่า้ทายยิง่ขึน้ และจะได ้
รับประสบการณใ์นการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ จากวธิกีารตกแตง่จบงานและวธิี
การผลติทีห่ลากหลาย โดยจะเนน้ในเรือ่งความแมน่ย�าและความถกูตอ้ง 
ขณะเดยีวกนักจ็ะมกีารพัฒนาแนวคดิของแตล่ะบคุคลดว้ย วชิานีจ้ะพัฒนา
คอลเลคชัน่ทีเ่ชือ่มโยงกนัและน�าเสนอผลงานในระดบัมอือาชพี เพือ่น�าไป
รวมในพอรท์โฟลโิอของนักศกึษา

JEM 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

JEM 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

JEM 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

JEM 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

JEM 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

JEM 810 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ 1
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีท่�าโครงงานสดุทา้ยของตนในสาขาเครือ่งประดบั
และโลหะศลิป์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน เพือ่
ใหไ้ดรั้บค�าวจิารณ์และค�าแนะน�าเชงิเทคนคิจากทีป่รกึษาอยา่งสม�่าเสมอ 
นักศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าโครงงานสดุทา้ยกบัเพือ่น

JEM 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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คณาจารยม์อือาชพี: ซานฟรานซสิโกเป็นบา้นของนักสถาปนกิ 
ภมูสิถาปัตยจ์�านวนมาก มาเรยีนรูจ้ากพวกเขากนัเถอะ

หลกัสตูรขา้มสาขาวชิา: มหาวทิยาลยั Academy of Art มกีาร 
เรยีนการสอนทีอ่าศยัความรว่มมอืกนัระหวา่งสถาบนัสถาปัตยกรรม,  
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน, ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน,์  
วจิติรศลิป์และประตมิากรรม และกราฟิกดไีซน ์เพือ่สรา้งภมูทิศัน ์
แบบไดนามกิส�าหรับศตวรรษที ่ 21 เรามาเรยีนรูท้ีจ่ะมองโลก
ในมมุมองใหม ่และสรา้งภมูทิศันท์ีผู่ค้นหลงใหล ภมูทิศันซ์ ึง่จะ 
ฟ้ืนฟกูระบวนการและระบบของโลก

ประสบการณใ์นโลกจรงิ:  สมัผัสประสบการณจ์ากการปฏบิตังิาน 
จรงิดว้ยเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในดา้นภมูสิถาปัตย ์และเรยีนรูเ้พือ่ 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในทกุๆ ดา้น เพือ่สรา้งพอรท์โฟลโิอแบบไดนามกิ 
ทีโ่ดดเดน่เหนอืผูอ้ืน่

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
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เสน้ทางสายอาชพี

ประธานบรษัิท, นักออกแบบเมอืง, สถาปนกิภมูสิถาปัตย ์
อาวโุส, ผูจั้ดการโครงการอาวโุส,  

นักวางแผนสภาพแวดลอ้ม

สถาปนกิภมูสิถาปัตยจ์เูนยีร,์ นักวางแผนจัดสวน,  
ผูป้ระสานงานการจัดการทรัพยากร, ธรุการการกอ่สรา้ง

นักออกแบบภมูทิศัน,์ ผูป้ระเมนิราคา, ผูป้ระสานงาน 
การฟ้ืนฟสูภาพทีพั่กอาศยั, นักออกแบบสวน,  

ทีป่รกึษาดา้นการปลกูพชืสวน

สมาชกิในทมีบรษัิทสถาปนกิภมูสิถาปัตย,์  
นักเขยีนเชงิเทคนคิเฉพาะ, ทีป่รกึษาการชลประทาน,  

ผูช้ว่ยนักออกแบบสวน, ผูช้ว่ยอนุบาลตน้ไม ้

ภูมสิถาปัตยกรรมจัดว่าเป็นการรวมตัวที่
สมบรูณ์แบบของศลิปะและวทิยาศาสตร,์  
เมอืงและชนบท, ระบบการอยูอ่าศยัและรปู 
ทรงประตมิากรรม, ประวตัศิาสตรเ์กา่แก ่และ 
วสิยัทศันด์า้นนวตักรรม ซึง่ถอืเป็นวชิาชพี
แหง่อนาคต

มาเรยีนกบัเราเถอะ! อาจารยท์ัง้หมดของ 
เรามากกวา่ 25 คนตา่งลว้นเป็นสถาปนกิ 
สาขาภมูสิถาปัตยกรรม นักออกแบบภมูทิศัน ์ 
ศลิปิน หรอืสถาปนกิ โดยอาจารยเ์หลา่นี ้
จะน�าความเชีย่วชาญและประสบการณ์ใน
การท�างานในสายอาชพีของตนมาสง่ต่อ 
ใหก้บันักศกึษาผา่นทางชัน้เรยีนปฏบิัตกิาร
และการบรรยายในชัน้เรยีน ผูส้อนของเรา 
เป็นตัวแทนของบรษัิทภมูสิถาปัตยท์ีม่ชี ือ่
เสยีงทัว่โลก โดยไดรั้บการยอมรับในฐานะ

ผูอ้อกแบบชัน้เลศิและมวีสิยัทศัน ์เชน่: 
PWP Landscape Architecture, Bionic, 
Tom Leader Studio, SWA Group, 
Hargreaves Associates, Surface 
Design, Inc. และอืน่ๆ
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
ภมูสิถาปตัยกรรม 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาภมูสิถาปัตย ์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
    LA 107  การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
    หรอื LA 108  การประพันธส์�าหรับศลิปิน
    LA/LAN 115  โลกธรรมชาต ิ1: ชัน้ของดนิ
    LA/LAN 117 การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
    LA/LAN 177  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
    LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
    LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
    LA/LAN 277  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 
และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2 วชิาประวตัศิาสตรภ์มูสิถาปัตยกรรม
1      วชิาคณติศาสตรส์�าหรับการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
1      วชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาภมูสิถาปัตย ์
ARH 110 ปฏบิตักิาร 1: ปฏบิตักิารดา้นการออกแบบแนวคดิ
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
IAD 210 การสรา้งภาพดจิติอล
LAN 135  โลกธรรมชาต ิ2: ภมูอิากาศและสงัคมพชื
LAN 180  ตน้ไมใ้นภมูทิศัน ์1
LAN 193  การวาดภาพและการรา่งภมูทิศัน์
LAN 213  การเรนเดอรแ์บบดจิติอล
LAN 235  โลกธรรมชาต ิ3: การวางแผนไซตง์าน
LAN 240  การออกแบบการปลกูตน้ไม ้
LAN 250   ปฏบิตักิารออกแบบภมูทิศัน์
LAN 260  โลกเชงิเทคนคิ 1: การปรับพืน้ทีแ่ละระบบระบายน�้า

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

คณติศาสตรส์�าหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั

คณติศาสตรป์ระยกุต์
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ

ประวตัศิาสตรภ์มูสิถาปตัยกรรม  
LA/LAN 177  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA/LAN 277  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม    
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
ภมูสิถาปตัย ์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
    วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
    วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หหน่วยกติ
  
รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาภมูสิถาปัตย ์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
    LA 107  การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
    หรอื LA 108  การประพันธส์�าหรับศลิปิน
    LA/LAN 115  โลกธรรมชาต ิ1: ชัน้ของดนิ
    LA/LAN 117 การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
    LA/LAN 177  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
    LA 255   คณติศาสตรว์ทิยาลยั
    LA 271   พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
    LA/LAN 277  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
    LA/LAN 297  ปัจจัยสงัคมดา้นภมูทิศัน์

• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 
และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2 วชิาประวตัศิาสตรภ์มูสิถาปัตยกรรม
1      วชิาคณติศาสตรส์�าหรับการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
1      วชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์
1  วชิาปัจจัยสงัคมดา้นภมูทิศัน์
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาภมูสิถาปัตย ์ 
ARH 110 ปฏบิตักิาร 1: ปฏบิตักิารดา้นการออกแบบแนวคดิ
FND 113  การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
IAD 210 การสรา้งภาพดจิติอล
LAN 135  โลกธรรมชาต ิ2: ภมูอิากาศและสงัคมพชื
LAN 180  ตน้ไมใ้นภมูทิศัน ์1
LAN 193  การวาดภาพและการรา่งภมูทิศัน์
LAN 213  การเรนเดอรแ์บบดจิติอล
LAN 235  โลกธรรมชาต ิ3: การวางแผนไซตง์าน
LAN 240  การออกแบบการปลกูตน้ไม ้
LAN 250   ปฏบิตักิารออกแบบภมูทิศัน์
LAN 260  โลกเชงิเทคนคิ 1: การปรับพืน้ทีแ่ละระบบระบายน�้า
LAN 450 ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ
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การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

ประวตัศิาสตรภ์มูสิถาปตัยกรรม 
LA/LAN 177  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA/LAN 277  พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม      

ปจัจยัสงัคมดา้นภมูทิศัน์
LA/LAN 297  ปัจจัยสงัคมดา้นภมูทิศัน ์     

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 193  กลุม่ชาตพัินธุศ์กึษา
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 337  ประเด็นส�าคญัในเรือ่งกลุม่ชาตพัินธุศ์กึษา
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ ์

คณติศาสตรส์�าหรบัการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั      

คณติศาสตรป์ระยกุต์
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
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LANภมูสิถาปัตยกรรม

วชิาตามสาขาเอกของวฒุ ิMA สาขาภมูสิถาปัตยกรรม 
IAD 608  การสรา้งภาพดจิติอล
LAN 605  การวาดภาพตามกระบวนการ
LAN 607 ประวตัเิกา่แกข่องภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 609   พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 1
LAN 610   ปฏบิตักิารออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 617   วศิวกรรมไซตง์าน 
LAN 619   พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 2
LAN 620   ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์าน
LAN 660   ปฏบิตักิารการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ
LAN 665 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 678   ผูค้นและสภาพแวดลอ้ม
LAN 679 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรมขัน้สงู

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
ภมูสิถาปตัยกรรม
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
     วชิาตามสาขาเอก 36 หน่วยกติ
  
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาภมูสิถาปัตย ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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ศลิปมหาบณัฑติ [BFA] สาขา 
ภมูสิถาปตัย์

หน่วยกติทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA - แนวทางที ่1
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 12 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ
  
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา 
ภมูสิถาปัตยกรรม

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 681 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาเอก
GLA 640   ประวตัขิองภมูทิศันเ์มอืง  

วชิาตามสาขาเอกของวฒุ ิMFA สาขาภมูสิถาปัตยกรรม 
LAN 658  ภมูทิศัน ์ทฤษฎ ีและการออกแบบ
LAN 660   ปฏบิตักิารการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ
LAN 665 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 670  การวางแผนและการวเิคราะหพ์ืน้ที่
LAN 673   วธิกีารและวสัดดุา้นภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 678   ผูค้นและสภาพแวดลอ้ม
LAN 679 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรมขัน้สงู
LAN 680   ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์านและการออกแบบอยา่งยัง่ยนื
LAN 688  หวัขอ้เกดิใหมใ่นดา้นภมูสิถาปัตยกรรม   
LAN 690 ปฏบิตักิารออกแบบแบบมอือาชพีขัน้สงู

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาภมูสิถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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LANภมูสิถาปัตยกรรม

ศลิปมหาบณัฑติ [BFA] สาขา 
ภมูสิถาปตัย์

หน่วยกติทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA - แนวทางที ่2
   วชิาตามสาขาเอก 60 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 12 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ
  
รวม 87 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาภมูสิถาปัตยกรรม
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 87 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกของวฒุ ิMFA สาขาภมูสิถาปัตยกรรม 
GLA 640   ประวตัขิองภมูทิศันเ์มอืง
GLA 681 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
IAD 608 การสรา้งภาพดจิติอล
LAN 605  การวาดภาพตามกระบวนการ
LAN 607 ประวตัเิกา่แกข่องภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 609   พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 1
LAN 610   ปฏบิตักิารออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 617   วศิวกรรมไซตง์าน
LAN 619   พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 2
LAN 620   ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์าน
LAN 658  ภมูทิศัน ์ทฤษฎ ีและการออกแบบ
LAN 660   ปฏบิตักิารการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ
LAN 665 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 670  การวางแผนและการวเิคราะหพ์ืน้ที่
LAN 673   วธิกีารและวสัดดุา้นภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 678   ผูค้นและสภาพแวดลอ้ม
LAN 679 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรมขัน้สงู
LAN 680   ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์านและการออกแบบอยา่งยัง่ยนื
LAN 688  หวัขอ้เกดิใหมด่า้นภมูสิถาปัตยกรรม
LAN 690   ปฏบิตักิารออกแบบแบบมอือาชพีขัน้สงู

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา 
ภมูสิถาปัตยกรรม

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่
ความงาม

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ
GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของศตวรรษ 

  ที ่19
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป
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LAN 115 โลกธรรมชาต ิ1: ชัน้ของดนิ
วชิานีจ้ะใหโ้อกาสนักศกึษาไดรั้บความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในเรือ่งธรรมชาติ
ของภมูทิศัน ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการระบแุละวเิคราะหป์ระเภทของดนิ 
รปูแบบทางธรณีวทิยา บรเิวณลุม่น�้า และคณุลกัษณะอืน่ๆ ดา้นภมูปิระเทศ 
และผลกระทบทีส่ ิง่เหลา่นีม้ตีอ่การตดัสนิใจดา้นการออกแบบ โดยจะสอน
ในเรือ่งกลยทุธก์ารท�าแผนทีแ่ละบนัทกึขอ้มลูเหลา่นี้

LAN 117 การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมเกีย่วกบัวชิาชพี และเนน้ใหเ้ห็นถงึความรับผดิชอบและ 
ความทา้ทายของภมูสิถาปัตยกรรมในศตวรรษที ่ 21 นักศกึษาจะไดเ้รยีนรู ้
ประวตัศิาสตรข์องภมูสิถาปัตยกรรม และบทบาทของนักภมูสิถาปัตยท์ีม่ตีอ่ 
การจัดรปูรา่งพืน้ทีข่องมนุษย ์ โดยจะมกีารอภปิรายถงึอทิธพิลทีก่อ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในทางบวกตอ่สภาพแวดลอ้มดว้ย

LAN 135 โลกธรรมชาต ิ2: ภมูอิากาศและสงัคมพชื
วชิานีจ้ะมองภมูทิัศนข์องสิง่มชีวีติผา่นมมุมองทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและการ
วเิคราะหอ์ยา่งละเอยีด นักศกึษาจะศกึษาดนิ ชัน้ดนิ และสภาพภมูอิากาศ 
เพือ่ท�าความเขา้ใจความสมัพันธโ์ดยตรงระหวา่งสงัคมพชื สายพันธุ ์ และ
การเตบิโตตามฤดกูาล ระบบธรรมชาตเิหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานของภมูสิถาปัตย ์
และเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

LAN 177 พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
วชิานี้จะน�าเสนอการส�ารวจอย่างครอบคลมุทุกดา้นในเรือ่งประวัตศิาสตร ์
ของมนุษยช์าตทิีม่ผีลตอ่สภาพแวดลอ้ม ตัง้แตย่คุสโตนเฮน้จจ์นถงึพืน้ที ่
เมอืง สวน และสวนธารณะของยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ โดยศกึษาตวัอยา่ง 
ทีค่ลาสสกิอยา่งเป็นระบบ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการประเมนิคณุภาพและ
ความสมัพันธข์องแตล่ะสิง่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในบรบิทของประวตัศิาสตร์

LAN 180 ตน้ไมใ้นภมูทิศัน ์1
เอกลักษณ์ของภูมสิถาปัตยกรรมคอืการใชต้น้ไมใ้นการสรา้งพื้นที่ภาย 
นอก นักศกึษาจะตอ้งระบ ุวาดภาพ และอธบิายคณุภาพเชงิสนุทรยีศาสตร์
ของตน้ไม ้พุม่ไม ้พชืคลมุดนิ พชืเลือ้ย และหญา้ทีห่ลากหลาย นักศกึษา
จะใชค้วามรูท้ีก่�าหนดในเรือ่งของพชืสวนในการตัดสนิใจออกแบบอยา่งมี
ความรับผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ

LAN 193 การวาดภาพและการรา่งภมูทิศัน์
ไอเดยีในการสือ่สารโดยการรา่งแบบแปลน แบง่สว่น และยกระดบัไปจนถงึ 
การยอ่ขยายถอืเป็นทกัษะพืน้ฐานส�าหรับนักออกแบบ โดยจะสอนการใช ้
น�้าหนักของเสน้ พืน้ผวิ การแรเงา และแสงเงา และมมุมองเปอรส์เปคทฟี
จดุเดยีวอยา่งมปีระสทิธภิาพ นักศกึษาจะสรา้งภาพวาดโดยใชด้นิสอหรอื
ปากกาเพือ่แสดงไอเดยีการออกแบบทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ

LAN 213 การเรนเดอรแ์บบดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการสือ่สารเรือ่งไอเดยีการออกแบบระยะได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยประยกุตใ์ชพ้ืน้ฐานของโปรแกรม SketchUp เพือ่
สรา้ง wireframe ทีพ่รอ้มส�าหรับการเรนเดอร ์ ทัง้แบบดัง้เดมิทีใ่ชม้อืวาด
และเทคนคิการวาดภาพแบบดจิติอล โดยจะมกีารอภปิรายเกีย่วกบัทฤษฎี
สพีืน้ฐานและกลยทุธก์ารน�าเสนอดว้ย

LAN 223 การรา่งภาพโดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยส�าหรับงาน 
ภมูสิถาปัตยกรรม
เอกสารดจิติอลจะเป็นตัวชว่ยในการสือ่สารระหวา่งนักออกแบบมอือาชพี  
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชเ้ทคนคิการรา่งภาพดว้ยมอืและทกัษะที่
เรยีนมากอ่นหนา้ในการรา่งแปลนและระดบัแบบดจิติอล โดยจะเนน้เรือ่ง
ค�าสัง่และวธิกีารตา่งๆ ทีช่ว่ยใหนั้กศกึษาสามารถผลติภาพวาดทีอ่า่นได ้มี
ความถกูตอ้งแมน่ย�า และมกีารจัดระเบยีบเป็นอยา่งดี

LAN 235 โลกธรรมชาต ิ3: การวางแผนไซตง์าน
กระบวนการ รปูทรง และความสมัพันธร์ะหวา่งกนัในธรรมชาตจิะเป็นตวัให ้
ขอ้มลูทีเ่ขม้ขน้และแรงบนัดาลใจส�าหรับนักออกแบบ ในวชิานี ้ นักศกึษา
จะตอ้งระบโุอกาสและขอ้จ�ากดัทางธรรมชาตทิีม่ตีอ่ไซตง์าน โดยใชค้วาม
รูท้ีไ่ดเ้รยีนมากอ่นหนา้นี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารประเมนิการตดัสนิใจในการ
ออกแบบไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยอา้งองิจากสภาพเงือ่นไขทีม่อียู่

LAN 240 การออกแบบการปลกูตน้ไม ้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสัง่สมความรูข้องตนเองเพิม่เตมิในเรือ่งตน้ไม ้ สงัคม
พชื และสภาพแวดลอ้ม นักศกึษาจะตอ้งเลอืกตน้ไมท้ีเ่หมาะสมทีส่ดุ ทีจ่ะ 
ใหป้ระโยชนไ์ดท้กุฤดกูาลตลอดทัง้ปีส�าหรับการออกแบบไซตง์านของตน 
และจะใชเ้ทคนคิการเรนเดอรเ์พือ่สรา้งภาพประกอบทีม่รีายละเอยีดชดัเจน

LAN 250 ปฏบิตักิารออกแบบภมูทิศัน์
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการใชจ้นิตนาการในการวาดภาพประกอบแบบแฟนตาซี
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยจะเนน้ทีก่ารออกแบบและพรรณนาตวัละคร สิง่ 
มชีวีติ สภาพแวดลอ้ม และอปุกรณต์า่งๆ จากจนิตนาการทีเ่ชือ่ถอืได ้ ซึง่
นักศกึษาจะรวมแหล่งอา้งองิและองคป์ระกอบทีค่ดิคน้ขึน้มาเขา้ดว้ยกัน 
ขณะเดยีวกนักจ็ะท�าการสรา้งภาพทีม่คีณุภาพ 5 ภาพลงในพอรท์โฟลโิอ
ดว้ย และเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละสไตลส์ว่นบคุคล

LAN 260 โลกเชงิเทคนคิ 1: การปรับพืน้ทีแ่ละระบบระบายน�้า
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งกลยทุธแ์ละการค�านวณในการควบคมุการเคลือ่นไหว
ของน�้าจากพายฝุน นักศกึษาจะไดส้รา้งแผนการปรับพืน้ทีท่ีถ่กูตอ้งแมน่ย�า 
และโมเดลในขนาดตา่งๆ เพือ่ทดสอบการออกแบบของตนเอง นักศกึษา
จะตอ้งออกแบบใหส้ามารถใชง้านไดแ้ละมคีวามสวยงามดว้ย โดยหวัขอ้
ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการค�านวณน�้าจากพายฝุน เทคโนโลยทีีย่ัง่ยนือยา่ง
มนีวตักรรม หลมุดดูซบัน�้า และสวนน�้าฝน

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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LAN 277 พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
พืน้ทีท่ีอ่อกแบบไวแ้ลว้เป็นผลติผลเฉพาะของยคุสมยั วฒันธรรม และที่
ตัง้ โดยวชิานีจ้ะศกึษาพืน้ทีเ่ปิดของชมุชนเมอืงตอ่เนือ่งจากวชิากอ่นหนา้  
นักศกึษาจะท�าการเปรยีบเทยีบและแสดงใหเ้ห็นความแตกตา่งของพืน้ที่
ภายนอกทีถ่กูออกแบบไวแ้ลว้ตัง้แตย่คุฟ้ืนฟศูลิปวัฒนธรรมจนถงึปัจจุบัน 
และอภปิรายถงึความส�าคญัในบรบิทของประวตัศิาสตร์

LAN 280 ตน้ไม ้ในฐานะองคป์ระกอบของภมูทิศัน ์3
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในการสรา้งการออกแบบทีส่รา้งสรรคอ์ย่างยั่งยนื 
โดยเนน้ในเรื่องตน้ไมท้ีท่นทานต่อความแหง้แลง้และหญา้ทีใ่ชป้ระดับ 
นักศกึษาจะสรา้งภาพประกอบแบบมรีายละเอยีดของตน้ไม ้ การออกแบบ
ไซตง์าน และแผนการปลกูตน้ไม ้ โดยจะอภปิรายถงึกรณีศกึษาทีใ่ชง้าน
ไดจ้รงิของระบบชลประทานและอนุรักษ์น�้าภมูทิศัน์

LAN 297 ปัจจัยสงัคมดา้นภมูทิศัน์
สาระส�าคัญของภูมสิถาปัตยกรรมก็คอืการสรา้งความสัมพันธใ์นเชงิบวก
ระหวา่งผูค้น กนัและกนั และสภาพแวดลอ้มภายนอก นักศกึษาจะเรยีนรู ้
เทคนคิการท�างานวจัิยและทกัษะการสงัเกตทีจ่�าเป็นเพือ่หาวา่ผูค้นใช ้ มี
ปฏสิมัพันธ ์ และรับรูใ้นเรือ่งภมูทิศันไ์ดอ้ยา่งไร โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
และวธิกีารวจัิยทางดา้นจติวทิยาและวธิกีารทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัอยา่งแพรห่ลาย

LAN 300 ปฏบิตักิารออกแบบสถานทีเ่มอืง
นักศกึษาจะตอ้งผสมผสานทกัษะดา้นกราฟิก ความรูเ้ชงิเทคนคิ และหลกั
การออกแบบ เพือ่น�ามาใชก้บัโครงงานทีม่คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ โดยใช ้
ขอ้มลูทีไ่ดรั้บมาจากวชิากอ่นหนา้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการประยกุตใ์ชแ้ตล่ะ
ขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการสรา้งสรรค์
พืน้ทีภ่ายนอกของเมอืงทีส่วยงาม ยัง่ยนื และมนีวตักรรม

LAN 323 การวาดภาพดจิติอลเชงิเทคนคิ 1
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งการสรา้งรายละเอยีดการกอ่สรา้งทีถ่กูตอ้ง
แมน่ย�าและเอกสารการกอ่สรา้งอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นตอ่กระบวนการออกแบบโดย
ใชซ้อฟตแ์วรด์จิติอลทีห่ลากหลาย และใชค้วามรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาจากชัน้เรยีน
การวาดภาพดจิติอลกอ่นหนา้ โดยจะอภปิรายในเรือ่งการก�าจัดพืน้ที ่ การ
ก�าหนดหวัขอ้การ การสรา้งโมเดล 3 มติ ิและเทคนคิการวาดภาพประกอบ
ทีเ่หมาะสม

LAN 330 โลกเชงิเทคนคิ 2: วสัดแุละรายละเอยีด
รายละเอยีดของโครงงานสามารถสรา้งหรอืท�าลายการออกแบบได ้ วชิานี้
จะเนน้ในเรือ่งของวสัดทุีส่รา้งสรรคบ์รูณาการนวตักรรมและยัง่ยนื และราย
ละเอยีดตา่งๆ ทีจ่ะใสล่งในการออกแบบภายนอก  นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัรายละเอยีดของวสัดทุีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง  นักศกึษาจะสรา้งภาพวาดทีม่ี
รายละเอยีด ซึง่ระบวุสัดแุละวธิกีารตดิตัง้ โดยอา้งองิจากงานวจัิย

LAN 350 ปฏบิตักิารการฝึกปฏบิตัแิละการออกแบบอยา่ง
ยัง่ยนื
หัวขอ้หลักทีจ่ะเนน้ในวชิานี้คอืการท�าโครงงานออกแบบทีใ่ชใ้นชวีติจรงิ
ตอ่เนือ่งจากวชิากอ่นหนา้ โดยจะเนน้เป็นพเิศษทีก่ารพัฒนาความสามารถ 
ของนักศกึษาในการตดัสนิใจออกแบบในเชงิรกุ ขยายความรูใ้นเรือ่งค�าศพัท ์
การออกแบบ และเพิม่พนูทกัษะในการน�าเสนอทัง้ทางกราฟิกและทางวาจา  
อกีทัง้จะมกีารศกึษาในเรือ่งกลยทุธโ์ซลชูนัการออกแบบทีย่ัง่ยนืดว้ย

LAN 360 โลกเชงิเทคนคิ 3: เอกสารเกีย่วกบัการกอ่สรา้ง
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการร่างเอกสารเกีย่วกับการกอ่สรา้งทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่
สือ่สารแนวคดิทีซ่บัซอ้นและรายละเอยีดการกอ่สรา้ง โดยจะเนน้ทีก่ารให ้
รายละเอยีดในการท�าสญัญาและการกอ่สรา้งและรายละเอยีดการตดิตัง้ใช ้
งานทีย่ัง่ยนื ซึง่นักศกึษาจะไดพั้ฒนารายละเอยีดการออกแบบทีช่ว่ยแกไ้ข
ประเด็นปัญหาโครงสรา้งทีซ่บัซอ้น ความสวยงาม และสิง่แวดลอ้ม

LAN 375 การสเกต็ชภ์าพเพือ่การพัฒนาไอเดยี
การสเก็ตชภ์าพแบบเร็วเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการแกไ้ขปัญหาดา้นการคดิ 
และพืน้ทีว่า่งในสายงานนี ้ นักออกแบบจะใชเ้ครือ่งมอืนีใ้นการสือ่สารไอเดยี 
ทีเ่ชือ่มั่นอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพแกผู่รั้บฟังทีไ่มไ่ดรั้บการอบรมมา
กอ่น ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสเกต็ชภ์าพวาดในหลายมมุเพือ่แกไ้ขประเด็น
ในเรือ่งพืน้ทีว่า่ง ทดสอบไอเดยีอยา่งรวดเร็ว และประเมนิการท�างานของ
ตนเองและท�าการตดัสนิใจ

LAN 391 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอ
พอรท์โฟลโิอเป็นการน�าเสนองานภมูสิถาปัตยกรรมแบบกราฟิกและวธิกีาร 
ในภาพรวมในการด�าเนนิโครงการ ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนาแพ็กเกจ
และพอรท์โฟลโิอทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์ โดยถอืเป็นการน�าเสนอความสามารถ
และสไตลส์ว่นบคุคลของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งการสง่ผา่นจดุแข็งและ
ความพรอ้มในระดบัมอือาชพี

LAN 392 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพี
หลักปฏบิัตทิีป่ระสบผลส�าเร็จของภมูสิถาปัตยกรรมเป็นผลลัพธจ์ากหลัก
ปรัชญา การบรหิารจัดการ และหลกัปฏบิตัดิา้นธรุการ ทีท่�าใหบ้คุคลหรอื
บรษัิทสามารถหาก�าไรและท�าใหง้านมปีระสทิธภิาพได ้ในวชิานี ้นักศกึษา
จะระบแุละก�าหนดขอ้ตกลงทีเ่กีย่วขอ้งและประเด็นทางดา้นกฎหมาย หลกั
การกอ่สรา้งทีต่รงประเด็น และกฎหมายตา่งๆ โดยการวเิคราะหก์รณีศกึษา

LAN 398 ปฏบิตักิารออกแบบชมุชน
ในวชิาปฏบิตักิารนี ้นักศกึษาจะท�างานเป็นทมีเพือ่ออกแบบและหาโซลชูนั
ใหก้บัลกูคา้  โดยการท�างานรว่มกนั นักศกึษาจะท�าการวเิคราะหไ์ซตง์าน 
ก�าหนดความทา้ทายทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์และคดิคน้แผนการส�าหรับโครงงาน
หลายขัน้ตอนใหเ้สร็จสมบรูณ ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการรวบรวมผลตอบกลบั
จากผูจั้ดการโครงการและลกูคา้ เพือ่น�ามาปรับปรงุการท�างานของตนเอง

LAN 400 ปฏบิตักิารออกแบบและการวางแผนพืน้ที่
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเรยีนรูว้ธิกีารและกลยทุธท์ีก่�าหนดในการแกไ้ขปัญหา
พืน้ทีข่นาดใหญ ่ และประเด็นทีซ่บัซอ้นของการออกแบบและการวางแผน
พืน้ที ่ นักศกึษาจะตอ้งประยกุตใ์ชผ้ลลพัธจ์ากคลงัสิง่แวดลอ้มและท�าการ
วเิคราะหเ์พือ่สรา้งแผนงานและออกแบบโซลูชันส�าหรับเมอืงขนาดใหญ ่
เมอืงขนาดเล็ก และชมุชนทีน่่าอยู่

LAN 450 ปฏบิตักิารออกแบบขัน้สงู
นักศกึษาจะปรับแตง่และประยกุตใ์ชท้ักษะทัง้หมดทีไ่ดเ้รยีนรูม้าจากวชิา
กอ่นหนา้กบัโครงงานออกแบบอสิระของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งกลยทุธ์
การวจัิย กรอบเวลา และความทา้ทาย เพือ่ใหส้ามารถผลติโครงงานทีม่ี
คณุภาพแบบมอือาชพีไดป้ระสบผลส�าเร็จ รวมถงึพอรท์โฟลโิอดว้ย
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LAN 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

LAN 499 หวัขอ้พเิศษ LAN
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน 
โดยศลิปินพเิศษทีรั่บเชญิมา คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ
หรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ ซึง่หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมคีา่
ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่ง
กนัไปในแตล่ะหวัขอ้

LAN 500 การฝึกงานดา้นภมูสิถาปัตยกรรม
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานภมูสิถาปัตยกรรม
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LANภมูสิถาปัตยกรรม

LAN 605 การวาดภาพตามกระบวนการ
นักศกึษาจะพัฒนาพืน้ฐานทีแ่น่นหนาในเรือ่งการวาดภาพโดยใชม้อืและ 
กลไก โดยจะเรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชท้กัษะดา้นออโธกราฟิกกบัโครงงานที ่
หลากหลาย และจะมกีารพัฒนาความเชือ่มโยงระหวา่งการสงัเกตและการ
แกไ้ขปัญหาเรือ่งพืน้ทีว่า่งผา่นการวาดภาพดว้ยมอื นักศกึษาจะประยกุต์
ใชว้ธิกีารทางดา้นกราฟิกแบบมอือาชพีในการสือ่สารการออกแบบทีม่อียู่

LAN 607 ประวตัเิกา่แกข่องภมูสิถาปัตยกรรม
วชิานีจ้ะศกึษาแรงขบัเคลือ่นทีซ่บัซอ้นและทีม่าของแขนงวชิาหลากหลาย
ในวชิาชพีดา้นภมูสิถาปัตย ์ จะมกีารศกึษาภมูทิศันท์ีม่กีารออกแบบมาทัง้
ศตวรรษในบรบิทของประวตัศิาสตรใ์นเชงิปัจจัยดา้นวฒันธรรม ภมูศิาสตร ์
เทคโนโลย ีภมูอิากาศ และพชืสวน โดยการอภปิรายในเรือ่งธรรมชาตแิละ
ขอบเขตของหลกัปฏบิตัภิมูสิถาปัตยปั์จจบุนั

LAN 609 พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 1
ดนิและน�้าเป็นองคป์ระกอบทีส่�าคญัยิง่ส�าหรับภมูทิศัน ์วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่ง
คณุสมบตัทิางดา้นเคม ี ชวีวทิยา และฟิสกิสข์องดนิและน�้า ความสมัพันธ์
กบัระบบนเิวศนท์ีห่ลากหลายทีม่ตีอ่กนัและกนั และความทนทานสมัพัทธ์
ตอ่การพัฒนาของมนุษย ์ จะมกีารใชก้รณีศกึษาและการปฏบิตังิานในพืน้ที่
เพือ่พัฒนาทกัษะการท�าแผนที ่การสงัเกต และการบนัทกึขอ้มลู

LAN 610 ปฏบิตักิารออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งการใชห้ลักการออกแบบและองคป์ระกอบ 
โครงงานปฏบิัตกิารจะเนน้ในเรือ่งวธิกีารของการจัดวางพืน้ทีว่า่งและการ
จัดระเบยีบเพือ่ใหม้พีืน้ทีว่า่งทีม่คีวามหมายและมวีตัถปุระสงค ์โดยจะมกีาร 
อภปิรายถงึการใชก้ระบวนการออกแบบ โดยเนน้เรือ่งการออกไอเดยีและ
การเลอืกทางเลอืกเชงิแนวคดิทีห่ลากหลาย

LAN 617 วศิวกรรมไซตง์าน
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการท�าความเขา้ใจกับความหมายโดยนัยของการจัดการ
ทัง้แบบโธโพลอจธีรรมชาตแิละพืน้ผวิดนิทีม่กีารกอ่สรา้งแลว้ ซึง่หวัขอ้ที ่
เรยีนจะประกอบไปดว้ยเรือ่งตา่งๆ เชน่ การสรา้งงานอยา่งถกูตอ้ง และการ
ปรับพืน้ทีโ่ดยค�านงึถงึระบบนเิวศนแ์ละแผนการระบายน�้า และรายละเอยีด
การกอ่สรา้ง การวางแนวถนน และการบรหิารจัดการน�้า

LAN 619 พืน้ฐานระบบนเิวศนข์องการออกแบบ 2
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งสงัคมพชืทีจ่ดจ�าได ้ ซึง่รวมถงึการกระจายตวั ทีอ่ยูอ่าศยั 
การจ�าแนกประเภท อนุกรมวธิาน รวมถงึพชืสวนและรกุขกรรมดว้ย โดยจะ
มกีารอภปิรายในเรือ่งสัณฐานวทิยาของพชืในฐานะทีเ่ป็นแหลง่สรา้งแรง
บนัดาลใจและการตคีวามในการออกแบบ โครงงานทีท่�าจะรวมหลกัการขัน้ 
ตน้ของการออกแบบการปลกูตน้ไมไ้วด้ว้ย

LAN 620 ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์าน
ชุดโครงงานขนาดเล็กจะเป็นตัวก�าหนดกรอบงานของนักศกึษาในการ
พัฒนาทกัษะเชงิวเิคราะห ์ เทคนคิการสือ่สาร และไอเดยีเรือ่งพืน้ทีว่า่ง ที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึบรบิททางวฒันธรรมและนเิวศนไ์ดอ้ยา่งประสบผลส�าเร็จ
และเหมาะสม

LAN 658 ภมูทิศัน ์ทฤษฎ ีและการออกแบบ
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งไอเดยีและทฤษฎทีีเ่ป็นศนูยก์ลางของภมูสิถาปัตยม์อื
อาชพี โดยอา้งองิจากการเขยีนแบบเดมิๆ และแบบทีม่ภีาพประกอบในสือ่
อืน่ (ภาพยนตร ์ นติยสาร และอืน่ๆ) โดยจะอภปิรายในเรือ่งประวตัศิาสตร ์
ความรว่มสมยั และหวัขอ้ทีเ่กดิใหม ่ นักศกึษาจะไดรั้บการกระตุน้ใหป้ฏบิตั ิ
ตามความสนใจของแตล่ะบคุคลในการวจัิยหวัขอ้ตา่งๆ

LAN 660 ปฏบิตักิารการออกแบบพืน้ทีส่าธารณะ
วชิาปฏบิัตกิารนี้จะเนน้ในเรือ่งความทา้ทายและโอกาสในการสรา้งศูนย ์
ชมุชนทีส่ง่เสรมิสขุภาพ อยูร่อด และอยูอ่าศยัได ้โดยการบรูณาการมมุมอง 
หลกัของโลกธรรมชาตกิบัความจ�าเป็นประจ�าวนัของชวีติเมอืง โดยจะเนน้
ในเรือ่งการแกไ้ขปัญหาสภาพแวดลอ้มเมอืงทีซ่บัซอ้นดว้ยนวัตกรรมและ
โซลชูนัทีย่ัง่ยนื

LAN 665 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
เอกสารดจิติอลจะเป็นตัวชว่ยในการสือ่สารระหวา่งนักออกแบบมอือาชพี  
นักศกึษาจะไดศ้กึษาการใชง้านซอฟตแ์วรม์าตรฐานอตุสาหกรรม ค�าสัง่และ 

วธิกีารตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถสือ่สารการจัดการพืน้ทีว่า่งและการกอ่สรา้ง 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและอา่นไดง้า่ย โดยใชเ้ทคนคิการวาดดว้ยมอื และจะมกีาร 
ศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งกนัของโปรแกรม AutoCAD และ Sketch Up 
ดว้ย

LAN 670 ปฏบิตักิารวางแผนและการวเิคราะหพ์ืน้ที่
วชิานี้จะเนน้การวางแผนและการออกแบบไซตง์านส�าหรับสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกขนาดใหญ ่ ทีเ่จาะจงในเรือ่งระบบภมูทิศันท์ัว่ทัง้พืน้ที ่ โดยแตล่ะ
พืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไปในเรือ่งขนาดและคณุสมบตั ิและอยูภ่ายใตข้อบเขต
ของธรรมชาต ิและ/หรอืเขตพพิากษาของศาล กระบวนการออกแบบจะถกู
ประยกุตใ์ชเ้พือ่สรา้งโซลชูนัในการออกแบบส�าหรับพืน้ทีเ่ปิด

LAN 673 วธิกีารและวสัดดุา้นภมูสิถาปัตยกรรม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาวสัดทุัง้แบบดัง้เดมิและแบบมนีวตักรรม ขณะ 
เดยีวกันก็จะศกึษากระบวนการในการพัฒนาไอเดยีเชงิแนวคดิลงในการ
สรา้งภมูทิศันด์ว้ย โดยจะอภปิรายในหวัขอ้เกีย่วกบัการประเมนิตน้ทนุ การ
ก�าหนดคณุสมบตั ิ และประเมนิผลกระทบทีม่ตีอ่สภาพแวดลอ้มของวสัดทุี่
เลอืกและรายละเอยีดตา่งๆ ดว้ย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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LAN 678 ผูค้นและสภาพแวดลอ้ม
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งความสมัพันธข์องบคุคล ชมุชน และสงัคมทีม่ตีอ่ภมูทิศัน ์
และความส�าคญัในการสง่เสรมิวธิกีารใหค้วามส�าคญักบัผูใ้ชใ้นการออกแบบ  
โดยจะอภปิรายถงึความจ�าเป็นเฉพาะของประชากรกลุม่นอ้ยดว้ย นักศกึษา
จะเรยีนรูว้ธิกีารตา่งๆ ในการสงัเกต บนัทกึ และวเิคราะหป์ฏสิมัพันธร์ะหวา่ง
มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม

LAN 679 กราฟิกแบบดจิติอลส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรมขัน้สงู
เอกสารดจิติอลและภาพประกอบจะชว่ยในการสือ่สารระหวา่งนักออกแบบ
มอือาชพีและลกูคา้ของตน ซึง่นักศกึษาจะตอ้งประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วรภ์าพ
เคลือ่นไหวและการสรา้งโมเดลแบบมปีฏสิัมพันธท์ีล่�้าสมัยในการศกึษา
และสือ่สารไอเดยีในขนาดทีแ่ตกตา่งกนั โดยใชท้กัษะความรูท้ีไ่ดรั้บจาก
การเรยีนวชิากอ่นหนา้

LAN 680 ปฏบิตักิารออกแบบไซตง์านและการออกแบบ
อยา่งยัง่ยนื
วชิาปฏบิัตกิารนีจ้ะเนน้เรือ่งการใชห้ลักปฏบิัตดิา้นวศิวกรรมและการกอ่สรา้ง
ไซตง์านทีย่ัง่ยนืทีผู่ค้นรูจั้กกนัด ี โดยจะเนน้ทีก่ารอภปิรายในเรือ่งเกีย่วกบั
รายละเอยีดนวตักรรม กลยทุธ ์ และระบบของการกอ่สรา้งภมูทิศันใ์นชดุ
โครงงาน นักศกึษาจะตอ้งใชท้กุขัน้ตอนของกระบวนการออกแบบ ซึง่รวม
ถงึการพัฒนาแนวคดิและรายละเอยีดการออกแบบดว้ย

LAN 688 หวัขอ้เกดิใหมแ่ละวธิกีารวจัิย
นักศกึษาจะวจัิยและโตเ้ถยีงในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในวงกวา้ง ซึง่รวมถงึการ
พัฒนาแบบใหมแ่ละความทา้ทายในปัจจุบันทีต่อ้งเผชญิตามวชิาชพีดว้ย 
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ลยทุธก์ารวจัิยทีห่ลากหลายและจะใชก้ารสมัมนานี้
ในการเริม่ใหค้วามส�าคญักบัโครงงานวทิยานพินธข์องตนเอง

LAN 690 ปฏบิตักิารออกแบบแบบมอือาชพีขัน้สงู
นักศกึษาจะเริม่ปรับแตง่องคป์ระกอบของโครงงานวทิยานพินธต์ามทีร่ะบุ
ไวใ้นการทบทวนชว่งกลาง โดยจะเนน้ในเรือ่งกลยทุธก์ารวจัิย กรอบเวลา 
และความทา้ทาย เพือ่ใหส้ามารถผลติงานวทิยานพินธบ์ณัฑติศกึษาทีม่ี
คณุภาพแบบมอือาชพีไดป้ระสบผลส�าเร็จ รวมถงึพอรท์โฟลโิอดว้ย

LAN 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตติามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

LAN 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืตอ้ง
ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

LAN 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

LAN 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

LAN 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

LAN 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

LAN 900 การฝึกงานดา้นสถาปัตยกรรม
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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หลกัสตูรระดบัโลก: สถาบนัภาพยนตรแ์ละโทรทศันส์นับสนุนความคดิสรา้งสรรคแ์ละความเป็นอสิระในการ 
สรา้งภาพยนตรใ์นฐานะงานศลิปะ อกีทัง้เรายงัมกีารสอนในมมุมองเชงิพาณชิยเ์พือ่สรา้งภาพยนตรใ์นเชงิ
ธรุกจิดว้ย

วธิกีารเรยีนแบบปฏบิตัจิรงิ: วธิกีารเรยีนการสอนของเราอทุศิใหก้บัการฝึกปฏบิตั ิการอบรมโดยการท�างาน 
จรงิในกรอบความรว่มมอืของงาน นักศกึษาจะไดรั้บทกัษะในการสรา้งภาพยนตรอ์ยา่งเต็มเป่ียมในแนวกวา้ง  
ซึง่รวมถงึการผลติ การก�ากบั การถา่ยภาพ การจัดแสง เสยีง การตดัตอ่ การเขยีนบท การออกแบบการผลติ  
และการแสดง 

การฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญ: หลงัจากไดรั้บประสบการณใ์นแขนงวชิานีใ้นแนวกวา้งแลว้ นักศกึษาจะมคีวาม 
เชีย่วชาญในสาขาใดสาขาหนึง่เพือ่พัฒนาพอรท์โฟลโิอของตนเอง เราฝึกอบรมนักศกึษาอยา่งเขม้ขน้ เพือ่ 
ใหก้ลายเป็นผูเ้ชีย่วชาญ เนือ่งจากผูเ้ชีย่วชาญคอืสิง่ทีอ่ตุสาหกรรมตอ้งการ

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: ทีน่ี ่เรามทีรัพยากรทีด่ทีีส่ดุของสถาบนัการสอนภาพยนตร ์มอีปุกรณ์
ล�้าสมยัในการถา่ยท�าภาพยนตร ์วดิโีอ บนัทกึเสยีง และการจัดแสงสวา่ง นอกจากนีย้งัมหีอ้งปฏบิตักิารจอ
เขยีว แล็บเขยีนบท หอ้งปฏบิตักิารเสยีง หอ้งตดัตอ่ โรงละครแบบแบล็คบ็อกซ ์หอ้งพร็อพ และอืน่ๆ อกี
มากมาย

คณาจารยม์อือาชพี: เป็นมอืหนึง่ โดยการเรยีนรูจ้ากมอืหนึง่ เรามคีณาจารยท์ีท่รงคณุคา่ผูท้ีท่�างานในสาขา 
วชิาชพีนี ้ นอกจากนี ้ บคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในอตุสาหกรรมจะไดรั้บเชญิมาบรรยายใหก้บันักศกึษาในทกุๆ ภาค 
การศกึษา

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
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การเขยีนบท

นักเขยีนบท, ผูด้�าเนนิรายการโทรทศัน์

ทมีเขยีนบท

Agency Reader

ทีป่รกึษาเรือ่งบท

การผลติ

โปรดวิเซอร์

ไลนโ์ปรดวิเซอร,์ ผูจั้ดการการผลติ

ผูช้ว่ยผูก้�ากบัล�าดบัที ่1, ผูจั้ดการฝ่ายหาสถานที่

ผูป้ระสานงานส�านักงานการผลติ

ผูช้ว่ยโปรดวิเซอร์

เสน้ทางสายอาชพี

การตดัตอ่

หวัหนา้งานกระบวนการหลงัการผลติ

ผูต้ดัตอ่

ผูช้ว่ยผูต้ดัตอ่ล�าดบัที ่1

ผูช้ว่ยผูต้ดัตอ่ล�าดบัที ่2

ลกูมอืผูต้ดัตอ่

การฝึกงาน - กระบวนการหลงัการผลติ

การก�ากบั

ผูก้�ากบั (ภาพยนตรห์รอืโทรทศัน)์

ผูช้ว่ยผูก้�ากบัล�าดบัที ่1

ผูช้ว่ยผูก้�ากบัล�าดบัที ่2

นักเขยีนบท

การออกแบบการผลติ

นักออกแบบการผลติ

อารต์ไดเรคเตอร์

นักออกแบบเซต็

ผูป้ระสานงานแผนกศลิป์

ผูช้ว่ยการผลติแผนกศลิป์

การถา่ยท�าภาพยนตร์

ผูก้�ากบัภาพ

ชา่งกลอ้ง 
(รวมถงึชา่งกลอ้ง Steadicam)

ผูช้ว่ยชา่งกลอ้งล�าดบัที ่1

ผูช้ว่ยชา่งกลอ้งล�าดบัที ่2, เบสทบ์อย

ผูช้ว่ยชา่งกลอ้งในสว่นโฟกสั

ผูช้ว่ยชา่งกลอ้งในสว่นบนัทกึสเลท
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  
รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
ACT 101   การเคารพตอ่การแสดง
MPT 105   การเลา่เรือ่งแบบภาพยนตร์
MPT 110   การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 1:  

   หลกัการของการตดัตอ่
หรอื MPT 106  การตดัตอ่ 1: Premiere และศลิปะของการตดัตอ่
MPT 130   ภาษาภาพยนตร์
MPT 140   แสงสวา่ง 1: ศลิปะของการเห็นแสง
MPT 159   การถา่ยท�าภาพยนตร ์1
MPT 205   การผลติขัน้ตน้
MPT 225   การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์1: แนวคดิ 

   พืน้ฐาน
MPT 231   การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 2
MPT 377   หลกัการของการก�ากบั
WRI 166   การปรับแตง่สครปิตห์นังสัน้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาภาพยนตร์
และโทรทศัน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA 
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั 
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ 
   วชิาตามสาขาวชิาเอก 42 หน่วยกติ 
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ 
+ วชิาศลิปศาสตร ์ 45 หน่วยกติ
  
รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
ACT 101   การเคารพตอ่การแสดง
MPT 105   การเลา่เรือ่งแบบภาพยนตร์
MPT 110   การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 1:  

   หลกัการของการตดัตอ่
หรอื MPT 106  การตดัตอ่ 1: Premiere และศลิปะของการตดัตอ่
MPT 130   ภาษาภาพยนตร์
MPT 140   แสงสวา่ง 1: ศลิปะของการเห็นแสง
MPT 159   การถา่ยท�าภาพยนตร ์1
MPT 205   การผลติขัน้ตน้
MPT 225   การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์1: แนวคดิ 

   พืน้ฐาน
MPT 231   การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 2
MPT 377   หลกัการของการก�ากบั
MPT 495  พอรท์โฟลโิอของนักสรา้งภาพยนตร:์ เจาะลกึ 
   อตุสาหกรรมความบนัเทงิ
WRI 166   การปรับแตง่สครปิตห์นังสัน้

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก     
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 
   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 
   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี
  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ    
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ ์



10

MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

ประกาศนยีบตัรดา้นภาพยนตรแ์ละ
โทรทศัน์

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบัตามสาขาเอก (ตามวชิาบงัคบัของ BFA) 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ
  
รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีนบท
และการก�ากบัภาพยนตร ์
MPT 605  ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 618 ผูเ้ขยีนบท-ผูก้�ากบั หลกัสตูรเขม้ขน้ 1
MPT 625  การตดัตอ่
MPT 641  การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
MPT 651  การเตรยีมตวัของผูก้�ากบั
MPT 685  การตลาดสือ่สงัคมออนไลนด์า้นความบนัเทงิ
WRI 660  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: จากไอเดยีสูโ่ครงเรือ่ง
  +4 วชิาตามสาขาเอก

ขอ้ก�าหนดของศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา 
การเขยีนบทและการก�ากบัภาพยนตร์
GLA    วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิปะและการไวตอ่ 

  ความงาม

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] 
สาขาการเขยีนบทและการก�ากบั
ภาพยนตร์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ
  
รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีนบทและการก�ากบั
ภาพยนตร์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา
ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ
  
รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาภาพยนตร์
และโทรทศัน์

การถา่ยท�าภาพยนตร์
ANM 604   VFX: การถา่ยท�าภาพยนตร์
MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 615   แสงสวา่ง
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 630   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 1
หรอื MPT 634  การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 1
MPT 636   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 2
หรอื MPT 639  การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 2
MPT 646   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 3
MPT 715   การจัดแสงภายในขัน้สงู
MPT 736   สไตลก์ารถา่ยท�าภาพยนตร:์ คลาสสกิและรว่มสมยั

การก�ากบั
MPT 600   เร็วและระห�า่: ประวตัขิองหนังสัน้
MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 616   การก�ากบันักแสดงส�าหรับภาพยนตร์
MPT 619   การเขยีนบทหนังสัน้
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 630   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 1
หรอื MPT 613  การจบงานแบบมอือาชพี
หรอื MPT 629  การดดัแปลงบทหนังสัน้
หรอื MPT 634  การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 1
MPT 640   การผลติภาพยนตร์
หรอื MPT 642   การก�ากบัในสตดูโิอ
MPT 641   การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
MPT 651   การเตรยีมตวัของผูก้�ากบั

การตดัตอ่
MPT 600   เร็วและระห�า่: ประวตัขิองหนังสัน้
MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 613  การจบงานแบบมอือาชพี
MPT 619   การเขยีนบทหนังสัน้
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 632   การออกแบบเสยีง
MPT 643   การออกแบบการทดลองเสยีงส�าหรับสือ่วชิวล
MPT 649   การตดัตอ่ภาพกราฟิกเคลือ่นไหวและวชิวลเอฟเฟกต์
MPT 663   สนุทรยีศาสตรข์องการตดัตอ่

การผลติ
MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 619   การเขยีนบทหนังสัน้
MPT 624   การบรหิารจัดการการเซต็งานแบบปฏบิตัไิดจ้รงิ
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 629   การดดัแปลงบทหนังสัน้
MPT 630   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 1
หรอื MPT 634  การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 1
MPT 640   การผลติภาพยนตร์
MPT 641   การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
MPT 654   การบรหิารจัดการหน่วยผลติ
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ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาของวฒุ ิMFA 
สาขาภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 605  ทฤษฎแีละสไตลข์องภาพยนตร ์ 

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 673 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นความบนัเทงิ

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาวชิาเอก
GLA 714  การแสดงละครเวทแีละการแสดงหนา้กลอ้ง

การออกแบบการผลติ
IAD 640   ความเขา้ใจในเรือ่งแสงและสี

MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 615   แสงสวา่ง
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 630   การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 1
หรอื MPT 634  การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 1
MPT 641   การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
MPT 642   การก�ากบัในสตดูโิอ
MPT 645   ภาพรวมของการออกแบบการผลติ
MPT 695   โครงการความรว่มมอื: การออกแบบการผลติซีร่ีย่ ์

   ตลกบนเว็บไซต์

การเขยีนบท
MPT 600   เร็วและระห�า่: ประวตัขิองหนังสัน้
MPT 605   ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
MPT 619   การเขยีนบทหนังสัน้
MPT 625   แนวคดิการตดัตอ่
MPT 629   การดดัแปลงบทหนังสัน้
MPT 640   การผลติภาพยนตร์
หรอื MPT 641  การเลา่เรือ่งจากภาพ
WRI 622   การเขยีนบท: การปรับตวั
WRI 625   ความเชีย่วชาญในบทสนทนา
WRI 628   การเขยีนบทตามประเภทของภาพยนตร์



14



15

MPT 105 การเลา่เรือ่งแบบภาพยนตร์
การเลา่เรือ่งแบบภาพยนตรเ์ป็นภาษาภาพของภาพยนตร ์ วชิานีจ้ะเนน้ใน
เรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบ การเลอืกเลนส ์การจัดแสง ความเร็วชตัเตอร ์ 
f-stops และการใชง้านกลอ้งดจิติอลพืน้ฐาน นักศกึษาจะท�าสตอรีบ่อรด์ 
เพือ่ใหเ้ห็นเรือ่งราวในภาพยนตรไ์ดก้อ่น ขณะเดยีวกนักจ็ะไดพั้ฒนาทกัษะ
เชงิเทคนคิในการสรา้งภาพยนตร์

MPT 106 การตดัตอ่ 1: Premiere และศลิปะของการตดัตอ่
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการเลา่เรือ่งดว้ยภาพผา่นการตัดตอ่วดิโีอ
อยา่งสรา้งสรรค ์ดว้ยการใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro นักศกึษาจะ
ไดเ้รยีนรูแ้นวคดิของการตดัตอ่แบบ montage, ทศิทางของภาพ, ความ
ตอ่เนือ่งและองคป์ระกอบของสไตลเ์มือ่ตดัตอ่ฉากทีต่อ้งมคี�าบรรยาย

MPT 110 การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 1: 
หลกัการของการตดัตอ่
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกบัระเบยีบขอ้บังคับของการตัดตอ่ผา่น
การใชร้ะบบการตดัตอ่แบบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ นักศกึษาจะเรยีนรูแ้นวคดิเกีย่วกบั 

จังหวะทีม่องไมเ่ห็น ทศิทางของภาพ ความตอ่เนือ่งและองคป์ระกอบของ
สไตลข์ณะทีท่�าการตดัตอ่ฉากทีต่อ้งมคี�าบรรยาย พรอ้มทัง้บทสนทนาและ
ดนตรปีระกอบ

MPT 130 ภาษาภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาอปุกรณห์ลกัของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์ และ
ในขณะเดยีวกนัก็จะไดเ้รยีนรูใ้นการพดูภาษาภาพยนตรด์ว้ย หวัขอ้ทีเ่รยีน
จะประกอบไปดว้ยการเลอืกใชเ้ลนส ์กฎ 180 องศา และทศิทางของภาพ 
นักศกึษาจะสรา้งสารคดแีละค�าบรรยาย โดยจะตอ้งท�างานรว่มกบันักแสดง 
และศกึษาการซอ้มการแสดงสดและเทคนคิการถา่ยภาพ

MPT 133 หลกัการของการเลา่เรือ่งแบบหนังสัน้
วชิานีจ้ะศกึษาพืน้ฐานของหลกัการเลา่เรือ่งแบบหนังสัน้ โดยจะเนน้ในเรือ่ง 
ปัจจัยทีท่�าเป็นหนังสัน้ทีย่อดเยีย่ม นักศกึษาจะวเิคราะหภ์าพยนตร ์ เขยีน
ค�าวจิารณ ์และฝึกปฏบิตัทิกัษะทีจ่�าเป็นในการเลา่เรือ่ง กอ่นทีจ่ะศกึษาตอ่
ในเรือ่งสครปิตล์ะครเวทใีนวชิาตอ่ไป

MPT 140 แสงสวา่ง 1: ศลิปะของการเห็นแสง
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กแนวคดิพืน้ฐานของการจัดแสง นักศกึษา
จะไดรั้บประสบการณจ์รงิในการถา่ยท�าภาพยนตรข์าว-ด�า หวัขอ้ทีเ่รยีนจะ
ประกอบไปดว้ยดฟิฟิวชัน่ คอนทราสท ์ อตัรา key-to-fill และการจัดวาง
แสง โดยจะเนน้เรือ่งกระบวนการดา้นความปลอดภยัของอตุสาหกรรม ซึง่
รวมถงึการจัดการกบัไฟฟ้าและแสงทีม่คีวามรอ้นสงูอยา่งเหมาะสม

MPT 159 การถา่ยท�าภาพยนตร ์1
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่แนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กมุมมองดา้นเทคนคิและ 
แนวคดิของการถา่ยท�าภาพยนตรผ์า่นการสรา้งภาพยนตรแ์บบสัน้ วชิานีจ้ะ 
ศกึษาเครือ่งมอื เทคนคิ และภาษาภาพของการถา่ยท�าภาพยนตร ์นักศกึษา 
จะไดรั้บประสบการณจ์รงิในการถา่ยท�าภาพยนตร ์ ขณะทีจ่ะไดท้�างานกลุม่
และโครงงานสว่นตวัส�าเร็จดว้ย

MPT 205 การผลติขัน้ตน้
เรือ่งราวถอืเป็นพืน้ฐานของภาพยนตร ์ และเป็นงานของโปรดวิเซอรใ์นการ
ประเมนิเรือ่งราว การค�านงึถงึสทิธ ิและการก�าหนดเรือ่งราวเพือ่ค�านงึถงึใน
เรือ่งคา่ใชจ้า่ยดว้ย นักศกึษาจะประเมนิและปรับปรงุเรือ่งราวและฝึกปฏบิตั ิ
ในสว่นการก�าหนดเรือ่งราว การก�าหนดตารางเวลา การควบคมุงบประมาณ  
และการแกไ้ขปัญหา โดยการเรยีนจะครอบคลมุบทบาทของโปรดวิเซอรใ์น 
หกขัน้ตอนของกระบวนการผลติภาพยนตรด์ว้ย

MPT 206 การเตรยีมการรับรองของ Adobe Premiere
วชิานีจ้ะเตรยีมความพรอ้มนักศกึษาเพือ่ใหไ้ดรั้บ ACE: การสอบใบรับรอง 
Adobe Premiere CC หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยเอฟเฟกต ์ ทรานซชิัน่ 
ไตเติล้ เมตา้ดาตา้ มารก์เกอร ์การแคปขอ้มลู และการบรหิารจัดการสือ่

MPT 225 การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์1: แนวคดิ
พืน้ฐาน
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กกบัองคป์ระกอบพืน้ฐานของการบนัทกึเสยีง และการ
ผลติภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารเลอืกใชไ้มโครโฟน 
และต�าแหน่งการวาง รวมถงึการผสมเสยีงและการปรับเสยีง นักศกึษาจะใช ้
ซอฟตแ์วร ์Pro-Tools ในการบนัทกึ Foley และบทสนทนาอตัโนมตัิ

MPT 231 การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 2
วชิานี้จะขยายความเขา้ใจของนักศกึษาเกีย่วกับการตัดตอ่แบบไม่ใชเ่ชงิ
เสน้ ในการก�าหนดคา่ขัน้สงู นักศกึษาจะศกึษาประเด็นในการตดัตอ่ ซึง่จะ 

รวมถงึการบรหิารจัดการไฟล ์การน�าเขา้สือ่ และไดผ้ลลพัธเ์ป็นโครงงานสดุ 
ทา้ย นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารออกแบบเสยีง การแกไ้ขส ีและสเปเชยีล
เอฟเฟกตก์บัโครงงานของตนเอง

MPT 236 การตดัตอ่ 2: พืน้ฐานการใชง้านดว้ย Avid
วชิานีจ้ะขยายความเขา้ใจของนักศกึษาในเรือ่งการตดัตอ่วดิโีอ และแนะน�า 
ใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กโปรแกรม Avid Media Composer นักศกึษาจะศกึษา 
ประเด็นในการตดัตอ่ ซึง่จะรวมถงึการบรหิารจัดการไฟล ์การน�าเขา้สือ่ และ 
การไดผ้ลลพัธเ์ป็นโครงงานสดุทา้ย นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารออกแบบ
เสยีง การแกไ้ขส ีและสเปเชยีลเอฟเฟกตก์บัโครงงานของตนเอง

MPT 246 การก�าหนดเวลาถา่ยท�าภาพยนตร์
ผูช้ว่ยผูก้�ากบัจะเป็นผูก้�าหนดการด�าเนนิงานในแตล่ะวนั หนา้ทีข่องผูช้ว่ยผู ้
ก�ากบัคอืการดแูล จัดระเบยีบ และดแูลงานธรุการตา่งๆ วชิานีจ้ะครอบคลมุ
โครงสรา้งอตุสาหกรรมทีต่อ้งค�านงึถงึงบประมาณ สหภาพ สมาคมวชิาชพี 
และสญัญาตา่งๆ นักศกึษาจะก�าหนดตารางเวลา ฝึกการแกไ้ขปัญหา และ
เขยีนรายงานอยา่งละเอยีด หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการเขา้รว่มในการ
แคสนักแสดง การก�ากบัตวัประกอบ และดแูลคนงานในการเตรยีมการแต่
ละชอ็ต

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

MPT 250 การบรหิารจัดการหน่วยผลติ
วชิานีจ้ะครอบคลมุความทา้ทายประจ�าวนัทีผู่จั้ดการฝ่ายผลติจะตอ้งเผชญิ
และการแกไ้ขปัญหาทีพ่วกเขาใชก้นัในปัจจบุนั วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งหวัขอ้
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในเรือ่งการแตกรายละเอยีด การจัดตารางเวลา และ
การก�าหนดงบประมาณของการสรา้งภาพยนตร์

MPT 255 ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
วชิานีจ้ะศกึษาการเคลือ่นไหวของภาพยนตรต์ัง้แตปี่ 1895 จนถงึปี 1940 
จากยคุเงยีบไปจนถงึการมาถงึของภาพยนตรส์ ี นักศกึษาจะเรยีนรูร้ปูแบบ
พืน้ฐานของภาพยนตรท์ีพั่ฒนาโดย Eisenstein และ Griffith ขณะเดยีวกบั
กท็�าความรูจั้กกบัแนวคดิของ ‘มลี ์ ซอง เซน’, การตดัตอ่แบบ montage, 
เอ็กเพรสชัน่นสิม ์และฟิลม์นัวร์

MPT 256 ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
วชิานีจ้ะศกึษาการเคลือ่นไหวส�าคญัในยคุทองของภาพยนตรต์ัง้แตปี่ ค.ศ.  
1940 ถงึปี 1974 ซึง่ประกอบดว้ยสจันยิมใหม,่ คลืน่ลกูใหมข่องภาพยนตร์
ฝร่ังเศส, ภาพยนตรแ์บบสมจรงิ และยคุทองของฮอลลวีดู ซึง่จะศกึษางาน
ของ Vittorio DeSica, Billy Wilder, Francois Truffaut, Akira Kurosawa, 
Mike Nichols, Francis Ford Coppola และผูก้�ากบัทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ๆ การ
สอนจะใชก้ารบรรยาย การดภูาพยนตร ์รว่มกบัการมอบหมายงานใหอ้า่น

MPT 259 การถา่ยท�าภาพยนตร ์2
วชิานีจ้ะวเิคราะหว์า่การถา่ยท�าภาพยนตรท์ีม่คีณุภาพสงูสามารถสือ่ใหเ้ห็น 
ถงึความทุม่เทใหก้บัการเลา่เรือ่งโดยใชภ้าพอยา่งไร จะมกีารศกึษางานของ 
ผูก้�ากบัภาพทีม่ชี ือ่เสยีงไปพรอ้มๆ กบัการจัดท�าโครงงานภาพยนตรข์องตน 
ใหแ้ลว้เสร็จ โดยจะเนน้เรือ่งเทคนคิการใชก้ลอ้งและการคดิแบบเห็นภาพ
ตัง้แตแ่รก

MPT 271 แสงสวา่ง 2: ฟิลม์และดจิติอล
ชัน้เรยีนนี้จะเนน้ในเรือ่งการจัดแสงและการถา่ยภาพนักแสดงบนเวทแีละ 
ในสถานการณจ์รงิ งานทีนั่กศกึษาไดรั้บมอบหมายจะเป็นการถา่ยท�าโดยใช ้
ฟิลม์ 16 มม. หวัขอ้ทีม่อบหมายจะรวมถงึการจับคูก่ารจัดแสงใหค้รอบคลมุ 
บทบาทของผูก้�ากบัภาพทีม่กีบัการผลติงาน และความสมัพันธก์บัชา่งไฟ

MPT 272 แสงสวา่ง 2: งานดจิติอล
นักศกึษาจะเรยีนรูห้ลกัการพืน้ฐานสามขอ้ของการจัดแสง ระบบการแบง่โซน  
การจัดแสงเพือ่ถา่ยภาพบนฉากเขยีว/ฉากฟ้า และการจัดการส ี นักศกึษา
จะเพิม่ทกัษะของตนเองในการอา่นการจัดแสงทีม่อียูแ่ละ ปรับแตง่โดยใช ้
กรปิและเครือ่งมอืไฟฟ้า งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะเป็นการถา่ยท�าในรปูแบบ 
วดิโีอดจิติอล

MPT 285 การออกแบบการผลติ: จากสครปิตส์ูห่นา้จอ
นักออกแบบการผลติเป็นกญุแจส�าคญัในการสรา้งสไตลภ์าพของภาพยนตร ์ 
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งองคป์ระกอบตา่งๆ ของแผนกศลิป์ และบทบาท 
ของนักออกแบบการผลติ ซึง่นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณจ์ากการปฏบิตั ิ
งานจรงิในกระบวนการออกแบบ ซึง่จะรวมถงึการแตกรายละเอยีด การวจัิย 
การออกแบบเซต็พืน้ฐาน และแนวคดิในการน�าเสนอในฉากทีเ่ลอืก

MPT 299 การก�ากบั: การแตกรายละเอยีดและการวาง 
บล็อกกิง้
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ปพูืน้ฐานทีแ่น่นหนาใหก้ับหลักการพืน้ฐานของการ 
สรา้งภาพยนตรแ์บบมคี�าบรรยายผา่นการแตกรายละเอยีดของบท นักศกึษา 
จะสวมบทบาทของผูก้�ากบั นักตดัตอ่ นักแสดง และผูด้แูลสครปิตใ์นโครง-
งานทีห่ลากหลาย

MPT 301 การแตง่หนา้: การแตง่หนา้แนวสตรทีและ 
สเปเชีย่ลเอฟเฟกต์
วชิานีจ้ะศกึษาทกุมมุมองของการสรา้งความเสมอืนจรงิ การแตง่หนา้แนว
สตรทีรว่มสมยั รวมถงึการด�าเนนิการในกรณีทีม่คีวามตอ้งการพเิศษในการ
สรา้งตวัละคร สเปเชีย่ลเอฟเฟกต ์และการแตง่หนา้เพือ่ปกปิดริว้รอย

MPT 303 การแตง่หนา้: ตวัละครและเอฟเฟกต์
วชิานีจ้ะน�านักศกึษาไปสูโ่ลกของการแตง่หนา้ตวัละครเฉพาะ การแตง่หนา้ 
เพือ่แฟชัน่ และสเปเชีย่ลเอฟเฟกตข์ัน้สงู นักศกึษาจะอา่นสครปิตแ์ละสรา้ง 

การออกแบบการแตง่หนา้ตวัละครจากบททีอ่า่น

MPT 304 การระดมทนุสาธารณะและการตลาดสือ่สงัคม
ออนไลน์
วชิานี้จะศกึษาบทบาททีส่�าคัญทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากของสือ่สังคมออนไลน์
ในการสรา้งสรรคโ์ครงงาน นักศกึษาจะเพิม่ความน่าสนใจ โปรโมท และ
อ�านวยความสะดวกใหโ้ครงงาน โดยการบรูณาการแนวคดิเหลา่นัน้เป็นการ 
ระดมทนุ การระดมปัญญาจากฝงูชน และการพัฒนาขา้มสือ่ลงในงานของ 
ตนเอง นักศกึษาจะสรา้งแบรนดส์�าหรับโครงงานของตนเองทีส่ามารถใชไ้ด ้ 
ตัง้แตก่ารพัฒนาไปจนถงึการผลติและการจัดจ�าหน่าย โดยใชก้ลยทุธท์ีใ่ช ้
ไดจ้รงิ

MPT 315 การถา่ยท�าภาพยนตรแ์นวทดลอง 1
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการแสดงออกถงึไอเดยีและอารมณต์า่งๆ ภายใตข้อ้จ�ากดั 
ของภาพเคลือ่นไหว นักศกึษาจะก�าหนดความหมายใหมใ่หก้บัฟตุเทจทีพ่บ  
และรวมเสยีงและภาพเขา้ดว้ยกนัอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่ประสบการณ์ในดา้น
วชิวล ววิฒันาการของภาพยนตรเ์ชงิทดลองจะถกูน�ามาศกึษาในบรบิทของ 
สงัคม

MPT 325 การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์2: แนวคดิ
ขัน้สงู
วชิานีใ้หค้วามส�าคญักบัเทคนคิการผลติรวมถงึการบนัทกึเสยีง การบนัทกึ
แบบ Foley ขัน้สงู และการใสบ่ทสนทนาอตัโนมตัิ

MPT 330 การก�ากบันักแสดงส�าหรับภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญักบัการวเิคราะห ์ การซอ้ม และการก�ากบั 
ทีไ่ดเ้ขยีนสครปิตไ์วแ้ลว้ โดยจะอภปิรายถงึองคป์ระกอบทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิใน 
การท�างานกบันักแสดงในการออดชิัน่ การแคส การเรยีกตวักลบัมาแคสใหม ่ 
และกระบวนการซอ้ม
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MPT 341 สารคด ี1
วชิานีจ้ะใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสถงึภาพยนตรใ์นรปูแบบสารคด ี นักศกึษาจะ
ไดด้ตูวัอยา่งภาพยนตรส์ารคดทีีห่ลากหลาย อกีทัง้ยงัจะไดส้รา้งโครงงาน
สารคดขีองตนเองอกีดว้ย

MPT 346 การตดัตอ่ 3: ใบรับรองโปรแกรม Avid Composer
วชิานีจ้ะฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรม Avid Media Composer ตอ่เนือ่งจาก 
วชิาทีผ่า่นมา โดยจะเนน้ทีเ่ทคนคิระดบัมอือาชพี เมือ่จบวชิานีแ้ลว้ นักศกึษา 
สามารถเขา้สอบเพือ่ขอใบรับรองการใชง้านโปรแกรม Avid Certification 
ในฐานะผูต้ดัตอ่ Avid ทีไ่ดรั้บการรับรองแลว้ ใบรับรองนีถ้อืเป็นมาตรฐาน
นานาชาต ิ ซึง่พสิจูนว์า่คณุไดเ้ขา้รว่มในการอบรมนี ้ และไดรั้บพจิาณาให ้
เป็นผูต้ดัตอ่ระดบัมอือาชพีส�าหรับภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

MPT 350 การตดัตอ่แบบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�างานเพือ่น�าการตดัตอ่ของตนเองไปยงัขัน้ตอนตอ่ 
ไปในการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะสง่ตอ่ไปยงัตลาดเชงิพาณชิย ์ โดยจะฝึกฝนใน
ดา้นความงามระดบัมอือาชพีและเทคนคิการจบงาน โดยจะเนน้เรือ่งการตดั 
ตอ่โครงงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานแบบมอือาชพีอยา่งแทจ้รงิ และการสรา้ง
โครงงานทีข่ดัเกลาแลว้ เพือ่ใสล่งในมว้นฟิลม์เดโมของตนเอง

MPT 351 แสงสวา่ง 3: ฟิลม์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทีส่รา้งสรรคเ์ชงิเทคนคิในการจัดแสง
ภายนอกส�าหรับกลางวนัและกลางคนื นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณจ์าก
การปฏบิัตงิานจรงิดว้ยกระบวนการท�างานในฉากภาพยนตรแ์บบมอือาชพี 
การถา่ยท�าจะท�าทัง้ในรปูแบบดจิติอลและการใชฟิ้ลม์

MPT 355 การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบแบบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 
4: การตดัตอ่พอรท์โฟลโิอแบบมอือาชพี
วชิานี้จะเป็นวชิาต่อเนื่องเพื่อใหนั้กศกึษาไดฝึ้กฝนท�าการตัดต่อโดยใช ้
โปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยเรือ่งทีใ่หค้วามสนใจจะเปลีย่นจาก
เรื่องกลไกและความสวยงามของการตัดต่อไปเป็นการเนน้ในเรื่องฝีมอื 
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการยอ่ยสือ่ คน้หาเรือ่งราว ด�าเนนิการอยา่งมชีัน้เชงิ 
รว่มงานกบับคุคลอืน่ และท�าผลงานโครงงานในระดบัผูเ้ชีย่วชาญ

MPT 359 การถา่ยท�าภาพยนตร ์3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะขยายฐานความรูใ้นดา้นเทคนคิการถา่ยท�าภาพยนตร์
และการใชอ้ปุกรณก์ารถา่ยท�าระดบัสงูของตน นักศกึษาจะพัฒนาสครปิต์
งา่ยๆ พรอ้มลสิตก์ารถา่ยท�า โดยท�างานจากแนวคดิดัง้เดมิ นักศกึษาจะถา่ย 
ท�าภาพยนตรท์ีม่คี�าบรรยายโดยใชเ้ทคนคิการถา่ยท�าขัน้สงู โดยอา้งองิจาก 
สครปิตข์องตนเอง

MPT 360 การผลติภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาบทบาทของโปรดวิเซอรใ์นฐานะเป็นผูผ้ลกัดนั 
ในการเลอืกและสง่มอบภาพ นักศกึษาจะสวมบทบาทเป็นโปรดวิเซอรเ์พือ่
ผลติงานและพัฒนาแผนธรุกจิและกลยทุธท์างการตลาด

MPT 362 การถา่ยท�าภาพยนตร:์ การถา่ยท�าแบบมสีไตล์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งเปรยีบเทยีบ แสดงใหเ้ห็นความแตกตา่ง และ
เลอืกความสวยงามของการถา่ยท�าภาพยนตรท์ีส่นับสนุนเรือ่งราวของตน 
ไดด้ทีีส่ดุ นักศกึษาจะวเิคราะหห์ลกัการและเทคนคิทีป่ระสบผลส�าเร็จจาก
การจัดวางองคป์ระกอบแบบคลาสสกิ และวางกรอบใหเ้ขา้กบัวธิกีารทีบ่า้ 
ระห�า่ทีผ่ลกัดนัในเรือ่งความเสมอืนจรงิในปัจจบุนั จะมกีารฝึกปฏบิตัทิัง้ใน
ดา้นสนุทรยีศาสตรใ์นเรือ่งของแสง ส ีกรอบภาพ ความครอบคลมุ และการ
เคลือ่นไหว ทัง้ในสตดูโิอและสถานทีภ่ายนอก

MPT 363 การท�าโปรโมชัน่ภาพยนตรแ์ละการหกัลบกลบหนี้
วชิานีจ้ะศกึษาการไดม้าของภาพยนตร ์ การจัดจ�าหน่าย การท�าการตลาด  
และการน�าเสนอสูส่าธารณะ นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิภาพยนตร ์ 
สิง่ทีส่ามารถขายได ้ และการน�าภาพยนตรเ์ขา้สูต่ลาด วชิานีจ้ะเชือ่มโยงผู ้
สรา้งภาพยนตรก์บัผูจั้ดจ�าหน่าย/ฝ่ายการตลาด ดงันัน้ นักศกึษาแตล่ะคน
จะไดท้ราบถงึคณุภาพของความเชือ่มโยงระหวา่งกันของสองแขนงสาขา
วชิา

MPT 367 การรับประกนัในเรือ่งสทิธิแ์ละขอ้ตกลงของ
ภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้ขยีนขอ้ตกลงการซือ้ขาย/ทางเลอืก ขอ้ตกลงใน
การสง่มอบ ขอ้ตกลงของโปรดวิเซอร ์ บนัทกึการตกลงและขอ้ตกลงการ
จา้งงาน และขอ้ตกลงทีไ่มเ่ป็นทีเ่ปิดเผย ไปจนถงึการศกึษากฎหมายดา้น 
สทิธิใ์นการท�างาน หวัขอ้ทีเ่รยีนประกอบดว้ยโครงสรา้งองคก์รของบรษัิท 
ผลติงาน การเงนิของโครงการ การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา คา่ธรรมเนยีม 
สว่นแบง่ก�าไร คา่ชดเชยและการรับประกนั และขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รอง

MPT 371 โปรแกรม After Effects ส�าหรับนักตดัตอ่มอือาชพี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูศ้กัยภาพทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของซอฟตแ์วร ์
การตดัตอ่ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม เพือ่ทีจ่ะสรา้งเอฟเฟกต ์เลเยอร ์และ
ไตเติล้ทีล่�้าสมยั วชิานีเ้ป็นวชิาทีส่อนการตดัตอ่ขัน้สงู ทีอ่อกแบบมาเพือ่
สอนทกัษะทีจ่ะกลายมาเป็นมาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่โลกแกนั่กศกึษา

MPT 372 โปรแกรม After Effects ขัน้สงู
ในวชิานี ้นักศกึษาจะศกึษาเทคนคิขัน้สงูขึน้ทีม่ใีนโปรแกรม Adobe After 
Effect ซึง่จะรวมถงึการตดิตามการเคลือ่นไหว chroma keying การเขยีน
สครปิตแ์สดงอารมณ ์และกราฟิกภาพเคลือ่นไหว 3 มติิ

MPT 377 หลกัการของการก�ากบั
วชิานี้จะศกึษาบทบาทของผูก้�ากับทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในสว่นทีส่�าคัญและ
สรา้งสรรคข์องการผลติภาพยนตร ์ นักศกึษาจะตอ้งท�างานในรปูแบบวดิโีอ
ดจิติอล เพือ่ฝึกปฏบิตัทิกัษะของตนเอง วชิานีจ้ะสอนนักศกึษาใหรู้จั้กและ
ปฏบิตัติามมาตรฐานอตุสาหกรรม

MPT 378 การก�ากบั 2
วชิานีจ้ะศกึษาจังหวะอารมณใ์นฉาก โดยใหค้วามรูเ้ชงิลกึในการท�างานกบั
นักแสดง การบล็อกกิง้ การจัดแสง การออกแบบการผลติ การออกแบบ
เสยีง และการตดัตอ่
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

MPT 380 กระบวนการหลงัการผลติภาพยนตร:์ การโอน
ขอ้มลูดจิติอลและการปรับแกส้ี
วชิาเชงิเทคนคินีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการโอนถา่ยขอ้มลูภาพยนตรด์จิติอล
และการแกส้โีดยใชด้จิติอลเป็นสือ่กลาง นักศกึษาจะไดใ้ชส้ือ่ของตนเอง
ในเครือ่งเทเลซนีและในซอฟตแ์วรด์จิติอลตวักลาง เพือ่สรา้งเอฟเฟกตท์ี่
ตอ้งการผา่นการใชก้ารปรับส ีการกรอง และการใชม้าสก์ทีเ่หมาะสม

MPT 384 การถา่ยท�าภาพยนตรช์วีติความยาว 1 ชัว่โมง
นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารเซต็ฉาก การแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะฉาก และ  
การสือ่สารภาพของตนเองไปยงับคุลากรหลกั เชน่ นักออกแบบการผลติ  
ผูก้�ากบัภาพ และผูต้ดัตอ่ โดยจะเนน้การเลา่เรือ่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ผา่นทศิทางของกลอ้ง การครอบคลมุ และการเลอืกฉาก เพือ่ฉายทาง
โทรทศันเ์ป็นเวลา 1 ชัว่โมง

MPT 386 ทฤษฎกีารตดัตอ่ขัน้สงู
วชิานี้เปิดสอนในเชงิลกึว่าการตัดต่อเป็นการดัดแปลงภาพยนตร์โดย
อา้งองิจากการเลอืกภาพ การวางภาพ และจังหวะตามหลกัการเลา่เรือ่งได ้
อยา่งไร นักศกึษาจะแยกแยะสไตลก์ารตดัตอ่ทีห่ลากหลาย เพือ่ท�าความ
เขา้ใจกบัวตัถปุระสงคข์องสไตลแ์ตล่ะแบบ

MPT 389 การออกแบบการผลติ: ความบนัเทงิในรปูแบบสัน้
วชิานีจ้ะเนน้ทีก่ารออกแบบฉากส�าหรับใชใ้นงานโฆษณา มวิสคิวดิโีอ ซรีีส่ ์

บนเว็บ เกม ความบนัเทงิบนอปุกรณเ์คลือ่นที ่และหนังสัน้ โดยครอบคลมุ
ในเรือ่งขอ้ก�าหนดในการกอ่สรา้ง ทาส ี การจัดเครือ่งแตง่กาย พร็อพ การ
จัดแสง ตูเ้สือ้ผา้ การแตง่หนา้ท�าผม ซึง่เป็นสิง่ทีช่ว่ยเพิม่ความน่าสนใจให ้
กบัโครงงานสรา้งภาพยนตรท์กุๆ โครงงาน

MPT 390 การท�างานของผูก้�ากบัทีม่ชี ือ่เสยีง
วชิานีจ้ะศกึษาเรือ่งราวของผูก้�ากบัทีม่ชี ือ่เสยีงในวงการภาพยนตร ์ โดยจะ
เนน้เรือ่งการศกึษาประเด็นทีส่�าคญั การวเิคราะหง์านของผูส้รา้งภาพยนตร ์
เชน่ Woody Allen, Ingmar Bergman, Wong Kar Wai, Stanley 
Kubrick, Akira Kurosawa และ Roman Polanski จะชว่ยใหนั้กศกึษาได ้
พัฒนาความเขา้ใจในการสรา้งสรรคส์ไตลส์ว่นบคุคล

MPT 391 พืน้ฐานการออกแบบการผลติ:
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในการสเกต็ชภ์าพและการรา่งภาพที่
จ�าเป็นในการออกแบบฉากส�าหรับอตุสาหกรรมโทรทศัน ์ นักศกึษาจะเรยีน
รูเ้กีย่วกบัภาพสเกต็ชฉ์าก แผนงาน และหมายเหตคุรา่วๆ การสรา้งโมเดล 
กราฟิกและเครือ่งหมายตา่งๆ สตอรีบ่อรด์ สถานที ่แหลง่ขอ้มลู เพือ่สรา้ง
เครอืขา่ยและความกา้วหนา้ในดา้นอาชพีการงาน

MPT 392 การออกแบบการผลติ: ภาพยนตรข์นาดยาว
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�าการวเิคราะหก์ารออกแบบการผลติทีป่ระสบความ
ส�าเร็จส�าหรับภาพยนตรข์นาดยาวตามทีนั่กศกึษาวจัิยส�าหรับโครงานของ 
ตนเอง นักศกึษาจะเลอืกสครปิตแ์ละแตกยอ่ยลงเป็นฉากยอ่ยๆ เพือ่ก�าหนด 
โครงสรา้งภาพส�าหรับ "ลคุ" ของภาพยนตร ์และออกแบบสว่นตน้ สว่นกลาง  
และฉากไคลแมกซ์

MPT 415 การถา่ยท�าภาพยนตรแ์นวทดลอง 2
วชิานี้จะใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณ์ในการสรา้งภาพยนตรเ์พิม่เตมิใน
รปูแบบศลิปะทีไ่มม่คี�าบรรยาย นักศกึษาจะตอ้งสรา้งภาพยนตรห์ลายตวัที่
ไมถ่กูจ�ากดัโดยโครงสรา้ง 3-act หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยกระบวนการ
ท�างานดว้ยมอืขัน้สงู การพมิพด์ว้ยแสง และเทคนคิหนา้จอดา้นหนา้และ
ดา้นหลงั โดยเนน้เรือ่งกวภีาพ สนุทรยีศาสตร ์ การใชท้รัพยากรสาธารณะ
และฟตุเทจทีห่าได ้

MPT 425 ปฏบิตักิารหลงัการผลติดา้นเสยีง
วชิานี้จะครอบคลุมเรื่องการเตรียมการหลังการผลติของภาพยนตร์และ
วดิโีอเทป ตัง้แตก่ารตดัตอ่ครัง้สดุทา้ยไปจนถงึการมกิซเ์สยีงครัง้สดุทา้ย 
นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารตดัตอ่และประกอบองคป์ระกอบเสยีงทัง้หมด รวมถงึ
แทรกทีเ่ป็นเอฟเฟกต ์บทสนทนา และดนตรปีระกอบ

ACT 431 การตดัตอ่เพือ่การแสดง
วชิานีจ้ะประกอบดว้ยการใช ้dailies จากชัน้เรยีนการแสดงและอภปิรายใน 
เรือ่งการตดัสนิใจเลอืกใชว้ธิกีารตดัตอ่ โดยนักศกึษาจะตอ้งตดัฉากตา่งๆ 
เป็นรายสปัดาห ์และรับค�าวจิารณ ์จะมกีารสอนบรรยายในหลายๆ ประเด็น
ทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่การตดัตอ่ท�าใหก้ารแสดงมคีวามน่าสนใจ มรีายละเอยีด 
และท�าใหม้คีวามโดดเดน่ไดอ้ยา่งไร

MPT 440 ภาพรวม: กระบวนการหลงัการผลติภาพยนตรแ์ละ
วดิโีอ
ในวชิานีจ้ะเนน้เรือ่งกระบวนการหลงัการผลติทีล่�้าสมยั โดยนักศกึษาจะได ้
เรยีนรูเ้กีย่วกับหอ้งแล็บภาพยนตรแ์ละบรษัิทท�ากระบวนการหลังการผลติ
วดิโีอ ซึง่จะรวมถงึ Bosch film ไปจนถงึการโอนถา่ยเทป

MPT 441 สารคด ี2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะน�าโครงงานของตนเองขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ วชิานีจ้ะ
เป็นเวริค์ชอ็ปในเชงิลกึเกีย่วกบังานวจัิย การพัฒนา และการปรับแตง่โครง
งานสารคด ี โดยจะพดูถงึประเด็นในเรือ่งการหาทนุ การผลติ กระบวนการ
หลงัการผลติ และการจัดจ�าหน่าย

MPT 450 การสรา้งมวิสคิวดิโีอ
ในวชิานี ้นักศกึษาแตล่ะคนจะไดศ้กึษากระบวนการทีส่รา้งสรรคท์ัง้หมดใน
การผลติงานทีว่างเป้าหมายไปยงัดนตรทีางโทรทศัน ์(MTV) ซึง่จะรวมถงึ
แนวคดิ สตอรีบ่อรด์ การถา่ยท�า การตดัตอ่ และการสรา้งมวิสคิวดิโีอของ
ตนใหเ้สร็จสมบรูณ ์ นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารแตกยอ่ยฉากและการหยดุเพลง
ชัว่คราว และการน�าเสนอไอเดยีเชงิแนวคดิตัง้ตน้

MPT 455 การตดัตอ่: การปรับแกส้ขีัน้สงู
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่สอนทปิและเทคนคิตา่งๆ ในการปรับแกส้ขีองวดิโีอ
ดจิติอล โดยใชซ้อฟตแ์วรก์ารปรับแกส้ทีีม่ใีหห้ลากหลาย เรยีนรูท้ีจ่ะปรับ
แกช้อ็ตทีถ่า่ยไมด่ ี สรา้งชอ็ตทีม่กีารเลน่ส ี สรา้งลคุ จับคูช่อ็ต และสรา้ง
ความเชีย่วชาญในเทคนคิการปรับแกส้สี�ารอง นักศกึษาจะใชก้ารปรับแกส้ี
เป็นตวัท�าใหเ้รือ่งเดนิหนา้
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MPT 456 เทคโนโลยเีกดิใหมด่า้นการตดัตอ่
วชิาล�้าสมัยนี้ออกแบบมาเพือ่ใหค้วามรูนั้กศกึษาในขัน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การพัฒนาหลักปฏบิัตใินกระบวนการหลังการผลติทีเ่พิง่เกดิขึน้ไมน่านมา
นี ้ วชิานีจ้ะศกึษาเชงิลกึในเรือ่งเครือ่งมอืและแอพพลเิคชัน่ใหม่ๆ  และจะ
เตรยีมนักศกึษาใหพ้รอ้มส�าหรับอตุสาหกรรมในเวลาทีจ่�ากดั

MPT 459 การถา่ยท�าภาพยนตร ์4
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจัดแสงและถา่ยท�าภายในและถา่ย 
ภาพสนิคา้ในตอนกลางคนื โดยจะมกีารเปรยีบเทยีบคณุภาพของภาพโดย 
ใชฟิ้ลม์ 35 มม. และกลอ้งถา่ยรปู HD และจะมกีารอภปิรายถงึการถา่ยท�า
ภาพยนตรแ์บบพเิศษในรปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัไป รวมถงึใตน้�้า ในรถยนต ์
รกิ และบนอากาศ

MPT 461 การผลติในเชงิผูป้ระกอบการ 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนาบทภาพยนตรเ์พือ่ผลติในภาคการศกึษาตอ่ไป  
โดยจะตอ้งท�างานเป็นทมีเพือ่ก�าหนดบทบาทในการท�างาน และนักศกึษา
จะท�างานเดีย่วเพือ่เตรยีมพรอ้มสครปิตแ์ละจัดท�าแผนการตลาด หวัขอ้ที่
เรยีนจะประกอบดว้ยแผนงานกอ่นขัน้ตอนการผลติ การก�าหนดการถา่ยท�า 
แผนการตลาด แผนการเงนิ และสือ่สงัคมออนไลน์

MPT 463 การผลติในเชงิผูป้ระกอบการ 2
นักศกึษาจะสรา้งภาพยนตรโ์ดยใชส้ครปิตท์ีไ่ดพั้ฒนาไวแ้ลว้จากวชิา MPT 
461 นักศกึษาจะพัฒนาวดิโีอเกม หนังสอืการต์นู และโปสเตอร ์เพือ่ใชใ้น
การท�าการตลาด หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการจัดการทดสอบหนา้
กลอ้ง การก�าหนดตารางการถา่ยท�า การโอนถา่ยภาพยนตรท์ีม่คี�าบรรยาย
ลงในสือ่อืน่ สือ่ประชาสมัพันธท์างอเิล็กทรอนกิส ์ (EPK) ดนตร ี และการ
วางแผนกลยทุธง์านแสดงภาพยนตร์

MPT 464 การก�ากบัโฆษณา
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณจ์ากการปฏบิตังิานจรงิในการสรา้ง
โฆษณาแบบดัง้เดมิ ซึง่จะครอบคลมุในเรือ่งการจัดแสง ออกแบบฉาก หา 
สถานที ่แคสติง้ และก�ากบัการแสดง โดยเนน้ทีก่ารตดัตอ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพือ่สง่มอบเรือ่งราวทีห่นักแน่นและเขา้ใจไดง้า่ย โครงงานตา่งๆ จะถกู
วพิากษ์วจิารณต์ามมาตรฐานอตุสาหกรรมปัจจบุนั แนวคดิ การปฏบิตังิาน 
ผลงาน และคณุภาพของภาพ

MPT 467 โทรทศัน ์การผลติโฆษณา
ในวชิาสหกจิศกึษานี ้นักศกึษา ADV และ MPT จะท�างานในทมีโปรดกัชัน่ 
เพือ่ผลติโฆษณาทางโทรทศันจ์นเสร็จสมบรูณ ์ เราสนับสนุนใหนั้กศกึษา
ในสาขาวชิาเอกตา่งๆ ไดท้�างานรว่มกนัในทกุขัน้ตอนของการผลติ หวัขอ้ 
ทีเ่รยีนจะรวมถงึการคดัตวั กระบวนการประมลู การออกแบบดนตรแีละเสยีง 
ประกอบ กราฟิก สเปเชีย่ลเอฟเฟกต ์และสือ่กระจายเสยีงทางเลอืก

MPT 471 การผลติงานมคี�าบรรยายระดบัซเีนยีร์
ในวชิานี ้นักศกึษาจะท�างานรว่มกนัเพือ่ผลติภาพยนตรแ์บบมคี�าบรรยายใน 
ระดบัซเีนยีร ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเตรยีมตวัและการถา่ยท�าภาพยนตรท์ีม่ ี
คณุภาพสงู นักศกึษาจะเตรยีมสมดุจดการผลติแบบมอือาชพี สรปุทมีงาน 
ผลติ และสรา้งแคมเปญสือ่สงัคมออนไลน ์ โดยภาพยนตรน์ีจ้ะสง่ตอ่ไปยงั
กระบวนการหลงัการผลติในวชิา MPT 472

MPT 472 งานหลงัผลติภาพยนตรแ์บบมคี�าบรรยายระดบั
ซเีนยีร์
นักศกึษาในวชิางานหลังผลติภาพยนตรแ์บบมคี�าบรรยายระดับซเีนียรจ์ะ 
ไดท้�างานโครงงานทีเ่ริม่ไวก้อ่นหนา้ใหเ้สร็จสมบรูณใ์นวชิานี ้ โดยจะเนน้ใน 
เรือ่งการสรา้งภาพยนตร ์10-12 นาทใีหพ้รอ้มส�าหรับสง่ไปยงังานมหกรรม
ภาพยนตร ์หวัขอ้ตา่งๆ จะรวมถงึการตดัตอ่ส�าหรับกลุม่ผูช้มเป้าหมาย EPK 
(สือ่ประชาสมัพันธท์างอเิล็กทรอนกิ) และการโปรโมทโครงงานดว้ยสือ่ที่
แตกตา่งและความบนัเทงิบนอปุกรณเ์คลือ่นที่

MPT 480 การผลติส�าหรับโทรทศัน์
วชิานีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่เป็นภาพรวมของสภาพแวดลอ้มการปฏบิตั ิ
การดา้นโทรทศันแ์บบมอือาชพี วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการเขยีน การผลติ และ 
การก�ากบัส�าหรับโทรทศันร์ะบบเคเบลิและระบบเครอืขา่ย

MPT 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้ ซึง่คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้ง
เรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

MPT 495 พอรท์โฟลโิอของนักสรา้งภาพยนตร:์ เจาะลกึ
อตุสาหกรรมความบนัเทงิ
วชิาการฝึกฝนนี้จะเนน้การพัฒนาองคป์ระกอบแบบมอือาชพีทีจ่�าเป็นใน
การเขา้สูอ่ตุสาหกรรมความบนัเทงิ นักศกึษาจะสรา้งการน�าเสนอผลงาน 
แบบครอบคลมุ ซึง่รวมถงึมว้นฟิลม์เดโมทีร่วบรวมงานทีด่ทีีส่ดุของตนเอง  
ประวตัสิว่นตวัทีเ่นน้เฉพาะในอตุสาหกรรมนี ้และนามบตัร นักศกึษาจะได ้
แสวงหาโอกาสสรา้งเครอืขา่ยอยา่งกระตอืรอืรน้ และจะพัฒนาสือ่สงัคม
ออนไลนท์ีม่ปีระสทิธภิาพ

MPT 498 โครงการความรว่มมอื:
วชิานีจ้ะน�าเสนอใหก้บันักศกึษาทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนดไว ้ ทีท่าง
ฝ่ายเป็นผูเ้ลอืกเพือ่เขา้ร่วมในโครงการความร่วมมอืสหวทิยาการร่วมกับ
นักศกึษาจากโปรแกรมอืน่

MPT 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง ซึง่คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายวชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่ง
อาจมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่
จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

MPT 500 การฝึกงานดา้นภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตร ์ โทรทศัน ์ และ
โฆษณา

MPT 600 เร็วและระห�า่: ประวตัขิองหนังสัน้
วชิานีจ้ะใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสประวตัแิละธรรมชาตขิองหนังสัน้ นักศกึษา
จะเรยีนรูเ้กีย่วกบัการสรา้งแนวคดิเรือ่งราวหนังสัน้ทีน่�าเสนอในชว่งตัง้แต ่
10 วนิาทไีปจนถงึ 12 นาท ีท�างานกบัแนวคดิทีใ่ชง้านไดจ้รงิแบบดัง้เดมิ
โดยใชท้กัษะตา่งๆ ทีจ่�าเป็นในการพัฒนาจากสครปิตแ์ละสตอรีบ่อรด์ไป
ยงัสือ่ภาพยนตรท์ีส่รา้งความพอใจใหก้บัผูช้ม

MPT 603 การผลติสารคดี
วชิานีเ้ป็นวชิาการถา่ยท�าวดิโีอขัน้สงู โดยเนน้ในเรือ่งการผลติสารคดโีดย
ใชท้ัง้การผลติและทฤษฎเีป็นหลกั ซึง่นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและผลติงาน
สารคดขีองตนเองตลอดภาคการศกึษา

MPT 605 ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
วชิานี้จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้ขา้ใจในเรือ่งองคป์ระกอบพืน้ฐานของการ
เลา่เรือ่งดว้ยภาพโดยใชภ้าพนิง่และวดิโีอดจิติอล นักศกึษาจะไดท้�าแบบ 
ฝึกหดัในเรือ่งการถา่ยครอ่ม, ภาพชดัตืน้, ขนาดของชอ็ต, การก�าหนด
กรอบภาพ, การจัดวางองคป์ระกอบ และการเคลือ่นไหวของกลอ้ง พรอ้ม 
กบัเรยีนรูท้ีจ่ะใชก้ลอ้งเป็นเครือ่งมอืแทนสายตา

MPT 605E การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ/การเลา่เรือ่งดว้ยภาพยนตร์
วชิาปฏบิัตกิารทีอ่า้งองิในเรือ่งภาพนี้เปิดสอนส�าหรับนักศกึษาทีม่ทีักษะ
ภาษาองักฤษในระดบัต�า่ โดยสอนองคป์ระกอบของการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ 
โดยใชภ้าพนิง่และวดิโีอดจิติอล นักศกึษาจะไดเ่รยีนรูแ้ละใชค้�าศพัทท์าง 
อตุสาหกรรมในการท�าแบบฝึกหดัในเรือ่งการถา่ยครอ่ม, ภาพชดัตืน้, ขนาด 
ของชอ็ต, การก�าหนดกรอบภาพ, การจัดวางองคป์ระกอบ และการเคลือ่น-
ไหวของกลอ้งไปพรอ้มกับการเรียนรูใ้นการใชก้ลอ้งเป็นเครื่องมอืแทน
สายตา

MPT 613 การจบงานแบบมอือาชพี
วชิานีจ้ะฝึกฝนการตดัตอ่อยา่งตอ่เนือ่งโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere 
Pro โดยจะเนน้เรือ่งทีม่ากกวา่กลไกและสนุทรยีศาสตรข์องการตดัตอ่ และ 
จะเนน้ทีฝี่มอื เทคนคิ และความรูเ้ชงิเทคนคิทีจ่�าเป็นในการผลติภาพยนตร์
หรอืรายการโทรทศันต์ัง้แตเ่ริม่ตน้จนถงึการสง่มอบสดุทา้ย นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูใ้นการยอ่ยสือ่ คน้หาเรือ่งราว ด�าเนนิการอยา่งมชีัน้เชงิ รว่มงานกบั
บคุคลอืน่ และท�าผลงานโครงงานในระดบัผูเ้ชีย่วชาญตามความตอ้งการ
ในการสง่มอบทีห่ลากหลายในตลาดปัจจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

MPT 615 แสงสวา่ง
วชิานี้เปิดสอนเพือ่มอบศักยภาพในภาพรวมในเรือ่งการจัดแสงภาพยนตร์
แกนั่กศกึษา โดยจะรวมศลิปะของการมองเห็นเขา้กบัวทิยาศาสตรข์องการ
ควบคมุการเปิดรับแสง นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการจัดแสงใหก้บันักแสดงใน
ฉากทีส่�าคญั การโคลสอพั การกลบัมมุมอง และการเซต็อพัขา้มแสงหลกั 
รวมถงึการจัดแสงส�าหรับการเคลือ่นไหวและส�าหรับเอฟเฟกตจ์อฟ้าดว้ย

MPT 616 การก�ากบันักแสดงส�าหรับภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความรูพ้ืน้ฐานของการสรา้งบล็อกในการก�ากบั
นักแสดงส�าหรับการผลติภาพยนตร ์ซึง่หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการ
ท�าความเขา้ใจสครปิตแ์ละการวเิคราะหส์ครปิต ์ การหาวสิยัทศันข์องเรือ่ง
ราว และการท�างานรว่มกบันักแสดงในการท�าใหว้สิยัทศันนั์น้เป็นจรงิ

MPT 618 ผูเ้ขยีนบท-ผูก้�ากบั หลกัสตูรเขม้ขน้ 1
นักศกึษาจะสรา้งไอเดยีส�าหรับโครงงานภาพยนตรส์ดุทา้ยของตนเองใน
การเขยีนและก�ากบัภาพยนตรใ์นโปรแกรมปรญิญาโท โดยนักศกึษาจะได ้
รับทกัษะตา่งๆ ทีจ่�าเป็นในการบอกเลา่เรือ่งราวในวธิกีารแบบมตีรรกะและ
มคีวามเชือ่มโยงทางดา้นอารมณ ์ นักศกึษาจะพัฒนาทัง้ไอเดยีดัง้เดมิหรอื
ปรับใชไ้อเดยีจากวตัถดุบิทีม่อียูแ่ลว้ผา่น outline stage

MPT 619 การเขยีนบทหนังสัน้
วชิานีจ้ะครอบคลมุกระบวนการทัง้หมด ซึง่เริม่ตัง้แตก่ารคดิไอเดยีไปจนถงึ
การท�ารา่งบทแรกส�าเร็จ นักศกึษาจะตอ้งเขยีนล็อกไลน ์บทีชที เอาทไ์ลน ์
และทรตีเมนต ์ นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะจัดรปูแบบสครปิตเ์พือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานอตุสาหกรรม และจะตอ้งเขยีนสครปิตส์องบทใหต้รงตามขอ้
ก�าหนดของวทิยานพินธ์

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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MPT 624 การบรหิารจัดการการเซต็งานแบบปฏบิตัไิดจ้รงิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิการบรหิารจัดการการเซต็งานทีป่ฏบิตั ิ
ไดจ้รงิทีจ่�าเป็นในการท�างานเป็นผูช้ว่ยผูก้�ากบั การท�างานตามโครงสรา้ง
ของอตุสาหกรรมทีถ่กูควบคมุดว้ยงบประมาณ สหภาพ และสญัญาของ
สมาคมวชิาชพีตา่งๆ จะชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูท้กัษะทีห่ลากหลาย ซึง่
รวมถงึการก�าหนดตารางเวลา การดแูลผูร้ว่มงาน การก�ากบัตวัประกอบ การ 
จัดท�ารายงาน และการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะฉาก

MPT 625 แนวคดิการตดัตอ่
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กกับระเบยีบขอ้บังคับของการตัดต่อผ่าน
ทางการใชร้ะบบการตดัตอ่แบบไมใ่ชเ่ชงิเสน้โดยใชโ้ปรแกรม Avid Media 
Composer นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้นวคดิและจังหวะทีม่องไมเ่ห็น การก�ากบั 
ภาพ ความตอ่เนือ่ง และองคป์ระกอบของสไตล์

MPT 629 การดดัแปลงบทหนังสัน้
นักศกึษาจะท�าการดัดแปลงบทหนังสองบทและขัดเกลาสครปิตท์ัง้สอง
บททีเ่ขยีนไวใ้นวชิา MPT 619 การเขยีนบทหนังสัน้ ในตอนทา้ยของวชิา 
นักศกึษาจะเขยีนบทภาพยนตรข์นาดความยาว 8-12 นาทไีดเ้สร็จสมบรูณ์
สองบท โดยมเีป้าหมายใหบ้ททัง้สองนัน้ตอ้งพรอ้มส�าหรับการผลติ

MPT 630 การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดท้�าการทดลองแนวคดิการใชก้ลอ้ง โดยจะเนน้ใน
เรือ่งการพัฒนาทศิทางสว่นตวัของนักศกึษาแตล่ะคนเพิม่เตมิ นักศกึษาจะ
สรา้งภาพยนตร ์16 มม. สขีาวด�า ทีบ่อกเลา่เรือ่งราวเชงิภาพยนตรโ์ดยไม่
ตอ้งมบีทพดู

MPT 632 การออกแบบเสยีง
วชิานี้เป็นวชิาปฏบิัตกิารทีค่รอบคลุมในเรือ่งแนวคดิของการบันทกึเสยีง
และการผลติส�าหรับโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย แบบฝึกหดัอสิระทีต่อ้ง
มกีารผลติเสยีงจะใหก้ารเรยีนรูแ้บบปฏบิตัจิรงิและใหโ้อกาสทีจ่ะไดรั้บการ
วจิารณ์

MPT 634 การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 1
วัตถุประสงค์ของวชิานี้คือการสรา้งภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเชงิ
ภาพยนตรโ์ดยไมต่อ้งใชบ้ทพดู วชิานีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่แนะน�าให ้
นักศกึษารูจั้กมมุมองดา้นเทคนคิและแนวคดิของการถา่ยท�าภาพยนตร ์DV 
ผา่นการสรา้งภาพยนตรแ์บบสัน้

MPT 636 การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 2
วชิานีจ้ะศกึษาในเรือ่งการจัดแสง ล�าดบัขัน้ตอนของแตล่ะฉาก และการบ
ล็อกกิง้ส�าหรับกลอ้งทีม่องจากมมุของผูก้�ากบัการถา่ยภาพ โครงการทีท่�า
จะเป็นการสรา้งภาพยนตรส์ดีว้ยฟิลม์ 16 มม. พรอ้มบนัทกึบทพดู

MPT 639 การถา่ยท�าภาพยนตรด์จิติอล 2
นักศกึษาจะไดศ้กึษาเครือ่งมอืและทกัษะตา่งๆ ทีนั่กถา่ยท�าภาพยนตรใ์ช ้
ในการสรา้งและควบคมุภาพ และบอกเลา่เรือ่งราว โดยจะอภปิรายในเรือ่ง
กลอ้งแบบมอือาชพี เทคโนโลยดีจิติอล การจัดแสงเพือ่ใชใ้นเทคนคิการ
ถา่ยภาพและเทคนคิดจิติอล ซึง่จะเนน้ในเรือ่งการผลติงานคณุภาพแบบมี
สไตล์

MPT 640 การผลติภาพยนตร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาการผลติจากมมุมองของผูช้ว่ยโปรดวิเซอร/์
ผูจั้ดการหน่วยการผลติ นักศกึษาจะแตกยอ่ยสครปิตอ์อกเป็นองคป์ระกอบ
หลกัๆ และศกึษาประเด็นเรือ่งก�าหนดตารางเวลาและงบประมาณ โดยจะ
ศกึษาในเรือ่งการขาย การตลาด และภาพยนตรแ์บบแพ็กเกจส�าหรับนัก
ลงทนุดว้ย

MPT 641 การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
นักศกึษาจะศกึษาเทคนิคการเล่าเรือ่งดว้ยภาพในภาพยนตรม์าสเตอรพ์ีซ 
และผลติภาพยนตด์จิติอลขนาดสัน้ที่แสดงใหเ้ห็นถงึเทคนิคเดยีวกันนี ้ 
นักศกึษาจะตอ้งวาดภาพแรงบันดาลใจจากตัวอย่างทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันดใีน
ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์ นักศกึษาจะท�างานกบัชอ็ตทีเ่ลอืก ทกัษะการจัด
วางองคป์ระกอบ การเคลือ่นไหวของกลอ้ง และการเลอืกการตดัตอ่

MPT 641A การก�ากบั 1: การเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
วชิานีจ้ะศกึษาบทบาทของผูก้�ากบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นตา่งๆ ทีส่รา้งสรรคข์อง 
การผลติภาพยนตร ์ วชิานีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาจดจ�า
และใชง้านมาตรฐานอตุสาหกรรมในแตล่ะสว่น

MPT 642 การก�ากบัในสตดูโิอ
วชิานี้จะศกึษาประสบการณ์ของผูก้�ากับทีเ่ผชญิเมื่อตอ้งท�างานในฉาก
ตา่งๆ รว่มกบันักแสดง การบล็อกกิง้ การจัดแสง การออกแบบการผลติ 
การออกแบบเสยีง และการตดัตอ่

MPT 643 การออกแบบการทดลองเสยีงส�าหรับสือ่วชิวล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึพลงัของภาษาและการเลา่เรือ่งของการ
ออกแบบเสยีงในสือ่โสตทศัน ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการฝึกฝนการ
ฟัง จติสวนศาสตร ์ ผลกระทบของเสยีงทีม่ตีอ่กายภาพและจติใจ การใช ้
ปลั๊กอนิอยา่งสรา้งสรรค ์ การพัฒนาซาวดแ์ทรกตามบท และการวเิคราะห์
ตวัละคร การท�างานรว่มกบัผูก้�ากบั นักตดัตอ่ และนักประพันธอ์ยา่งชาญ
ฉลาด ผูเ้รยีนวชิานีจ้ะตอ้งมทีกัษะดา้นการตดัตอ่เสยีงมากอ่น

MPT 644 ผูก้�ากบัฝึกซอ้มนักแสดง
วชิานีจ้ะสอนใหนั้กศกึษาสามารถก�ากบันักแสดงหนา้กลอ้งไดอ้ยา่งประสบ
ผลส�าเร็จ นักศกึษาจะไดรั้บพืน้ฐานทีแ่น่นหนาในการจับคูผ่ลงานของนัก
แสดงกบัพลงัการใชเ้สยีงตามขนาดของชอ็ต นอกจากนี ้ เนือ้หาของวชิานี้
ยงัจะครอบคลมุในเรือ่งตวัเลอืกการบล็อกกิง้ทีส่รา้งสรรค ์การเตรยีมพรอ้ม
ส�าหรับการฝึกซอ้ม การวเิคราะหฉ์าก จังหวะและเวลาทีส่รา้งสรรคใ์นแตล่ะ
ฉาก และกลยทุธก์ารแคสติง้ทีม่ปีระสทิธภิาพ

MPT 645 ภาพรวมของการออกแบบการผลติ
วชิานี้จะศกึษาความส�าคัญของการออกแบบการผลติทีม่ตีอ่ผลกระทบใน
ภาพรวมของภาพยนตร ์หวัขอ้ทีจ่ะท�าการอภปิรายจะรวมถงึการปฏสิมัพันธ์
กบัผูก้�ากบั ความส�าคญัของส ี การออกแบบฉาก การออกแบบยคุสมยั 
กระบวนการควบคมุงบประมาณ และประเด็นดา้นการผลติอืน่ๆ

MPT 646 การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการใชฟิ้ลม์ 35 มม. ในรปูแบบทัง้ 
Arriflex และ Mitchell จากมมุมองของตาผูช้ว่ยตากลอ้งคนทีห่นึง่
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MPTภาพยนตรแ์ละโทรทศัน์

MPT 649 การตดัตอ่ภาพกราฟิกเคลือ่นไหวและวชิวล
เอฟเฟกต์
นักศกึษาจะเรียนรูค้วามสามารถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโปรแกรม 
AfterEffects เพือ่สรา้งเอฟเฟกต ์เลเยอร ์ไตเติล้ ภาพเคลือ่นไหว การจัด
วางองคป์ระกอบ และการเพิม่ความน่าสนใจของสทีีล่�้าสมยั วชิานีอ้อกแบบ
มาเพือ่สอนทกัษะตา่งๆ แกนั่กศกึษาตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่โลก

MPT 651 การเตรยีมตวัของผูก้�ากบั
การผลติภาพยนตรจ์�าเป็นจะตอ้งมผีูก้�ากับทีแ่สดงใหเ้ห็นว่ามกีารเตรยีม
ความพรอ้มมาเป็นอยา่งด ี ทัง้ในเรือ่งความสรา้งสรรคแ์ละการเงนิ วชิานี้
จะสอนผูก้�ากับใหส้ามารถแตกย่อยบทภาพยนตรแ์ละสือ่สารเจตนาอย่าง
สรา้งสรรคแ์ละตามความจ�าเป็นของการผลติ โดยนักศกึษาจะฝึกปฏบิตัใิน
การเตรยีมแผนงานล่วงหนา้ส�าหรับภาพยนตรท์ัง้หมดและการถ่ายท�าใน
แตล่ะวนั ควบคูไ่ปกบัการรักษาความยดืหยุน่เมือ่ตอ้งเผชญิกบัอปุสรรคใน
โลกจรงิ

MPT 652 การก�ากบัในสตดูโิอ 2
นักศกึษาที่เป็นผูก้�ากับจะใหค้วามส�าคัญในเรื่องจังหวะของอารมณ์ใน
แตล่ะฉาก การท�างานกบันักแสดง การบล็อกกิง้ การจัดแสง การออกแบบ
การผลติ การออกแบบเสยีง และการตดัตอ่ ในระหวา่งภาคการศกึษา แต่
ละชอ็ตจะไดรั้บการถา่ยท�าบนเวทเีสยีง

MPT 654 การบรหิารจัดการหน่วยผลติ
วชิานีจ้ะครอบคลมุเรือ่งความทา้ทายและการแกไ้ขปัญหาทีผู่จั้ดการหน่วย
ผลติจะไดเ้ผชญิในระหว่างการเตรยีมตัวและท�างานกับภาพยนตรข์นาด
ยาว โดยจะแสดงใหเ้ห็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการควบคมุงบ 
ประมาณ ตารางเวลา และการบรหิารจัดการ ทัง้แบบอสิระทีม่งีบนอ้ยและ 
สตดูโิอขนาดใหญท่ีม่งีบเยอะ

MPT 659 ภาพยนตรเ์ชงิทดลอง
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งมมุมองทางจติวทิยาของภาพยนตรท์ีไ่มม่คี�าบรรยายที่
เนน้ในเรือ่งนักสรา้งภาพยนตรท์ีเ่ป็นนักศกึษาท�างานดว้ยตนเอง นักศกึษา
จะก�าหนดความหมายใหมใ่หก้บัฟตุเทจทีพ่บ และรวมเสยีงและภาพเขา้
ดว้ยกนัอยา่งสรา้งสรรคเ์พือ่ประสบการณใ์นดา้นวชิวล โดยจะมกีารศกึษา
ววิฒันาการของภาพยนตรเ์ชงิทดลองในบรบิทของสงัคม

MPT 663 สนุทรยีศาสตรข์องการตดัตอ่
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้่าการตัดต่อเป็นการดัดแปลงภาพยนตรไ์ดอ้ย่างไร 
โดยอาศยัการเลอืกภาพ การพัฒนาตวัละคร การด�าเนนิเรือ่ง และแนวคดิ
หลกัของเรือ่ง นักศกึษาจะไดศ้กึษานักตดัตอ่และสไตลก์ารตดัตอ่ทีห่ลาก
หลาย เพือ่ศกึษาวตัถปุระสงคข์องแตล่ะสไตล ์ โดยจะครอบคลมุในเรือ่ง
ความหลากหลายของภาพยนตรแ์ละทฤษฎกีารตดัตอ่ และความสมัพันธท์ี่
การตดัตอ่มตีอ่การผลติภาพยนตรแ์ละการตดัตอ่

MPT 685 การตลาดสือ่สงัคมออนไลนด์า้นความบนัเทงิ
ไมว่า่คณุจะก�าลงัสรา้งแอพ ไลนแ์ฟชัน่ เกม ผลติภณัฑ ์ ภาพยนตร ์ หรอื
ความพยายามอืน่ๆ วชิานีจ้ะใหข้อ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัการระดมทนุสาธารณะ
และการตลาดสือ่สงัคมออนไลนท์ีม่คีวามส�าคญัมากขึน้ทกุวนั เรยีนรูท้ีจ่ะ
รักษาเงนิทนุ สรา้งแบรนดข์องตนเอง ดงึดดูผูส้นับสนุน และท�าโครงงาน
ในความฝันของคณุใหเ้ป็นจรงิ

MPT 695 โครงการความรว่มมอื
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตติามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
เขา้ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

MPT 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

MPT 715 การจัดแสงภายในขัน้สงู
นักศกึษาจะไดต้อ่ยอดทกัษะทีไ่ดรั้บมาจากวชิา MPT 615 วชิานีจ้ะเนน้ใน
เรือ่งการจัดแสงขัน้สงูและการถา่ยภาพนักแสดงบนเวทเีสยีง พรอ้มกบัการ
อภปิรายเรือ่งสถานการณใ์นโลกจรงิ งานทีนั่กศกึษาไดรั้บมอบหมายในชัน้
เรยีนจะเป็นการถา่ยท�าโดยใชฟิ้ลม์ส ี 16 มม. การบา้นทีม่อบหมายคอืการ
ถา่ยท�าโดยใชก้ลอ้งนิง่ดจิติอลทีนั่กศกึษาจะตอ้งจัดหามาเอง

MPT 736 สไตลก์ารถา่ยท�าภาพยนตร:์ คลาสสกิและรว่ม
สมยั
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะเปรยีบเทยีบ ชีใ้หเ้ห็นความแตกตา่ง และ 
อธบิายสนุทรยีศาสตรเ์ชงิภาพยนตรท์ีส่นับสนุนเรือ่งราว โดยนักศกึษาจะ
ท�าการวเิคราะหห์ลักการและเทคนคิทีป่ระสบผลส�าเร็จจากการจัดวางองค์
ประกอบแบบคลาสสกิ และวางกรอบใหเ้ขา้กบัวธิกีารทีบ่า้ระห�า่ทีผ่ลกัดนั
ในเรือ่งความเสมอืนจรงิในปัจจบุนั โดยเนน้ในเรือ่งสนุทรยีศาสตรใ์นเรือ่ง
แสง ส ีกรอบ ความตอ่เนือ่ง ความครอบคลมุ และการเคลือ่นไหว

MPT 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 
ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 
สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

MPT 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้
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MPT 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

MPT 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

MPT 815 การจัดแสงภายนอก
วชิานี้ออกแบบขึน้ส�าหรับนักศกึษาในการเรยีนรูเ้ทคนคิการจัดแสงขัน้สงู
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัแสงสวา่งนอกสถานทีท่ัง้กลางวนัและกลางคนื นักศกึษา
จะเรยีนรูก้ระบวนการเชงิเทคนคิและกระบวนการทีส่รา้งสรรคร์วมถงึการ
ท�างานอยา่งผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะฉากในต�าแหน่งทีห่ลากหลาย จะมกีารใช ้
ทัง้รปูแบบดจิติอลและการใชฟิ้ลม์

MPT 824 การผลติวทิยานพินธ ์1
วชิานี้จะเตรียมความพรอ้มของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาเพื่อถ่ายท�า
ภาพยนตรว์ทิยานพินธข์องตนเอง นักศกึษาจะท�าการปรับแตง่ครัง้สดุทา้ย
ในเรือ่ง pre-visualization ก�าหนดการผลติ งบประมาณ การหาสถานที ่
และการออดชิัน่

MPT 825 การผลติวทิยานพินธ ์2
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะผลติภาพยนตรว์ทิยานพินธข์องตนเอง นักศกึษา
จะบรหิารจัดการงบประมาณในการผลติ ด�าเนนิแผนการผลติ และท�าการ
ปรับเปลีย่นทีจ่�าเป็นในระหวา่งการผลติ และจะสง่ภาพยนตรท์ีต่ดัตอ่ครัง้
แรกในชัน้เรยีนนี้

MPT 851 การก�ากบัวทิยานพินธ:์ กระบวนการกอ่นการผลติ
วชิานี้จะน�านักศกึษาผ่านกระบวนการกอ่นการผลติอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
สง่เสรมิใหนั้กศกึษาใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั เพือ่ใหบ้รรลถุงึเป้าหมาย
ทีส่รา้งสรรคข์องตนเอง นักศกึษาจะเตรยีมงบประมาณ ก�าหนดตารางการ
ถา่ยท�า สรา้งสตอรีบ่อรด์ และการจดบนัทกึการถา่ยท�า โดยจะมหีวัหนา้
ฝ่าย นักแสดง และเจา้หนา้ทีใ่นภาพยนตรว์ทิยานพินธน์ี้

MPT 853 การก�ากบัวทิยานพินธ:์ การผลติ
วชิานีจ้ะเตรยีมผูก้�ากบัส�าหรับการซอ้มการแสดงและการถา่ยท�าภาพยนตร์
วทิยานพินธ ์ นักศกึษาจะแตกยอ่ยสครปิตล์งเป็นจังหวะค�าบรรยาย และ
ก�าหนดการบล็อกตวันักแสดงในเรือ่งราว นอกจากนีผู้ก้�ากบัจะตอ้งประเมนิ
ต�าแหน่งของกลอ้งและธรรมชาตขิองการครอบคลมุในแตล่ะฉากใหเ้หมาะ
กบัค�าบรรยายนัน้ๆ

MPT 856 การถา่ยท�าภาพยนตรโ์ดยใชฟิ้ลม์ 4
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาเทคนคิขัน้สงูในเชงิลกึ ซึง่โดยทัว่ไป จะน�ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการผลติภาพยนตร ์ นักศกึษาจะเรยีนรูส้ไตลแ์ละระเบยีบวธิี
ในการถา่ยท�าทีห่ลากหลาย นักศกึษาจะศกึษาภาพยนตรผ์า่นกระบวนการ
หลงัการผลติและการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิขัน้สงู

MPT 870 วทิยานพินธก์ารเขยีนบทภาพยนตร ์1: เอาทไ์ลน์
ของภาพยนตรเ์รือ่งยาว
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเขยีนเอาทไ์ลนส์�าหรับบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว นักศกึษา 
จะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาไอเดยี โครงสรา้ง และการพัฒนาของตวัละคร อกี
ทัง้นักศกึษาจะเขยีนล็อคไลน ์และ premise ทีม่ปีระสทิธภิาพและก�าหนด
ธมีของเรือ่งราวของตนเอง

MPT 872 วทิยานพินธก์ารเขยีนบทภาพยนตร ์2: บท
ภาพยนตรเ์รือ่งยาว
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะรา่งบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว เพือ่พัฒนาเรือ่งราว พัฒนา 
ตวัละคร และธมี นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งบทสนทนา สิง่ทีซ่อ่นในบทสนทนา  
และรปูแบบสครปิตท์ีเ่หมาะสม

MPT 874 วทิยานพินธก์ารเขยีนบทภาพยนตร ์3: การ
ดดัแปลงบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดด้ดัแปลงและขดัเกลาบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว โดย
จะเนน้ในเรือ่งการท�าโครงสรา้งของเรือ่ง โครงสรา้งของฉาก บทสนทนา
และจังหวะใหแ้น่นขึน้ รวมถงึการปรับปรงุการพัฒนาตวัละคร โดยใหค้วาม
ส�าคญัในเรือ่งลคุของสครปิตส์ดุทา้ยในหนา้

MPT 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

MPT 990 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้



24



1



COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

2

การสือ่สารมลัตมิเีดยี



3



COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

4



5

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัการเขยีน ตดัตอ่ ถา่ยภาพ ผลติงาน เป็น 
พธิกีร รายงาน และเผยแพรง่านในสือ่ทกุประเภท  

เป็นดาราหนา้กลอ้ง หรอืเรยีนรูท้ีจ่ะใชท้กัษะในการใช ้
กลอ้ง:ในสตดูโิอ หรอื ณ สถานทีจ่รงิ คณุเป็นผูเ้ลอืก 
เอง! เรยีนรูง้านของผูป้ระกาศขา่ว พธิกีร นักขา่ววดิโีอ  
นักขา่วมลัตมิเีดยี และอืน่ๆ! หลากหลายแพลทฟอรม์  
ล�้าสมยั การปฏบิตัจิรงิ เริม่ตน้เรยีนรูอ้าชพีของคณุ

สรา้งสรรคข์อ้มลูสือ่แบบมอือาชพีส�าหรับอนิเตอรเ์น็ต  
วทิย ุโทรทศัน ์เคเบิล้ การถา่ยทอดทีไ่ดรั้บสทิธิ ์และ
อืน่ๆ!

เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นในสือ่ ทัง้ในสว่นของศลิปะ การ
ออกแบบ ขา่ว แฟชัน่ ความบนัเทงิ กฬีา เทคโนโลย ี 
อาหาร หรอืความเชีย่วชาญอืน่ๆ ทีค่ณุสนใจ พัฒนา
สครปิต ์เรือ่งยาว บทความ และเนือ้หาทีต่อ้งเขยีนอืน่ๆ  
ส�าหรับสือ่ทีค่รอบคลมุในแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลาย

ท�าการศกึษาในเชงิลกึ ตลอดความยาวของงาน หรอื
ชดุการศกึษา เหมอืนทีม่อือาชพีท�า

เรยีนรูท้กัษะในการผลติ: ผลติเนือ้หาวดิโีอทีพ่รอ้มจะ 
เผยแพรอ่อกอากาศได ้โดยปฏบิตัติามมาตรฐานระดบั 
มอือาชพี

ใชแ้ละสรา้งสรรคเ์นื้อหาทีม่กีารปฏสิัมพันธแ์ละการ
ออกแบบเว็บไซตเ์พือ่โปรโมทและเพิม่ความน่าสนใจ
ใหก้บัโครงงานสือ่ของคณุเอง

เรยีนรูจ้ากคนทีเ่กง่ทีส่ดุ: คณาจารยข์องเราประกอบ
ไปดว้ยมอือาชพีในอตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัด ี ทีม่ี
ประสบการณม์านานปี

ท�าทัง้หมดนีใ้นขณะทีเ่รยีนวชิาโทในสาขาศลิปะและ
การออกแบบ
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COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

เสน้ทางสายอาชพี

การผลติ

โปรดวิเซอร/์ผูก้�ากบั

ผูช้วยโปรดวิเซอร์

นักออกแบบกราฟิกเคลือ่นไหว

นักตดัตอ่วดิโีอ

ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ

ชา่งเทคนคิรายการสตรมีมิง่สด

หนา้กลอ้ง

พธิกีรวดิโีอ

ผูป้ระกาศขา่ว

ผูร้ายงานขา่วกฬีา

ผูร้ายงานพอดแคสต์

ผูร้ายงานขา่วบนัเทงิ

พธิกีรรายการสตรมีมิง่สด

สือ่สงัคมออนไลน์

ผูจั้ดการสือ่สงัคมออนไลน์

บล็อกเกอร์

ผูอ้�านวยการชมุชน

นักกลยทุธเ์นือ้หา

ผูจั้ดการแบรนด์

ผูป้ระสานงานการตลาดสงัคมออนไลน์
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ [BA] สาขา 
การสือ่สารมลัตมิเีดยี
หนว่ยกติทีก่�าหนดของ BA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืกตามสาขาโท/สาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  
รวม 120 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBA สาขาการสือ่สารมลัตมิเีดยี
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน    
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBA สาขาการสือ่สารมลัตมิเีดยี
COM 102   การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่ขัน้พืน้ฐานส�าหรับ 

   เนือ้หาวดิโีอแบบสัน้
COM 103   สือ่ของคณุ: การผลติงานแบบสัน้ 1
COM 104  การสือ่สารมลัตมิเีดยี: การแสดงหนา้กลอ้ง
COM 105   การเขยีนส�าหรับมลัตมิเีดยี
COM 110   สือ่ปัจจบุนั: การผลติแบบดจิติอลขัน้ตน้
COM 115   เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่ใหม่
COM 150   วทิย/ุพอดแคสตข์ัน้ตน้
COM 200   การสรา้งสรรคเ์นือ้หาบนแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลาย
COM 210   การรายงานสดเนือ้หาบนแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลาย
COM 303   บล็อกกิง้และการผลติงานแบบสัน้
COM 400   โครงงานเชงิลกึ: เกมโชว์
หรอื COM 410  โครงงานเชงิลกึ: การผลติสือ่ขอ้มลูทีใ่ห ้

   ค�าจ�ากดัความใหม่
หรอื COM 420  โครงงานเชงิลกึ: ซรียีบ์นัเทงิในสตดูโิอ

วชิาเลอืกตามสาขาเอกหรอืสาขาโท
นักศกึษาสามารถเลอืกสาขาโทในสาขาใดๆ ในดา้นศลิปะและการออกแบบ 
เพือ่ชว่ยเพิม่พนูทกัษะและความรูใ้หก้บัสาขาเอกทีศ่กึษาอยู ่ วชิาสาขาโท
จะส�าเร็จโดยการเรยีนวชิาทีเ่ลอืกจนจบหลกัสตูรอยา่งมเีป้าหมาย ในแขนง
วชิาดา้นศลิปะและการออกแบบ ซึง่โดยทัว่ไปจะรวมถงึประสบการณใ์นเชงิ
กวา้งเกีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ สนุทรยีศาสตร ์ และทกัษะพืน้ฐานในแขนงวชิา
นัน้ๆ สามารถสอบถามตวัเลอืกวชิาสาขาโทจากอาจารยท์ีป่รกึษาได ้
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COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 
  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
การสือ่สารมลัตมิเีดยี
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
  
รวม 36 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการสือ่สาร
มลัตมิเีดยี
COM 602  การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอหนังสัน้
COM 603  การเลา่เรือ่งจากภาพ:
COM 604  การแสดงหนา้กลอ้งส�าหรับสือ่แบบหลากหลาย 

  แพลทฟอรม์
COM 610  การผลติสือ่: การท�างานกบัลกูคา้
COM 611  ววิฒันาการของสือ่สากล
COM 620  การเขยีนแบบผูเ้ชีย่วชาญบนหลากหลายแพลทฟอรม์
COM 625  การสรา้งเนือ้หาตน้ฉบบั
COM 635  การผลติสือ่สงัคมออนไลนแ์ละการสรา้งแบรนด์
COM 645  เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับการออกแบบการปฏสิมัพันธบ์น 

  หลากหลายแพลทฟอรม์
COM 650  การผลติแบบหลากหลายแพลทฟอรม์: ซรีีส่ต์น้ฉบบั
COM 690  วทิยานพินธส์ดุทา้ย: พอรท์โฟลโิอสือ่ของคณุ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการสือ่สารมลัตมิเีดยี
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี
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COM 101 การสือ่สาร ตวัคณุ และสือ่สงัคมออนไลน์
วชิาทีใ่หป้ระสบการณ์แกนั่กศกึษาใหม่นี้ออกแบบมาเพือ่นักศกึษาทีเ่พิง่ 
เขา้วทิยาลยัเป็นครัง้แรก นักศกึษาทีเ่รยีนหน่วยกติในระดบัวทิยาลยัมาแลว้  
12 หน่วยกติ หรอืนักศกึษาทีม่ปีระสบการณด์า้นการทหารมาแลว้จะไดรั้บ
การยกเวน้ไมต่อ้งเรยีน COM 101 วชิานีจ้ะแนะแนวทางใหแ้กนั่กศกึษาใน
การศกึษาอตัลกัษณข์องตนในฐานะผูส้รา้งสรรคส์ือ่ เชือ่มโยงกบัจักรวาล 

และชมุชนศลิปะ และท�าความเขา้ใจผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัโลกในฐานะ 
ผูส้ ือ่สาร นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัหิลกัการทีส่ง่เสรมิหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุใน 
เรือ่งชมุชน การวจิารณ ์งานฝีมอื และการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ผา่น 
การอภปิราย กจิกรรม และโครงงานตามบรบิท

COM 102 การเลา่เรือ่งจากภาพ: พืน้ฐานการตดัตอ่เนือ้หา
วดิโีอหนังสัน้
วชิานีจ้ะเนน้ทีเ่ทคนคิการตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอในรปูแบบหนังสัน้ นักศกึษา
จะถา่ยท�าฟตุเทจตน้ฉบบัของตน โดยนักศกึษาจะตอ้งตดัตอ่โดยใชท้กัษะ
การตดัตอ่ขัน้ตน้ ประกอบดว้ยการน�าเขา้ สง่ออก มกิซเ์สยีง และปรับแกส้ ี
โดยจะเนน้ในเรือ่งการตัดตอ่เพือ่ใหม้ผีลดา้นอารมณ์และใหผู้ใ้ชม้อีารมณ์
รว่มอยา่งสงูผา่นการเลา่เรือ่งแบบไดนามกิและจับใจ หมายเหต:ุ ในวชิานี ้
จะตอ้งมกีารใชอ้ปุกรณด์จิติอลทีส่ามารถถา่ยวดิโีอได ้เชน่ สมารท์โฟนหรอื 
กลอ้งถา่ยรปู เนือ่งจากนักศกึษาจะตอ้งใชใ้นการถา่ยท�าฟตุเทจของตนเอง 
เพือ่น�ามาตดัตอ่

COM 103 สือ่ของคณุ: การผลติงานแบบสัน้ 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ารเลา่เรือ่งดว้ยเสยีงและวดิโีอขัน้ตน้ ใน
การผลติ ก�ากบั ถา่ยท�า และตดัตอ่วดิโีอแบบสัน้ส�าหรับสือ่แพลทฟอรม์ที ่

หลากหลาย โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาและวเิคราะหไ์อเดยีของเรือ่งราว  
การท�างานเป็นทมี และการใชเ้ทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพ

COM 104 การสือ่สารมลัตมิเีดยี: การแสดงหนา้กลอ้ง
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัใินต�าแหน่งงานทีต่อ้งใชท้กัษะหนา้กลอ้ง 
ส�าหรับโทรทศันแ์ละสือ่ดจิติอล โดยจะใชท้กัษะการน�าเสนอดว้ยภาพและ
เสยีง นักศกึษาจะประเมนิคณุลกัษณะของขา่วทอ้งถิน่และขา่วตา่งประเทศ 
และประเภทอืน่ๆ วชิานีจ้ะแสดงใหเ้ห็นความเป็นมอือาชพีในอตุสาหกรรม 
และมกีารทศันศกึษา ณ สถานทีจ่รงิหรอืแบบเสมอืนจรงิของสถานสีือ่ตา่งๆ

COM 105 การเขยีนส�าหรับมลัตมิเีดยี
วชิานี้จะครอบคลุมในเรือ่งเทคนคิการเขยีนและการรายงานในสือ่ทุกรูป
แบบ รวมถงึบนเว็บไซต ์ วทิย ุ และโทรทศัน ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งเนือ้หาที่
จับใจส�าหรับความบนัเทงิ ขา่ว ขอ้มลู และเรือ่งราวทีม่กีารสอน

COM 106 กฬีาและสือ่
วชิานีจ้ะศกึษาในเชงิลกึเกีย่วกบัธรรมชาตขิองการรายงานขา่วกฬีา โดย
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณในการเขยีนบทความขา่วกฬีาทัง้แบบยาว
และแบบเป็นขา่ว และงานทีไ่ดรั้บมอบหมายบางตวัจะอา้งองิจากการเลน่
เกมสด นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการรายงานขา่วส�าหรับการประกาศ
ขา่วกฬีา การกระจายเสยีงขา่วกฬีา การรายงานทางเว็บไซต ์และงานพมิพ์

COM 110 สือ่ปัจจบุนั: การผลติแบบดจิติอลขัน้ตน้
วชิานีจ้ะใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภาพรวมของการผลติเนือ้หาในดา้นความบนัเทงิ 
กฬีา แฟชัน่ และขา่ว ส�าหรับเผยแพรใ่นแพลทฟอรม์โทรทศัน ์Vine และ 
Youtube นักศกึษาจะเรยีนรูบ้ทบาทหลกัๆ ในเรือ่งการผลติ โดยการสรา้ง
โครงงานและสครปิตว์ดิโีอ อกีทัง้ยงัจะไดพั้ฒนากลยทุธต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวางแผน เสน้ตาย อปุกรณ ์และหวัขอ้ทีจ่ะผลติดว้ย

COM 115 เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่ใหม่
วชิานี้จะสอนเรือ่งพืน้ฐานของเครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับสือ่ระดับมอือาชพี 
นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะประยกุตใ์ชเ้ลเยอร ์ไทมไ์ลน ์และคยีเ์ฟรมเพือ่สรา้ง
ภาพเคลือ่นไหว และเพือ่เพิม่ความน่าสนใจใหก้บัเว็บไซต ์ นักศกึษาจะได ้
ฝึกปฏบิัตแิละปรับแตง่ทักษะในการสรา้งสือ่แบบมปีฏสิัมพันธผ์่านการท�า
แบบฝึกหดัสัน้ๆ นักศกึษาจะออกแบบอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้กราฟิก และซเินมา
กราฟ

COM 141 การเลา่เรือ่ง: จากโทรศพัทส์ูท่รานสม์เีดยี
ศกึษาผลกระทบของการเลา่เรือ่งทีม่ตีอ่เทคโนโลยสีือ่ทีห่ลากหลาย และ
ความสมัพันธก์บัสถาบนัสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ผูช้ม และอเีวนตใ์นทอ้งถิน่และ
สากล นักศกึษาจะท�าการวจัิยและวเิคราะหก์ารผสมผสานและการปรับตวั
ของทรานสม์เีดยี (การเลา่เรือ่งขา้มสือ่) ทีม่ผีลตอ่อนาคตของการสือ่สาร
แบบมลัตมิเีดยี

COM 150 วทิย/ุพอดแคสตข์ัน้ตน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูพ้ืน้ฐานของการกระจายเสยีงทางวทิย ุ รวมกบั
ภาพของพอดแคสต ์ นักศกึษาจะไดคุ้น้เคยกบับทบาทในระดบัมอือาชพีที่
เกีย่วขอ้งกบัการกระจายเสยีงทางวทิย ุ ไปพรอ้มๆ กบัไดรั้บโอกาสในการ
ผลติพอดแคสตข์องตนเอง นักศกึษาจะไดรั้บทกัษะพืน้ฐานในเรือ่งการตดั
ตอ่เสยีง เทคนคิการสมัภาษณ ์และการผลติรายการวทิยุ

COM 200 การสรา้งสรรคเ์นือ้หาบนแพลทฟอรม์ทีห่ลาก
หลาย
วชิานีอ้อกแบบมาเพือ่เรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กบัวชิา COM 210 โดยวชิานีจ้ะเนน้
ในเรือ่งความสามารถในการผลติแพ็กเกจการรายงานขา่วโดยใชเ้ทคนคิ
การเลา่เรือ่งแบบวดิโีอ งานทีไ่ดรั้บมอบหมายคอืการผลติรายการเพือ่ออก
อากาศทางโทรทศันเ์ป็นเวลา 30 นาที

COM 202 รปูแบบและแนวโนม้ของมลัตมิเีดยี
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการตลาดและการจัดจ�าหน่าย การวางต�าแหน่งสือ่ รปู
แบบ และแนวโนม้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการจัดจ�าหน่ายเนือ้หา
ตน้ฉบบัโดยใชช้อ่งทางการจัดจ�าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต โดยจะแนะน�าให ้
รูจั้กแอพพลเิคชัน่คลาวด ์ทีใ่ชใ้นการจัดจ�าหน่ายเนือ้หาตน้ฉบบัดว้ย

COM 204 การสือ่สารมลัตมิเีดยี 2: การสมัภาษณ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูศ้ลิปะของการสมัภาษณเ์ชงิการสนทนา โดย
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาและด�าเนนิการสมัภาษณส์�าหรับใชใ้นวทิย ุ โทรทศัน ์
และสือ่ดจิติอล นักศกึษาจะตอ้งเตรยีมตวัท�าการสมัภาษณโ์ดยการเตรยีม
ค�าถามทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นอยา่งด ี นักศกึษาจะท�าการเปรยีบเทยีบสไตล์
การสมัภาษณแ์บบรว่มสมยักบัการสมัภาษณท์ีเ่ป็นต�านานในดา้นนี้

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

COM 206 การรายงานเหตกุารณท์ีก่�าลงัเกดิขึน้อยา่งละเอยีด 
(play by play) และการรายงานสดจากสถานทีจ่รงิ
วชิานีจ้ะเนน้การศกึษาการรายงานขา่วกฬีาแบบ play by play นักศกึษา
จะประยกุตใ์ชท้กัษะการรายงานกฬีาในขัน้สงู ซึง่รวมถงึการวจัิย การเขยีน 
และเทคนคิเสยีงทีใ่ชอ้อกอากาศเพือ่ด�าเนนิรายการรายงานสดของกฬีาที่
เกดิขึน้ ณ ขณะนัน้

COM 208 ภาพทางอากาศแบบไดนามกิ: พืน้ฐานของการ
ผลติโดรน
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กและไดรั้บประสบการณ์จรงิกับความ
สามารถทีน่่าตืน่เตน้ทีน่�าเสนอโดยหวัขอ้ทีเ่พิง่เกดิขึน้มาใหม่ๆ  น่ันกค็อืการ
ถา่ยภาพดว้ยโดรน นักศกึษาจะฝึกถา่ยภาพทางอากาศและภาพซเินมาโต 
กราฟ โดยใชโ้ดรนทีห่ลากหลายในการสรา้งฟตุเทจภาพทางอากาศแบบ
ไดนามกิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการถา่ยภาพทางอากาศ พืน้ฐาน
ของการบนิ กฎและระเบยีบในดา้นความปลอดภยั

COM 210 การรายงานสดเนือ้หาบนแพลทฟอรม์ทีห่ลาก
หลาย
นักศกึษาจะสามารถผลติงาน 30 นาท ีทีน่�าไปใชอ้อกอากาศทางโทรทศัน์
และสตรมีได ้โดยการใชแ้พ็กเกจเรือ่งราวทีส่รา้งขึน้ในวชิา COM 200 ใน
แตล่ะสปัดาห ์ นักศกึษาจะหมนุเวยีนต�าแหน่งกนัไป เพือ่จะไดเ้รยีนรูเ้รือ่ง
ความรับผดิชอบทัง้หนา้กลอ้งและหลงักลอ้ง ทีจ่�าเป็นในการผลติรายการ
เพือ่ออกอากาศเป็นเวลา 30 นาที

COM 230 กราฟิกเคลือ่นไหวส�าหรับสือ่ดจิติอล 1
วชิาสือ่ดจิติอลนี้จะใหค้วามส�าคัญในเรือ่งเครือ่งมอืกราฟิกทีไ่ดรั้บความ
นยิมทีส่ดุในการผลติงานดจิติอล โดยนักศกึษาจะตอ้งประยกุตใ์ชห้ลกัการ
ออกแบบและสนุทรยีศาสตรส์�าหรับสือ่ดจิติอล และใชช้ดุแอพพลเิคชัน่
เพือ่สรา้งกราฟิกเคลือ่นไหวส�าหรับสือ่ทีแ่ตกต่างกันรวมถงึการเผยแพร่
ทางวดิโีอ อนิเตอรเ์น็ต และอปุกรณเ์คลือ่นทีต่า่งๆ

COM 250 การผลติและการโปรโมทพอดแคสต์
นักศกึษาจะท�าความเขา้ใจ พัฒนา และผลติพอดแคสต ์ ซึง่จะรวมถงึการ
พัฒนาแนวคดิ การวจัิยผูช้ม การทดลองใชเ้นือ้หา และการเลอืกรปูแบบ
และสไตล ์นักศกึษาจะตอง้เขยีน เป็นพธิกีร บนัทกึ และตดัตอ่พอดแคสต์
ตน้ฉบบัทีม่ขีนาดยาว นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการเผยแพรโ่ชวข์อง
ตนเองบน iTune และโปรโมทโชวข์องตวัเองโดยใชส้ือ่สงัคมออนไลน์

COM 301 การผลติแบบหลากหลายแพลทฟอรม์
นักศกึษาจะศกึษาสิง่ทีเ่หนอืขึน้ไปจากการออกอากาศ ไปจนถงึรปูแบบแบบ 
หลากหลายแพลทฟอรม์ ซึง่จะรวมถงึการผลติงานใหล้กูคา้และการท�างาน 
รว่มกบัลกูคา้ นักศกึษาจะพัฒนาและสรา้งโปรแกรมโปรโมชัน่ส�าหรับเริม่ตน้ 
เปิดตวัในทอ้งถิน่ โดยใชท้กัษะตา่งๆ ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าในชัน้เรยีนการผลติอืน่ๆ  
นักศกึษาจะตอ้งรับผดิชอบงานในการเตรยีมการกอ่นผลติ การผลติ และ
กระบวนการหลงัการผลติ รวมถงึการหาลกูคา้ สรา้งวสิยัทศันท์ีส่รา้งสรรค ์
และผลติเรือ่งราวในรปูแบบวดิโีอทีต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้

COM 302 การผลติสือ่แบบสด
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิารเกีย่วกบัการออกอากาศโทรทศัน์
และเว็บแคสทส์ดแบบปกต ิ โดยจะเนน้ในเรือ่งความคดิสรา้งสรรคแ์บบผู ้
เชีย่วชาญและมมุมองเชงิเทคนคิของการออกอากาศ ทัง้ในสตดูโิอและ
นอกสถานที ่ นักศกึษาจะปฏบิตัหินา้ทีใ่นทมีงานแตล่ะหนา้ทีต่ลอดทัง้ภาค
การศกึษา

COM 303 บล็อกกิง้และการผลติงานแบบสัน้
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ความเชีย่วชาญในศลิปะการผลติงานแบบสัน้ โดยการ
พัฒนาและสรา้งชดุงานของตนเองจากทกัษะทีไ่ดเ้รยีนรูม้า นักศกึษาจะ
ฝึกปฏบิตัใินการสรา้งเนือ้หาทีจั่บใจและล�้าสมยั และประยกุตใ์ชก้บัวธิกีาร
ทีห่ลากหลาย

COM 304 การสือ่สารมลัตมิเีดยี 3: การเป็นพธิกีรและเนือ้หา
ทีส่รา้งสรรค์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะรับหนา้ทีเ่ป็นพธิกีรในการออกอากาศ และการจัดท�า 
โปรแกรมออนไลน ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารควบคมุความสนใจ การรับมอื 
กบัแขก การพดูแบบไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมากอ่น และการตอบสนองเหตกุารณ์
ทีไ่มค่าดคดิ ในฐานะพธิกีร นักศกึษาจะพัฒนาเนือ้หารทีส่รา้งสรรคส์�าหรับ
โชวแ์บบวาไรตีแ้ละการคา้ เพิม่เตมิจากประเภทอืน่ๆ

COM 306 Play by Play 2
วชิานีจ้ะท�าการศกึษาในเชงิลกึเกีย่วกบัการรายงานขา่วกฬีาแบบ play-by-
play ทีซ่บัซอ้นและหลากหลาย นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะการรายงาน
ขา่วกฬีาขัน้สงู ซึง่จะรวมถงึการวจัิย การเขยีน และเทคนคิการรายงานจาก
พืน้ที ่ เพือ่ด�าเนนิการในสว่นของเสยีงและภาพแบบ play-by-play โดย
อา้งองิจากการแขง่ขนักฬีาฤดใูบไมร้ว่ง เชน่ ฟตุบอล เบสบอลเวริล์ซรีสี ์
และบาสเกต็บอล NBA

COM 330 กราฟิกเคลือ่นไหวส�าหรับสือ่ดจิติอล 2
ความรูก้ราฟิกขัน้สงูส�าหรับวชิาสือ่ดจิติอลนี้จะเนน้เรือ่งเทคนคิทีซ่ับซอ้น 

ทีใ่ชใ้นการผลติงานกราฟิกดจิติอล นักศกึษาจะมทีกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพที่
สามารถแขง่ขนัไดใ้นฐานะศลิปินสือ่ดจิติอล และใชเ้ครือ่งมอือตุสาหกรรม
ทีซ่บัซอ้นในการสรา้งงานกราฟิกคณุภาพระดบัมอือาชพีส�าหรับสือ่ดจิติอล
รปูแบบตา่งๆ

COM 340 การออกแบบแบบหลากหลายแพลทฟอรม์ส�าหรับ
การสือ่สาร
วชิานีเ้นน้ในเรือ่งสือ่บนอปุกรณเ์คลือ่นทีแ่ละการมปีฏสิมัพันธ ์ นักศกึษาจะ 
ออกแบบเว็บแอพของตนเองส�าหรับอปุกรณเ์คลือ่นที ่ รับประสบการณใ์น
ชวีติจรงิเพิม่ขึน้ และเตมิเต็มระบบบรหิารจัดการ นักศกึษาจะไดรู้จั้กกบัการ
มปีฏสิมัพันธแ์บบใชท้า่ทาง

COM 351 การบรหิารจัดการสถานสีือ่
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารจัดการสถานสีือ่วทิย/ุพอดแคสตใ์นทกุแงม่มุ ใน
ฐานะผูจั้ดการสถานสีือ่ นักศกึษาจะศกึษาแนวโนม้และขอ้มลูผูช้ม เพือ่น�า
ขอ้มลูมาจัดโปรแกรม ท�าโปรโมชัน่ สรา้งภาพลกัษณ ์ และตดัสนิใจดา้น
การตลาด นักศกึษาจะก�าหนดโปรแกรม sweeper โปรโมชัน่ การแบง่สว่น
วทิย ุและพอดแคสตแ์บบยาว ส�าหรับใชใ้นสถานวีทิย ุAAU รายสปัดาห์

COM 400 โครงงานเชงิลกึ: เกมโชว์
นักศกึษาจะสรา้งวดิโีอรายงานส�าหรับโปรแกรมทีใ่ชเ้วลา 30 นาทใีนสือ่ที่
หลากหลาย ซึง่จะรวมถงึการออกอากาศ เว็บไซต ์ และอปุกรณเ์คลือ่นที ่
โดยจะเนน้ในเรือ่งบนัเทงิ แฟชัน่ อาหาร การเมอืง และการรายงานพเิศษ
ทีค่ลา้ยคลงึกนั นักศกึษาจะเสรมิความเชีย่วชาญในดา้นบคุลกิภาพ ค�า
ศพัท ์ประวตัศิาสตร ์และเหตกุารณปั์จจบุนัในหวัขอ้นัน้ๆ
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COM 410 โครงงานเชงิลกึ: การผลติสือ่ขอ้มลูทีใ่หค้�าจ�ากดั
ความใหม่
นักศกึษาจะขยายทักษะในการออกอากาศและการผลติงานออนไลนโ์ดย
การสรา้งการโปรแกรมแบบดัง้เดมิทีร่วมถงึการผลติวดิโีอ งานพธิกีร และ
การสมัภาษณ์ระยะไกลและการสมัภาษณ์ในสตดูโิอโดยใชฉ้ากเสมอืนจรงิ 
นักศกึษาจะมสีว่นร่วมในการสรา้งเนื้อหาแบบเป็นโมดลูและเรยีนรูอ้�านาจ
ของการตลาดเพือ่สงัคม นักศกึษาจะเรยีนรูท้กัษะดา้นการจัดการและการ
เป็นผูน้�า

COM 420 โครงงานเชงิลกึ: ซรียีบ์นัเทงิในสตดูโิอ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการผลติซรียีบ์นัเทงิในสตดูโิอแบบสดใน 
แบบรายสปัดาห ์ นักศกึษาจะสมมตตินเองในบทบาทและความรับผดิชอบ
ทีห่ลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเป็นโฮสต ์ ทกัษะหนา้กลอ้ง โปรดวิเซอร ์
ชา่งภาพวดิโีอ และนักตดัตอ่ โดยจะผลติงานในดา้นความบนัเทงิ แฟชัน่ 
อาหาร การเมอืง และประเภทพเิศษทีค่ลา้ยคลงึกนั

COM 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตก
ตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

COM 495 พอรท์โฟลโิอสือ่ของคณุ: ประวตัสิว่นตวัและ
เหนอืกวา่นัน้
นักศกึษาจะท�าการตลาดตนเองโดยการพัฒนากลยุทธก์ารสรา้งแบรนด์
แบบองคร์วม ซึง่จะรวมถงึเว็บไซต ์ขอ้ความสือ่สงัคมออนไลน ์ประวตัสิว่น
ตวั และอืน่ๆ สิง่ทีน่�าเสนอจะเป็นการน�ากราฟิกมารวมกนั เชน่ โลโกแ้ละ
ชือ่ในแวดวงอาชพี นักศกึษาจะถกูสมัภาษณโ์ดยผูจั้ดการการจา้งงานมอื
อาชพี โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งรปูแบบและด�าเนนิธรุกจิ

COM 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตทิีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

COM 499 หวัขอ้พเิศษดา้นการสือ่สารมลัตมิเีดยี
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ โปรดทราบวา่หวัขอ้พเิศษ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

COM 500 การฝึกงานดา้นการสือ่สารมลัตมิเีดยี
การฝึกงานจะเปิดรับเฉพาะนักศกึษาในระดับสูงทีผ่่านคุณสมบัตเิท่านัน้ 
โดยใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ี่เกีย่วขอ้งกับงานดา้นการสือ่สาร
มลัตมิเีดยี
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COMการสือ่สารมลัตมิเีดยี

COM 602 การเลา่เรือ่งจากภาพ: การตดัตอ่เนือ้หาวดิโีอ
หนังสัน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการตดัตอ่วดิโีอและเสยีง และเขา้ใจ
ในเรือ่งวตัถปุระสงคแ์ละพลงัของการตดัตอ่ อกีทัง้ยงัจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิ
ในการจัดการและจัดจ�าหน่ายสือ่และเพิม่ความรูข้องตนเองในการเลา่เรือ่ง
แบบมลัตมิเีดยีแบบสรา้งสรรค์

COM 603 การผลติการเลา่เรือ่งจากภาพ
วชิานีจ้ะเปิดโอกาสใหนั้กศกึษาระดับบัณฑติศกึษาไดส้รา้งชดุชิน้งานสัน้ๆ 
โดยใชเ้ทคโนโลย ีHD นักศกึษาสามารถเลอืกหวัขอ้ไดต้ัง้แตบ่นัเทงิ ขา่ว 
แฟชัน่ อาหาร เรยีลลติี ้เทคโนโลย ีกฬีา หรอืศลิปะและการออกแบบ

COM 604 การแสดงหนา้กลอ้งส�าหรับสือ่แบบหลากหลาย
แพลทฟอรม์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะการน�าเสนอหนา้กลอ้งแบบมอือาชพี  
และพัฒนาเนือ้หาในมว้นฟิลม์ประวตัสิว่นตวัของตน โดยนักศกึษาจะไดรั้บ 
ทกัษะขัน้สงูในการใชจ้อสครปิต ์การน�าเสนอโดยใชฉ้ากเขยีว การสมัภาษณ ์
หนา้กลอ้งในสตดูโิอและ ณ สถานทีจ่รงิ การยนืถา่ยท�า และการเขยีนและ
การดดัแปลงสครปิต์

COM 608 การผลติโดยใชโ้ดรนแบบมอือาชพี
นักศกึษาจะตอ้งบนัทกึวดิโีอและภาพถา่ยดว้ย UAV (อากาศยานไรค้นขบั)  
ทีต่รงตามมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยจะเนน้ในเรือ่งคณุคา่การผลติระดบั
มอือาชพี ความปลอดภยั ทกัษะการบนิ และขอ้ก�าหนดดา้นระเบยีบขอ้
บงัคบั ผูจ้บการศกึษาในวชิานีจ้ะพรอ้มท�างานในฐานะชา่งภาพทางอากาศ
และนักขา่วทางอากาศ และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะไดรั้บการรับรองจากรัฐบาล
กลาง

COM 610 การผลติสือ่: การท�างานกบัลกูคา้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดรั้บโอกาสไดรั้บผดิชอบงานทีแ่ตกตา่งกนัภายใน
สภาพแวดลอ้มมาตรฐานอตุสาหกรรม นักศกึษาจะท�างานในการผลติงาน
จรงิ รวมถงึการสรา้งแนวคดิ หยบิยกประเด็น พัฒนา ท�างานกอ่นผลติ และ
ท�าการผลติ งานในกระบวนการหลงัการผลติและการจัดจ�าหน่ายจะเรยีน
ตอ่ในวชิาการผลติมลัตมิเีดยี 2

COM 611 ววิฒันาการของสือ่สากล
วชิานีจ้ะส�ารวจการพัฒนาเทคโนโลยสีือ่และเนือ้หา ตัง้แตโ่มเดลการออก
อากาศในศตวรรษที ่ 20 จนถงึแพลทฟอรม์ดจิติอลในปัจจบุนั นักศกึษา
จะวเิคราะหส์ือ่ขอ้ความทีห่ลากหลาย เปรยีบเทยีบ และแสดงใหเ้ห็นความ
แตกตา่งของรปูแบบของการแชรส์ือ่สงัคมออนไลนแ์ละพฤตกิรรม จากนัน้
จะคาดการณอ์นาคตและผลกระทบของเทคโนโลยทีียุ่ง่เหยงินี้

COM 620 การเขยีนแบบผูเ้ชีย่วชาญบนหลากหลายแพลท
ฟอรม์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการเขยีนเรือ่งราวมลัตมิเีดยีแบบหนังสัน้  
โดยใชร้ปูแบบสครปิตแ์บบมอือาชพี นักศกึษาจะไดเ้ขยีนงานส�าหรับเสยีง 
วดิโีอ และเว็บไซต ์ โดยจะเนน้ทีก่ารรวบรวมและสงัเคราะหก์ารสมัภาษณ์
ตน้ฉบบัพรอ้มขอ้มลูจากผูต้ดิตอ่สว่นตวั อเีมล ์เครอืขา่ยสงัคม และเอกสาร
ตพีมิพต์า่งๆ

COM 625 การสรา้งเนือ้หาตน้ฉบบั
วชิานีจ้ะใหป้ระสบการณใ์นโลกจรงิในฐานะนักขา่ววดิโีอ นักศกึษาจะไดรั้บ
การคาดหวงัใหแ้สดงทกัษะขัน้สงูในการเขยีน ตดัตอ่ ผลติ งานหลงัผลติ 
และรายงาน ขณะตอ้งตกอยูภ่ายใตเ้สน้ตายและความคาดหวงัของบคุคล
อืน่ วชิานีจ้ะจบลงดว้ยการทบทวนการประเมนิความกา้วหนา้ของนักศกึษา
และมว้นฟิลม์ระดบัมอือาชพี

COM 630 กราฟิกเคลือ่นไหวส�าหรับสือ่ดจิติอล
วชิานี้จะเนน้ในเรื่องเครื่องมือพื้นฐานในการท�ากราฟิกภาพเคลื่อนไหว
ส�าหรับสือ่ดจิติอล นักศกึษาจะเรยีนรูห้ลกัการออกแบบและสนุทรยีศาสตร ์
และสรา้งสรรคก์ราฟิกไดนามกิส�าหรับการเลา่เรือ่งผา่นสือ่ในแพลทฟอรม์
การออกอากาศ เว็บไซต ์และอปุกรณเ์คลือ่นที่

COM 635 การผลติสือ่สงัคมออนไลนแ์ละการสรา้งแบรนด์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ฤษฎแีละหลกัปฏบิตัขิองการตลาดและการ 
ประชาสมัพันธ ์ โดยนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งวตัถปุระสงคแ์ละสือ่สาร
ขอ้ความเบือ้งหลงัการรณรงคต์า่งๆ และท�าใหเ้กดิขึน้จรงิ

COM 645 เครือ่งมอืดจิติอลส�าหรับการออกแบบการ
ปฏสิมัพันธบ์นหลากหลายแพลทฟอรม์
นักศกึษาในวชิานีจ้ะไดท้�าความเขา้ใจและสรา้งเว็บแอพส�าหรับมอืถอืของ
ตนเอง นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการรวมองคป์ระกอบเสยีงและภาพทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกบัแอพ วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการมปีฏสิมัพันธผ์า่นการใชก้ราฟิก
และภาพเคลือ่นไหว

COM 650 การผลติแบบหลากหลายแพลทฟอรม์: ซรีีส่ ์
ตน้ฉบบั
วชิานีจ้ะครอบคลมุการผลติในมมุมองของโปรดวิเซอร ์ ผูช้ว่ยโปรดวิเซอร ์
โปรดวิเซอรส์ว่นงาน และโปรดวิเซอรนั์กแสดง ของชดุงานโทรทศัน ์ โดย
นักศกึษาจะพัฒนาและสรา้งซรีีส่โ์ทรทศันแ์บบหลายตอน

COM 690 วทิยานพินธส์ดุทา้ย: พอรท์โฟลโิอสือ่ของคณุ
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งมว้นฟิลม์ระดบัมอือาชพี การน�าเสนอเว็บไซตส์ว่นตวั 
และสือ่สงัคมออนไลน ์ นักศกึษาจะเรยีนรูห้ลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพี และ
เตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้สูต่ลาดวชิาชพี นักศกึษาจะถกูกระตุน้ใหพั้ฒนาความ
สรา้งสรรคข์องตนเองและสไตลส์ว่นตวัเพิม่เตมิในมว้นฟิลม์ระดบัมอือาชพี
ของตนเอง

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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COM 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตติามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

COM 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

COM 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 
โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 
วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 
อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

COM 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 
เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 
สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 
ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

COM 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

COM 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

2

การผลติดนตรี
และการออกแบบเสยีง
ส�าหรบัสือ่โสตทศัน์
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

4



5

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
การประพันธส์�าหรับหนา้จอ: ดนตรสี�าหรับภาพยนตร ์ วดิโีอเกม 
โทรทศัน ์เว็บไซต ์และอืน่ๆ

คณาจารยม์อือาชพี: สถาบนัการสอนดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศันไ์ด ้
รวบรวมคณาจารยท์ีแ่ตกตา่งกนัในวชิาชพีตา่งๆ ซึง่ทัง้หมดอยูใ่น
ระดบับนของอตุสาหกรรมดนตรี

หลกัสตูรระดบัโลก: เราเสนอการอบรมเชงิเทคนคิในเชงิลกึ โดย
จับคู่เขา้กับหลักสตูรขัน้สงูในเรือ่งทฤษฎดีนตรแีละการประพันธ ์
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้พือ่ใหเ้ชีย่วชาญในดา้นฝีมอืการจับคูด่นตร ี

กบัการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ ทัง้เชงิเทคนคิและเชงิความคดิสรา้งสรรค์

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: สถาบนัไดน้�าเสนอเทคโนโลย ี

การผลติทีท่นัสมยัทีส่ดุ นักศกึษาจะสามารถเขา้ถงึอปุกรณท์ีใ่ชใ้น 

ดา้นดนตร ีเทคโนโลย ีและเครือ่งมอืการผลติ โดยใชค้อมพวิเตอร์
แบบเดยีวกบัทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม

ประสบการณจ์ากการปฏบิตัจิรงิ: วธิกีารสอนของเราจะเนน้การฝึก 

ปฏบิตั ิการอบรมแบบปฏบิตังิานจรงิในกรอบงานความรว่มมอื ท�าให ้

นักศกึษาไดรั้บโอกาสมากมายในการท�างานในโครงงานทีน่�าไปใช ้

งานจรงิ

มว้นฟิลม์เดโม: นักศกึษาจะจบการศกึษาพรอ้มดว้ยมว้นฟิลม์เดโม 

ทีส่ามารถน�าไปแสดงตอ่นายจา้งภายหลงัจบการศกึษาแลว้ได ้
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

เสน้ทางสายอาชพี

การผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีง 
ส�าหรับสือ่โสตทศัน์

นักประพันธเ์พลงภาพยนตร ์

(ภาพยนตร,์ เกม, โฆษณา, เว็บไซต)์

นักประพันธส์�าหรับวงออเคสตรา้,  
ผูด้แูลการบนัทกึเสยีงดนตร,ี ผูป้ระสานงานดา้นดนตรี

นักออกแบบเสยีง,  
นักโปรแกรมโมดลูเสยีง, ผูด้แูลดนตรี

ผูค้ดัลอกงานดนตร,ี  
ผูต้ดัตอ่ดนตร,ี ผูท้�าสญัญากบันักดนตรี

บรรณารักษ์ดนตรี
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การผลติดนตรี

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการผลติดนตรี
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการผลติดนตรี
MUS 102  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 105  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 110  เสยีงประสาน 1
MUS 120  การผลติดนตร ี1
MUS 125  การผลติเสยีง
MUS 130  การฝึกการใชห้ ู1
MUS 140  ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
MUS 170  การผลติดนตร ี2
MUS 195  เสยีงประกอบเกม 1
MUS 270  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
MUS 370  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การออกแบบเสยีง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบเสยีง
MPT 110  การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 1: หลกัการ 

  ของการตดัตอ่
MPT 225  การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์1: แนวคดิพืน้ฐาน
MPT 325  การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์2: แนวคดิขัน้สงู
MUS 102  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 105  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 120  การผลติดนตร ี1
MUS 125  การผลติเสยีง
MUS 170  การผลติดนตร ี2
MUS 195  เสยีงประกอบเกม 1
MUS 270  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
MUS 370  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรก์ารออกแบบเสยีง
LA 258 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 1

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบเสยีง
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการผลติ
ดนตรี

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการผลติดนตรี
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการผลติดนตรี
MUS 102  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 105  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 110  เสยีงประสาน 1
MUS 120  การผลติดนตร ี1
MUS 125  การผลติเสยีง
MUS 130  การฝึกการใชห้ ู1
MUS 140  ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
MUS 170  การผลติดนตร ี2
MUS 195  เสยีงประกอบเกม 1
MUS 270  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
MUS 370  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2
MUS 480  มว้นฟิลม์เดโมดา้นดนตรี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย 

LA 133  การเขยีนแบบยอ่ 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280  การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

 

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171    ความเจรญิของโลกตะวนัตก 

LA 270    ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา 

LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ ์

LA 276    การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด ์

LA 278    การสมัมนาในฝร่ังเศส 

LA 279    การสมัมนาในอติาล ี

LA 359    สงัคมเมอืง 
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ
   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของ
   ยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปิน
  ในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการเขยีน
โนต้เพลงและการประพนัธ์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเสยีง
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการเขยีนโนต้เพลงและ 

การประพันธ์
MUS 102  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 105  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 110  เสยีงประสาน 1
MUS 120  การผลติดนตร ี1
MUS 125  การผลติเสยีง
MUS 130  การฝึกการใชห้ ู1
MUS 140  ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
MUS 170  การผลติดนตร ี2
MUS 195  เสยีงประกอบเกม 1
MUS 270  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
MUS 370  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2
MUS 480  มว้นฟิลม์เดโมดา้นดนตรี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง



12

MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127  ประเด็นในเรือ่งศลิปะโลก     
LA 128  ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการตกแตง่ 

   รา่งกาย
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การออกแบบเสยีง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเสยีง
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเสยีง
MPT 110  การตดัตอ่ดว้ยคอมพวิเตอรแ์บบไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 1: หลกัการ 

  ของการตดัตอ่
MPT  225  การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์1: แนวคดิพืน้ฐาน
MPT  325  การออกแบบเสยีงส�าหรับภาพยนตร ์2: แนวคดิขัน้สงู
MUS 102  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 105  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 120  การผลติดนตร ี1
MUS 125  การผลติเสยีง
MUS 170  การผลติดนตร ี2 
MUS 195  เสยีงประกอบเกม 1 
MUS 270  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
MUS 370  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2 
MUS 480  มว้นฟิลม์เดโมดา้นดนตรี

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรก์ารออกแบบเสยีง
LA 258 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 1

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286    วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ศลิปมหาบณัฑติ [MA] สาขา 
การเขยีนโนต้เพลงและการประพนัธ ์
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีนโนต้เพลงและ 

การประพันธ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการเขยีนโนต้
เพลงและการประพันธ์
MUS 600  พืน้ฐานของเสยีงประสาน
MUS 601  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 602  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 605  ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
MUS 609  เทคนคิสมยัใหมใ่นการผลติเพลง
MUS 610  เสยีงประสาน: เทคนคิขัน้สงู
MUS 625  ออรเ์คสเตรชัน่
MUS 635  มดิอิอรเ์คสเตรชัน่
MUS 639  การผลติดนตร ี2
MUS 640  การเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา 

การเขยีนโนต้เพลงและการประพันธ์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 618  ประวตัศิาสตรข์องดนตรปีระกอบภาพยนตร:์ ศลิปะ 

  ของการเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 680  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นดนตรแีละการออกแบบเสยีง
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบเสยีง 

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 9 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบเสยีง
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบ
เสยีง
MPT 632  การออกแบบเสยีง 
MUS 601  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 602  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 609  เทคนคิสมยัใหมใ่นการผลติเพลง
MUS 616  การผลติเสยีง 1
GAP 617  การออกแบบเสยีงส�าหรับเกม
MUS 629  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน์
MUS 639  การผลติดนตร ี2
MUS 643  การออกแบบเสยีงอยา่งสรา้งสรรคส์�าหรับสือ่โสตทศัน์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขา 

การออกแบบเสยีง

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 618  ประวตัศิาสตรข์องดนตรปีระกอบภาพยนตร:์ ศลิปะ 

  ของการเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 680  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นดนตรแีละการออกแบบเสยีง

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาวชิาเอก
MPT 605  ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การเขยีนโนต้เพลงและการประพนัธ์

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการเขยีนโนต้เพลงและ 

การประพันธ์
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการเขยีนโนต้
เพลงและการประพันธ ์
MUS 601  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 602  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 605  ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
MUS 609  เทคนคิสมยัใหมใ่นการผลติเพลง
MUS 610  เสยีงประสาน: เทคนคิขัน้สงู
GR 620  ศลิปะของเคานเ์ตอรพ์อ้ยท์
MUS 625  ออรเ์คสเตรชัน่
MUS 639  การผลติดนตร ี2
MUS 640  การเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
การเขยีนโนต้เพลงและการประพันธ์

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 618  ประวตัศิาสตรข์องดนตรปีระกอบภาพยนตร:์ ศลิปะ 

  ของการเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 680  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นดนตรแีละการออกแบบเสยีง

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาวชิาเอก
MPT 605  ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การออกแบบเสยีง

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบเสยีง
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบ
เสยีง  
MPT 632  การออกแบบเสยีง
MUS 601  สถานเีสยีงดจิติอล 1
MUS 602  ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
MUS 609  เทคนคิสมยัใหมใ่นการผลติเพลง
MUS 616  การผลติเสยีง 1
GAP 617  การออกแบบเสยีงส�าหรับเกม
MUS 629  การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน์
MUS 639  การผลติดนตร ี2
MUS 643  การออกแบบเสยีงอยา่งสรา้งสรรคส์�าหรับสือ่โสตทศัน์

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาส�าหรับบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา
การออกแบบเสยีง

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 
GLA 618  ประวตัศิาสตรข์องดนตรปีระกอบภาพยนตร:์ ศลิปะ 

  ของการเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 680  หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นดนตรแีละการออกแบบเสยีง

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาวชิาเอก
MPT 605  ปฏบิตักิารภาษาภาพยนตร์
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MUS 101 ทฤษฎดีนตรแีละพืน้ฐานตวัโนต้
วชิานีจ้ะสอนเนือ้หาพืน้ฐานในการเรยีนดนตร ี โดยครอบคลมุแนวคดิหลกั
เรือ่งทฤษฏดีนตร ี รวมถงึทกัษะการใชค้ยีบ์อรด์ขัน้ตน้ดว้ย นักศกึษาจะได ้
รับทกัษะพืน้ฐานเพือ่ประสบความส�าเร็จในวชิาการดนตรใีนภายหลงั

MUS 102 ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
วชิานีจ้ะศกึษาอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก และใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในเรือ่งของ 

ดนตรแีละค�าศัพทแ์ละทฤษฎใีนการออกแบบเสยีงทีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นการ
รับฟังอยา่งจรงิจัง และการอภปิรายเรือ่งโนต้เพลงและการออกแบบเสยีง 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของซาวดแ์ทร็ก โนต้เพลง บท
สนทนา เอฟเฟกต ์โฟเลย ์และความสมัพันธข์องดนตรแีละเสยีงทีม่ตีอ่การ
บรรยายเรือ่งราว

MUS 105 สถานเีสยีงดจิติอล 1
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กเทคโนโลยสีถานเีสยีงดจิติอล ซึง่เป็นหวัใจ 

ของขัน้ตอนการผลติเสยีงสมยัใหม ่ เนือ้หาจะครอบคลมุในเรือ่งซอฟตแ์วร์
มาตรฐานอตุสาหกรรม รวมถงึเทคนคิตา่งๆ ในการบนัทกึ ตดัตอ่ ประมวล
ผล และมกิซอ์งคป์ระกอบเสยีงลงเป็นภาพรวมทีเ่ชือ่มโยงกนัทัง้หมด

MUS 110 เสยีงประสาน 1
วชิานีจ้ะใหท้กัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการสรา้งเสยีงประสานดนตร ี นักศกึษา 

จะเริม่สรา้งชดุทกัษะส�าหรับการประพันธเ์พลง โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กหลกั
การของทางเดนิของคอรด์ไดอาโทนกิ และหนา้ทีข่องเสยีงประสาน และ
อธบิายความสมัพันธข์องคอรด์ เสยีงน�า และการวเิคราะหด์นตรี

MUS 120 การผลติดนตร ี1
นักศกึษาจะเรยีนรูห้ลกัการประพันธด์นตรแีบบดัง้เดมิ และประยกุตใ์ชห้ลกั
การเหลา่นัน้กบัเครือ่งมอืการผลติในศตวรรษที ่21 เพือ่สรา้งรา่งงานดนตรี
ตน้ฉบบั นักศกึษาจะใชส้ถานปีฏบิตักิารเสยีงแบบดจิติอล (DAW) เครือ่ง 

ดนตรเีสมอืนจรงิ และลปูตา่งๆ เพือ่ซงิคด์นตรเีขา้กบัวดิโีอดว้ยไทมโ์คด้แบบ  
SMPTE

MUS 125 การผลติเสยีง
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กหลกัการของวศิวกรรมเสยีง และเทคนคิ
การปฏบิตัจิรงิในการผลติเสยีงคณุภาพส�าหรับโครงงานสือ่ ซึง่รวมถงึเกม  

ภาพเคลือ่นไหว และวดิโีอ นักศกึษาจะบนัทกึเสยีงดว้ยไมโครโฟน บนัทกึ 

เสยีงพากยแ์ละมกิซอ์งคป์ระกอบของซาวนดแ์ทร็กทัง้หมดเพือ่ซงิคก์บัวดิโีอ  
โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้ไลบรารขีองดนตร ีไลบราร ีSFX การตดัตอ่ และ
เครือ่งมอืในการประมวลเสยีง

MUS 130 การฝึกการใชห้ ู1
นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะการฟังระดบสงูผา่นการท�าแบบฝึกหดัตา่งๆ ซึง่จะ 

ชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถระบแุละจดจ�าการประพันธเ์พลงพืน้ฐานได ้ ทกัษะ 

นีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นในการท�าความเขา้ใจกบัภาษาดนตร ี นักศกึษาจะระบขุัน้คู ่
ของดนตร ีโครงสรา้งการประสานเสยีง และกรอบของเสยีงท�านอง การอา่น 

โนต้จะเป็นตวัชว่ยใหส้ามารถจดจ�าแนวคดิของดนตรไีด ้

MUS 140 ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการอา่น เขยีน และน�าเสนอดนตร ี โดยใชท้ัง้เทคนคิ
แบบดัง้เดมิและเทคนคิการเขยีนโนต้ดนตรใีนศตวรรษที ่21 โดยครอบคลมุ 

ในเรือ่งการรับรูใ้นเรือ่งระดบัเสยีงและจังหวะ เทคนคิการอา่นโนต้เพลง และ 

การสรา้งสรรคโ์นต้เพลง ทีม่ปีระสทิธภิาพ แบบฝึกหดัเรือ่งการเขยีนจังหวะ
และท�านองตามทีไ่ดย้นิจะเป็นตวัชว่ยเสรมิเนือ้หาในวชิานี้

MUS 142 ดนตรภีาพยนตรว์จัิกษณ์
วชิานีจ้ะส�ารวจการพัฒนาของโนต้เพลงส�าหรับภาพยนตรต์ัง้แตแ่รกเริม่มา
จนถงึปัจจบุนั จะมกีารยกตวัอยา่งทีค่ดัสรรมาผา่นประวตัศิาสตรข์องตวัมนั
เองในชัน้เรยีน นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญัของโนต้เพลงภาพยนตร์
และหนา้ทีใ่นการเป็นตัวชว่ยในเรือ่งสนุทรยีภาพและองคป์ระกอบในดา้น
การบรรยายเรือ่งราว

MUS 150 เสยีงประสาน 2
วชิานีจ้ะเป็นการเพิม่ทักษะของนักศกึษาในดา้นการเขยีนและการท�าความ
เขา้ใจกบัเสยีงประสาน นักศกึษาจะเรยีนรูแ้นวคดิขัน้กลางของบนัไดเสยีง
และทฤษฎคีอรด์ ความกา้วหนา้ของเสยีงประสาน และเสยีงประสานใน
โหมดรอง และจะมกีารอธบิายเกีย่วกบัความส�าคญัของเคเดนซแ์ละเสยีง 

น�า และดอมแินนทล์�าดบัทีส่อง และเสยีงประสานแบบ modal

MUS 160 การฝึกการใชห้ ู2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะการฟังตอ่เนือ่งจากวชิาทีผ่า่นมา และ
ความสามารถในการรับรูถ้งึดนตร ีซึง่จะรวมถงึขัน้คู ่ทรัยแอด และทางเดนิ
เสยีงประสานขัน้กลาง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการระบแุละท�าความเขา้ใจ
รปูแบบของดนตรแีละชิน้งานผา่นการวเิคราะหต์วัอยา่งดนตรทีีห่ลากหลาย

MUS 170 การผลติดนตร ี2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิขัน้สงูกวา่เดมิในการประพันธด์นตรสี�าหรับ
โสตสือ่ทศัน ์ นักศกึษาจะผสมผสานมดีกิบัเสยีงและใชป้ลั๊กอนิในการสรา้ง
การมกิซเ์สยีงทีจั่บใจ โดยจะเนน้ในเรือ่งการแนะน�าใหรู้จั้กกบัเทคนคิตา่งๆ 
ในการมกิซเ์สยีงแบบเซอรร์าวนด ์ และการจับคูจั่งหวะเพือ่ใหค้งอยูใ่นซงิค์
พรอ้มรปูภาพ

MUS 180 การเรยีบเรยีง 1
การเรยีบเรยีงเป็นศลิปะของการใหค้วามหลากหลายทางดนตรตีอ่ท�านอง
ทีม่อียู ่ นักศกึษาจะเตรยีมพรอ้มและประยกุตใ์ชเ้พลงทีม่อียูแ่ลว้กบัเครือ่ง
ดนตรชีดุใหม ่ และสรา้งสรรคแ์ละเรยีบเรยีงเพือ่สรา้งอารมณไ์ด ้ นักศกึษา
จะเลอืกเครือ่งดนตรทีีเ่หมาะสมส�าหรับสรา้งผลกระทบดา้นอารมณ์และ
สรา้งโนต้เพลงขึน้มา

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu
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MUS 195 เสยีงประกอบเกม 1
วชิานีจ้ะเรยีนรูก้ารสรา้งสรรคเ์นือ้หาเสยีงในวดิโีอเกม นักศกึษาจะไดส้รา้ง
ทกัษะในการผลติเสยีง ซึง่ไดแ้กก่ารบนัทกึ การตดัตอ่ และการมกิซเ์สยีง 
โดยจะเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งของการใชเ้สยีง ซาวดเ์อฟเฟกต ์ และดนตรี
ในสภาพแวดลอ้มแบบวดิโีอเกม โดยจะครอบคลมุขัน้ตอนแบบพเิศษใน
เรือ่งแอสเซต็เสยีงของการออกแบบเกมดว้ย

MUS 210 เสยีงประสาน 3
วชิานีจ้ะน�าเสนอแนวคดิขัน้สงูขึน้ของทฤษฎรีะดบัเสยีงและคอรด์ เนือ่งจาก 

จะตอ้งน�าไปใชใ้นการประพันธเ์พลงใหป้ระสบผลส�าเร็จ โดยจะเนน้ในเรือ่ง  
เสยีงน�าขัน้กลาง หลกัการจังหวะเสยีงประสาน และรปูพรรณของดนตร ีซึง่
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชเ้ทคนคิท�านองและเสยีงประสานเพือ่สรา้งประโยค
เพลงทีม่ปีระสทิธภิาพ

MUS 235 การวเิคราะหโ์นต้เพลงเชงิดรามา่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะวเิคราะหต์วัอยา่งดนตรทีีม่อียู ่ซ ึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการ
สรา้งบล็อกของการประพันธ ์ และประยกุตใ์ชห้ลกัการเหลา่นัน้ในการสรา้ง
ดนตรสี�าหรับสถานการณด์รามา่เฉพาะฉาก นักศกึษาจะสรา้งโครงงานโดย
องิกบัตวัอยา่งระดบัมอือาชพี และประเมนิงานของตนเองทีท่�างานโดยใช ้
มาตรฐานเดยีวกนันี้

MUS 240 เคานเ์ตอรพ์อยท ์1
ในทางดนตร ีเคานเ์ตอรพ์อ้ยทเ์ป็นความสมัพันธร์ะหวา่งเสยีงสองตวัขึน้ไป 
ทีเ่ป็นอสิระจากกนัในเรือ่งแนวท�านอง และจังหวะ และมคีวามสมัพันธต์อ่
กนัแบบเสยีงประสาน ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาศลิปะของการรวมไลน์
ท�านอง ประเมนิตวัอยา่งดนตรตีา่งๆ และฝึกปฏบิตัปิฏสิมัพันธข์องท�านอง
ในการเขยีนดนตรทีีม่คีวามพึง่พาตอ่กนั

MUS 250 เสยีงประสาน 4
วชิานีจ้ะน�าเสนอแนวคดิขัน้สงูของทฤษฎรีะดบัเสยีงและคอรด์ ซึง่จะน�าไป 

ใชใ้นการประพันธเ์พลง โดยจะเนน้ทีก่ารสรา้งสรรคแ์นวทางคอรด์ประสาน 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ และทว่งท�านองประเภทตา่งๆ และจะมกีารอธบิายถงึการ 

ดบับลิง้เสยีง และเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชเ้พือ่เชือ่มโยงประโยคดนตรใีนโครง 
สรา้งทีย่าวขึน้ นักศกึษาจะฝึกปฏบิตักิารวเิคราะหต์วัอยา่งดนตรขีัน้สงู

MUS 258 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 1
วชิานีจ้ะศกึษาการพัฒนาของการออกแบบเสยีงและซาวนดแ์ทร็ก ตัง้แต่
กอ่นยคุภาพยนตรจ์นถงึปี 1978 และในชัน้เรยีน จะมกีารยกตวัอยา่งทีค่ดั 

เลอืกมาผา่นประวตัศิาสตรข์องตวัมนัเอง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญั 

ของการออกแบบเสยีง รวมถงึอทิธพิลของเทคโนโลยแีละรปูลกัษณท์าง
ประวตัศิาสตรท์ีส่�าคญัทีช่ว่ยในการพัฒนางานสรา้งสรรคข์องตนเอง โดย
จะเนน้ในการแสดงใหเ้ห็นหนา้ทีข่องการออกแบบเสยีงทีช่ว่ยสนับสนุน
องคป์ระกอบดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการบรรยายเรือ่งราว

MUS 265 เทคนคิออรเ์คสเตรชัน่ 1
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งเทคนคิของการรวมเครือ่งดนตรทีีแ่ตกตา่งกนั เพือ่ใหไ้ด ้
อารมณแ์ละเอฟเฟกต ์ นักศกึษาจะเรยีนรูค้ณุลกัษณะและชว่งเสยีง (ทัง้ที่
เลน่และทีเ่ขยีน) ส�าหรับเครือ่งดนตรทีีห่ลากหลาย และประยกุตใ์ชค้วามรู ้
นัน้ในการเขยีนโนต้เพลงเต็มรปูแบบ โดยอา้งองิจากชทีดนตรเีปียโนงา่ยๆ

MUS 270 การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์1
ดนตรทีีเ่ป็นตวัชว่ยในเรือ่งเนือ้หาดา้นอารมณข์องภาพโสตทศัน ์ซึง่เป็นสิง่
จ�าเป็นตอ่ความส�าเร็จของภาพยนตร ์ ในวชิานี ้ นักศกึษาจะตอ้งตดัตอ่และ
ปรับใชเ้สยีงในการสรา้งซาวนดแ์ทร็กแบบไรร้อยต่อและมปีระสทิธภิาพ 
โดยใชเ้ครือ่งในการตดัตอ่ดนตร ี โดยจะอธบิายในเรือ่งโนต้เพลงไกดแ์ละ
กระบวนการหลงัการผลติภาพยนตร์

MUS 280 การเรยีบเรยีง 2
วชิานี้จะเรยีนรูใ้นเรือ่งแนวคดิขัน้สูงในการเรยีบเรยีงและออรเ์คสเตรชั่น 
และการน�าเครือ่งดนตรมีารวมกนัแบบซบัซอ้น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหม้ ี

เอฟเฟกตแ์บบดรามา่ นักศกึษาจะสรา้งชทีเพลงพืน้ฐานและขยายเอกสาร
นัน้ใหม้ขีนาดใหญข่ึน้ เรยีบเรยีงอยา่งซบัซอ้นขึน้ เพือ่การประพันธท์ีส่มจรงิ 

เต็มรปูแบบ

MUS 330 การบนัทกึเสยีงในการผลติ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งกลยทุธแ์ละเทคนคิตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการบนัทกึเสยีง
ระหวา่งการผลติภาพยนตร ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการแคปเจอรแ์ทร็กการผลติ
ทีม่คีณุภาพสงู และจะครอบคลมุเรือ่งแอมเบยีนทแ์ละซาวดเ์อฟเฟกตด์ว้ย 
รวมถงึจะเนน้ในเรือ่งบทบาทของนักบันทกึเสยีงการผลติทีม่ตีอ่ทมีผูส้รา้ง
ภาพยนตรโ์ดยการท�าโครงงานแบบปฏบิตัจิรงิ

MUS 340 เคานเ์ตอรพ์อยท ์2
วชิานี้จะครอบคลุมถงึแนวคดิขัน้สูงในการศกึษาการเขยีนแบบการสอด
ประสานท�านอง และแนะน�าใหรู้จั้กหลกัการโครมาตกิ (ไมม่ไีดอาโทนคิ) 
ในท�านอง จะมกีารวเิคราะหแ์ละฝึกปฏบิตักิารเขยีนสามสว่น ความสมัพันธ์
ทีม่ตีอ่เสยีงประสานและเสยีงน�า นักศกึษาจะตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูน้ีเ้พือ่
สรา้งบล็อกของเคานเ์ตอรพ์อยท ์ เพือ่สรา้งการประพันธด์นตรสีัน้ๆ ทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์

MUS 355 มดิอิอรเ์คสเตรชัน่
นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิขัน้สงูในการสรา้งม็อกอพัออรเ์คสตรัลแบบเหมอืน
จรงิ ดว้ยตวัอยา่งเครือ่งดนตรเีสมอืนจรงิทีม่คีณุภาพสงู งานทีม่อบหมาย
จะประกอบไปดว้ยการสรา้งม็อกอัพโนต้เพลงคลาสสกิและโนต้เพลง
ภาพยนตรส์มยัใหม ่รวมถงึโนต้เพลงทีนั่กศกึษาแตง่เอง และ/หรอืไดเ้ลอืก
ไว ้

MUS 358 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 2
วชิานีจ้ะศกึษาพัฒนาการของการออกแบบเสยีงและซาวนดแ์ทร็ก ตัง้แตปี่ 
1978 จนถงึปัจจบุนั จะมกีารยกตวัอยา่งทีเ่ลอืกมาผา่นประวตัศิาสตรข์อง
ตวัมนัเองในชัน้เรยีน นักศกึษาจะเรยีนรูค้วามส�าคญัของการออกแบบเสยีง 
อทิธพิลของเทคโนโลยแีละรปูลักษณ์ทางประวัตศิาสตรท์ีส่�าคัญทีช่ว่ยใน
การพัฒนางานสรา้งสรรคข์องตนเอง โดยจะเนน้ในการแสดงใหเ้ห็นหนา้ที่
ของการออกแบบเสยีงทีช่่วยสนับสนุนองคป์ระกอบดา้นสุนทรียศาสตร์
และการบรรยายเรือ่งราว

MUS 365 เทคนคิออรเ์คสเตรชัน่ 2
วชิานีจ้ะเรยีนรูใ้นเรือ่งแนวคดิขัน้สงูในการท�าออรเ์คสเตรชัน่ และการน�า
เครือ่งดนตรมีารวมกนัแบบซบัซอ้น โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหม้เีอฟเฟกต์
แบบดรามา่ นักศกึษาจะตอ้งสรา้งชทีเพลงพืน้ฐาน และขยายเอกสารนัน้
ใหม้ขีนาดใหญข่ึน้ การท�าออรเ์คทเตรชัน่ทีซ่บัซอ้นขึน้ เพือ่การประพันธท์ี่
สมจรงิเต็มรปูแบบ
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MUS 370 การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน ์2
วชิาเชงิเทคนคินีอ้อกแบบมาเพือ่ใหป้ระสบการณ์ในการฝึกปฏบิัตดิา้นการ
ประพันธใ์นแง่ของการตัดต่อดนตรสี�าหรับโนต้เพลงภาพยนตรแ์ละโครง
งานดนตรไีกดส์�าหรับภาพยนตร ์ นักศกึษาจะตอ้งเตรยีมเอกสารทีจ่�าเป็นที่
เกีย่วขอ้งในเรือ่งกระบวนการหลงัการผลติในดา้นดนตร ี และใชเ้ทคนคิขัน้
สงูในการซงิโครไนซแ์ละตัดตอ่ดนตรกีบัภาพโดยใชส้ถานปีฏบิัตกิารเสยีง
แบบดจิติอล

MUS 375 การเขยีนโนต้เพลส�าหรับภาพยนตร ์1
วชิานี้จะศกึษาเครื่องมือและเทคนิคขัน้สูงในการประพันธเ์พลงส�าหรับ
ภาพยนตร ์นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการรวมทกัษะในดา้นการปฏบิตั ิทกัษะเชงิ
เทคนคิ และทกัษะในดา้นสนุทรยีศาสตรม์าใชส้นับสนุนการสรา้งสรรคโ์นต้
เพลงทีม่ปีระสทิธภิาพทีเ่ป็นตัวเสรมิเนื้อหาทางดา้นอารมณ์ของภาพโสต
ทศันไ์ด ้โดยจะมกีารสาธติวธิกีารทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในการเขยีนโนต้เพลง

MUS 395 การเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับเกม
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งความทา้ทายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ในการเขยีนโนต้เพลง
ส�าหรับสภาพแวดลอ้มเกม โดยจะศกึษาทัง้แบบคูข่นานและแบบแบง่แยก
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาพยนตร ์ โทรทศัน ์ การต์นู และดนตรสีือ่แบบเชงิ
เสน้อืน่ๆ ในขณะทีนั่กศกึษาจะวเิคราะหแ์ละสรา้งสรรคด์นตรสี�าหรับวดิโีอ
เกมและสือ่แบบไมใ่ชเ่ชงิเสน้  เมือ่นักศกึษาประพันธด์นตรใีนสไตลแ์ละรปู
แบบเกมเพลยท์ีห่ลากหลายโดยใช ้DAW มดิเดิล้แวรเ์สยีง และเกมเอนจิน้ 
จะมกีารพจิารณาเชงิเทคนคิในกระบวนการออกแบบเกมดว้ย

MUS 415 การมกิซเ์สยีง 1: การมกิซเ์สยีงดนตรี
วชิานี้จะสอนนักศกึษาในเรือ่งศลิปะของการมกิซเ์สยีงขัน้สดุทา้ยในการ
ผลติดนตร ีและจะครอบคลมุในเรือ่งการปรับสมดลุขององคป์ระกอบในการ
มกิซ ์ การประมวลสญัญาณ อคีวอไลเซชัน่ และคอมเพรสชัน่ และการใช ้

รเีวริบ์ นักศกึษาจะผลติการมกิซเ์สยีงขัน้สดุทา้ยทีข่ดัเกลาเรยีบรอ้ย พรอ้ม
ส�าหรับการออกอากาศ

MUS 430 การตดัตอ่บทสนทนา
วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้รอ้มกบัการฝึกอบรมและฝึกปฏบิตัใินการบนัทกึและตดั
ตอ่บทสนทนาในสือ่โสตทศัน ์ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งกลยทุธต์า่งๆ ใน
การบนัทกึเสยีง ตดัตอ่ OMF และมกิซเ์สยีงขัน้สดุทา้ยไดอ้ยา่งมคีณุภาพ 
นักศกึษาจะท�าโครงงานแบบปฏบิัตจิรงิเพือ่ฝึกปฏบิัตกิารสรา้งสรรคแ์ทร็ก 

บทสนทนาทีม่คีณุภาพ พรอ้มกระบวนการท�างานดา้นภาพยนตร ์ เกม และ
ภาพเคลือ่นไหว

MUS 480 มว้นฟิลม์เดโมดา้นดนตรี
ในวชิาระดบัซเีนยีรน์ี ้ นักศกึษาจะสรา้งมว้นฟิลม์เดโมทีม่คีวามจับใจ ทีจ่ะ
แสดงใหเ้ห็นถงึศักยภาพแบบมอือาชพีและความถนัดในการสรา้งดนตรทีี่
สนับสนุนการบรรยายและเนื้อหาดา้นอารมณ์ของสือ่โสตทัศน์ทีเ่ลอืกได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้นักศกึษายงัจะไดพั้ฒนางานดา้นการตลาดที่
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึสไตลด์า้นดนตรขีองตนเองได ้

MUS 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตก
ตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

MUS 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตติามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

MUS 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

MUS 500 การฝึกงานดา้นดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน์
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน์
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

MUS 600 พืน้ฐานของเสยีงประสาน
วชิานีเ้ป็นพืน้ฐานของภาษาดนตร ี นักศกึษาจะสรา้งชดุทกัษะแบบทัว่ถงึ
ส�าหรับการประพันธเ์พลง ซึง่จะประกอบไปดว้ยการระบถุงึตวัโนต้ คูเ่สยีง 
บนัไดเสยีงและการสรา้งโหมด เครือ่งหมายตัง้บนัไดเสยีง และการสรา้ง
คอรด์ โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัหลกัการของทางเดนิคอรด์แบบไดอาโทนคิ 
โหมดเสยีงประสานหลกัและรอง และหลกัการวดัจังหวะ

MUS 601 สถานเีสยีงดจิติอล 1
วชิานีจ้ะฝึกฝนในเรือ่งสถานงีานเสยีงดจิติอล โดยใชซ้อฟตแ์วรท์ีต่รงตาม
มาตรฐานอตุสาหกรรม นักศกึษาจะตอ้งบนัทกึ ตดัตอ่ ประมวลผล และ
มกิซด์นตรแีละเสยีงอยา่งเชือ่มโยงกนัทัง้หมด วชิานีจ้ะใหค้วามรูพ้ืน้ฐาน
เพือ่ความส�าเร็จในชัน้เรยีนอืน่ๆ ในอนาคต โดยจะมกีารฝึกอบรมในเรือ่ง
ขัน้ตอนการท�างานแบบมอือาชพีในการผลติดนตรแีละออกแบบเสยีง

MUS 602 ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก
ชัน้เรยีนนีอ้อกแบบมาส�าหรับนักศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีน MFA ทกุคน โดยจะ
เตรยีมพรอ้มนักศกึษาใหป้ระสบความส�าเร็จในหลกัสตูร MUS โดยแสดง
ใหเ้ห็นภาพรวมของซาวนดแ์ทร็กส�าหรับอตุสาหกรรมสือ่โสตทศัน ์ รวมถงึ 

กลยทุธต์า่งๆ เพือ่ใหป้ระสบผลส�าเร็จในการทบทวนชว่งกลางและชว่งสดุ 

ทา้ย โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้ทัง้เรือ่งดนตรแีละการออกแบบเสยีง

MUS 602E ภาพรวมของอตุสาหกรรมซาวนดแ์ทร็ก (EAP)
วชิานีอ้อกแบบมาส�าหรับนักศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีน MFA ทกุคนทีปั่จจบุนัอยู่
ใน EAP ระดบั 2 หรอืต�า่กวา่ โดยจะเตรยีมพรอ้มนักศกึษาเพือ่ประสบความ
ส�าเร็จในหลกัสตูร MUS โดยการแสดงใหเ้ห็นภาพรวมของอตุสาหกรรม 

ซาวนดแ์ทร็ก และกลยทุธต์า่งๆ เพือ่ใหป้ระสบผลส�าเร็จในการทบทวนชว่ง 

กลางและชว่งสดุทา้ย โดยครอบคลมุหวัขอ้ทัง้เรือ่งดนตรแีละการออกแบบ
เสยีง

MUS 605 ตวัโนต้และการเตรยีมโนต้เพลง
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กหลักการและเทคนคิของตัวโนต้ดนตรแีบบดัง้เดมิ  
นักศกึษาจะน�าเสนอตัวโนต้ในการสือ่สารไอเดยีดนตรโีดยการเขยีนอยา่ง
ชดัเจน โดยครอบคลมุเรือ่งการรับรูใ้นเรือ่งระดบัเสยีง และจังหวะ เทคนคิ
การอา่นโนต้เพลง และการสรา้งสรรคช์ทีเพลงทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่การท�า
แบบฝึกหัดในชัน้เรยีนจะรวมถงึการเขยีนจังหวะและท�านองตามทีไ่ดย้นิ 
ซึง่จะเป็นตวัชว่ยเสรมิเนือ้หาในวชิานี้

MUS 609 เทคนคิสมยัใหมใ่นการผลติเพลง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม ่ และจะ
ประยกุตใ์ชค้วามรูนั้น้ในการสรา้งสรรคเ์พลง นักศกึษาจะไดใ้ชเ้ทคนคิการ
ประพันธแ์ละการซงิคด์นตรลีงในวดิโีอ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัไทมโ์คด้
แบบ SMPTE เครือ่งดนตรเีสมอืนจรงิ ปลั๊กอนิตา่งๆ และการใชล้ปู ในการ
สรา้งสรรคด์นตรบีนสถานปีฏบิตักิารเสยีงแบบดจิติอล (DAW)

MUS 610 เสยีงประสาน: เทคนคิขัน้สงู
วชิานี้จะน�าเสนอแนวคดิขัน้สูงของทฤษฎดีนตรทีีจ่�าเป็นในการประพันธ์
เพลงใหป้ระสบผลส�าเร็จ นักศกึษาจะตอ้งใชแ้นวคดิจากพืน้ฐานของเสยีง
ประสานและเทคนคิขัน้สงูในเรือ่งเสยีงน�า จังหวะการประสาน การดบับลิง้
เสยีง และการเชือ่มโยงประโยคดนตรสีัน้ๆ เป็นรปูแบบทีย่าวขึน้ นักศกึษา
จะท�าการวเิคราะหต์วัอยา่งดนตรขีัน้สงู

MUS 615 การเรยีบเรยีง
การเรยีบเรยีงเป็นศลิปะของการใหค้วามหลากหลายทางดนตรตีอ่ท�านอง
ทีม่อียู ่ นักศกึษาจะเตรยีมพรอ้มและประยกุตใ์ชเ้พลงทีม่อียูแ่ลว้กบัเครือ่ง
ดนตรชีดุใหม ่ และสรา้งสรรคก์ารเรยีบเรยีงทีก่�าหนดอารมณไ์ด ้ นักศกึษา
จะเลอืกเครือ่งดนตรทีีเ่หมาะสมส�าหรับสรา้งผลกระทบดา้นอารมณ์และ
สรา้งโนต้เพลงขึน้มา

MUS 616 การผลติเสยีง 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้ทคนคิการผลติสยีงเพือ่ใหโ้ครงงานวทิยานพินธ ์

ชว่งกลางและชว่งสดุทา้ยประสบผลส�าเร็จ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งหลกั
การของขัน้ตอนการผลติเสยีง และเทคนคิการปฏบิตัจิรงิในการผลติเสยีง
คณุภาพส�าหรับโครงงานสือ่ ซึง่จะรวมถงึเกม ภาพเคลือ่นไหว และวดิโีอ 
และรวมถงึเนือ้หาดา้นเทคนคิการประมวลผลเสยีงส�าหรับการมกิซเ์สยีงขัน้
สดุทา้ยดว้ยมา

MUS 617 การออกแบบเสยีงส�าหรับเกม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารสรา้งเนือ้หาเสยีงในวดิโีอเกม นักศกึษา
จะสรา้งทกัษะในการผลติเสยีง ซึง่ไดแ้กก่ารบนัทกึ ตดัตอ่ และมกิซเ์สยีง 
โดยจะเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งของการใชเ้สยีง ซาวดเ์อฟเฟกต ์ และดนตรี
ในสภาพแวดลอ้มแบบวดิโีอเกม โดยจะครอบคลมุเรือ่งขัน้ตอนแบบพเิศษ
ในเรือ่งแอสเซต็เสยีงของการออกแบบเกมดว้ย

MUS 619 การฝึกการใชห้/ูทกัษะการฟังดนตรี
นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทักษะการฟังระดับสูงผ่านการท�าแบบฝึกหัดและ
ตวัอยา่งตา่งๆ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถระบแุละจดจ�าการประพันธด์นตรหีลกัๆ 
ได ้เพือ่ใหเ้ขา้ใจภาษาดนตรไีดอ้ยา่งเต็มที ่นักศกึษาจะระบขุัน้คูข่องดนตร ี
โครงสรา้งการประสานเสยีง และกรอบของเสยีงท�านอง ซึง่การอา่นโนต้จะ
ชว่ยใหส้ามารถจดจ�าแนวคดิของดนตรไีด ้

GR 620 ศลิปะของเคานเ์ตอรพ์อ้ยท์
ในทางดนตร ีเคานเ์ตอรพ์อ้ยทเ์ป็นความสมัพันธร์ะหวา่งเสยีงสองตวัขึน้ไป 
ทีเ่ป็นอสิระจากกนัในเรือ่งแนวท�านอง และจังหวะ และมคีวามสมัพันธต์อ่
กนัแบบเสยีงประสาน ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาศลิปะของการรวมไลน์
ท�านอง เพือ่ใหก้ารประพันธเ์พลงมคีวามลกึและใหส้มัผัส ประเมนิตวัอยา่ง
ดนตรตีา่งๆ และฝึกปฏบิตัใินสว่นของปฏสิมัพันธข์องท�านองในการเขยีน
ดนตรทีีต่อ้งท�าใหส้อดคลอ้งกนั

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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MUS 625 ออรเ์คสเตรชัน่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งเทคนคิของการรวมเครือ่งดนตรทีีแ่ตกตา่งกนั เพือ่ให ้
ไดอ้ารมณแ์ละเอฟเฟกต ์นักศกึษาจะเรยีนรูค้ณุลกัษณะและชว่งเสยีง (ทัง้
ทีเ่ลน่และทีเ่ขยีน) ส�าหรับเครือ่งดนตรทีีห่ลากหลาย และประยกุตใ์ชค้วามรู ้
นัน้ในการเขยีนโนต้เพลงเต็มรปูแบบ โดยอา้งองิจากชทีดนตรเีปียโนงา่ยๆ  
อกีทัง้ยงัครอบคลมุในเรือ่งเทคนคิ MIDI ดว้ย

MUS 629 การตดัตอ่ดนตรสี�าหรับสือ่โสตทศัน์
วชิานีจ้ะพดูถงึกระบวนการและหลกัปฏบิตัขิองการตดัตอ่ดนตร ี ซึง่ผูต้ดัตอ่ 

ดนตรจีะเป็นทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบเป็นสว่นใหญใ่นกระบวนการหลงัการผลติ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตร ี โดยท�างานอยา่งใกลช้ดิกบันักประพันธ ์ และจะตอ้ง
มคีวามรูใ้นเรือ่งดนตร ี มคีวามไวในเรือ่งสนุทรยีศาสตรท์ีเ่ขม้แข็ง และมี
ความรูเ้ชงิเทคนคิเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดัตอ่ โอนถา่ยเสยีง เฟรม
เรต การซงิคภ์าพ EDL และไฟล ์OMF

MUS 635 มดิอิอรเ์คสเตรชัน่
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทีท่�างานในดา้นเทคนคิการผลติดนตรจีะไดรั้บ 

ค�าแนะน�าและค�าวจิารณใ์นงานของตน เพือ่ฝึกฝนในเรือ่งมดิอิอรเ์คสเตรชัน่ 

ขัน้สงูและการใชต้วัอยา่งคณุภาพสงู เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าให ้
งานกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืทางเลอืกในการน�าไป
ใชท้ีเ่ป็นไปไดก้บัเพือ่น

MUS 639 การผลติดนตร ี2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะใชเ้ทคนคิขัน้สงูกวา่เดมิในการประพันธด์นตรสี�าหรับ
โสตสือ่ทศัน ์ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งของการผสมผสานเทคนคิขัน้สงูของ 

การตดัตอ่ MIDI และการมกิซเ์สยีง โดยจะเนน้ในเรือ่งเทคนคิขัน้สงูในการ
ท�างานกับไฟลว์ดิโีอและการจับคูค่วามเร็วกับฉากทีต่ัดมาเพือ่ใหย้ังคงอยู่
ในซงิคพ์รอ้มรปูภาพ

MUS 640 การเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์
วชิานี้จะศกึษาเครื่องมือและเทคนิคขัน้สูงในการประพันธเ์พลงส�าหรับ
ภาพยนตร ์นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการรวมทกัษะในดา้นการปฏบิตั ิทกัษะเชงิ
เทคนคิ และทกัษะในดา้นสนุทรยีศาสตรม์าใชส้นับสนุนการสรา้งสรรคโ์นต้
เพลงทีม่ปีระสทิธภิาพทีเ่ป็นตัวเสรมิเนื้อหาทางดา้นอารมณ์ของภาพโสต
ทศันไ์ด ้โดยจะแสดงใหเ้ห็นวธิกีารทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในการเขยีนโนต้ รวมถงึ
การสรา้งสรรคม์ว้นฟิลม์เดโมทีม่ปีระสทิธภิาพ

MUS 643 การออกแบบเสยีงอยา่งสรา้งสรรคส์�าหรับสือ่โสต
ทศัน์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาษาและพลงัของการออกแบบเสยีง
ในการเลา่เรือ่งของในสือ่โสตทศัน ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการฝึกฝน
การฟัง จติสวนศาสตร ์ ผลกระทบของเสยีงทีม่ตีอ่กายภาพและจติใจ การ 

ใชป้ลั๊กอนิอยา่งสรา้งสรรค ์ การพัฒนาซาวดแ์ทรกตามบทและการวเิคราะห ์

ตวัละคร การท�างานรว่มกบัผูก้�ากบั นักตดัตอ่ และนักประพันธอ์ยา่งชาญ
ฉลาด ผูเ้รยีนวชิานีจ้ะตอ้งมทีกัษะดา้นการตดัตอ่เสยีงมากอ่น

MUS 645 การเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับเกม
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการเขยีนโนต้เพลงส�าหรับสภาพแวดลอ้มเกม โดยจะ 

ศกึษาความแตกตา่งจากดนตรแีบบเนน้ท�านอง พรอ้มกบัท�าการวเิคราะห์
และสรา้งสรรคด์นตรสี�าหรับสภาพแวดลอ้มแบบมปีฏสิมัพันธไ์ปดว้ย เมือ่
นักศกึษาท�าการประพันธด์นตรใีนสไตลเ์กมเพลยโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืแบบเดมิ 
และเกมเอนจิน้ จะมกีารพจิารณาเชงิเทคนคิในการออกแบบเกมดว้ย

MUS 649 การวเิคราะหโ์นต้เพลงเชงิดรามา่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดว้เิคราะหด์นตรใีนเชงิลกึจากตวัอยา่งโนต้เพลงชัน้
ยอด นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นเชงิลกึในการสรา้งบทดนตรใีหป้ระสบผล
ส�าเร็จ และการใชส้ ิง่นัน้เป็นพืน้ฐานในการเขยีนดนตรขีองตนเอง โดยใช ้
ทัง้การเขยีนและการวเิคราะหท์รานสครปิต์

MUS 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่่านคุณสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจาก
ฝ่ายเพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่
ของขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

MUS 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

MUS 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

MUS 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

MUS 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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MUSการผลติดนตรแีละการออกแบบเสยีงส�าหรับสือ่โสตทศัน์

MUS 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

MUS 810 การประพันธเ์พลง 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองจะไดรั้บ 

ค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในงานออรเ์คสเตรชัน่และการเขยีนโนต้ของตน 
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ จะมกีารอภปิรายกบั
เพือ่นรว่มชัน้เกีย่วกบัวธิกีารในการท�าโครงงานวทิยานพินธข์องตนเอง

MUS 811 การออกแบบเสยีงและการผลติ 1
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองจะได ้
รับค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในงานการออกแบบเสยีงและการผลติดนตร ี
การมกิซเ์สยีง และการใชเ้ครือ่งดนตรเีสมอืนจรงิ  เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องที่
ปรกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีาร
ในการท�าโครงการวทิยานพินธเ์ป็นกลุม่

MUS 815 เทคนคิออรเ์คสเตรชัน่ขัน้สงู
นักศกึษาบัณฑติศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานิพนธข์องแต่ละคน 

จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณใ์นงานของตนเอง เพือ่ฝึกฝนในเรือ่งมดิิ
ออรเ์คสเตรชัน่ทีม่ตีวัอยา่งคณุภาพสงู เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�า 

ใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารท�าโครงการ
วทิยานพินธเ์ป็นกลุม่

MUS 819 การเขยีนโนต้เพลง 1
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธน์ี้จะใหแ้นวทางระดับมอือาชพีในการ
ผลติพอรท์โฟลโิอวทิยานิพนธแ์บบครอบคลุมของงานเขยีนโนต้เพลง
ฉบับสมบูรณ์ส�าหรับสือ่โสตทัศน์ทีจ่ะใชเ้พือ่น�าเสนอผลงานต่อลูกคา้ที่
เป็นสือ่กระจายเสยีงเป้าหมาย โดยจะมกีารลงรายละเอยีดในขัน้ตอนการ
ท�างานสรา้งสรรค ์และสิง่นีม้ผีลกระทบตอ่ผลลพัธแ์บบมอือาชพีอยา่งไร

MUS 830 การประพันธเ์พลง 2
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองจะได ้
รับค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในงานออรเ์คสเตรชั่นและการเขยีนโนต้ของ
ตนเอง เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ไปได ้นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าโครงการวทิยานพินธเ์ป็นกลุม่

MUS 831 การออกแบบเสยีงและการผลติ 2
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองจะได ้
รับค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในงานการออกแบบเสยีงและการผลติดนตร ี
การมกิซเ์สยีง และการใชเ้ครือ่งดนตรเีสมอืนจรงิ เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องที่
ปรกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีาร
ท�าโครงการวทิยานพินธเ์ป็นกลุม่

MUS 839 การเขยีนโนต้เพลง 2
นักศกึษาบณัฑติศกึษาทีท่�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองจะไดรั้บ
ค�าแนะน�าและค�าวจิารณใ์นงานประพันธเ์พลงและการเขยีนโนต้ของตนเอง 
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ โดยนักศกึษาบณัฑติ
ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าโครงการวทิยานพินธเ์ป็นกลุม่

MUS 859 การเขยีนโนต้เพลง 3
ในวชิานี ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�างานในโครงงานวทิยานพินธข์องตน
และจะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์เกีย่วกับงานประพันธเ์พลงและการ
เขยีนโนต้ของตนเอง เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้
นักศกึษาบัณฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าโครงการวทิยานพินธ์
เป็นกลุม่

MUS 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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รายชือ่บรษัิททีว่า่จา้ง 

ผูจ้บการศกึษาของเรา: 

Adobe

Apple

Bank of America

Bon Appétit

Bloomberg BusinessWeek

Coca-Cola

Canon

Christian Dior

Goodby Silverstein & Partners

Guess

Levi’s

New York Times Magazines

Nike

Porche

7 x 7 Magazine

Seabourn Cruise Line

Scientific American Magazine
Sony

TBWA /  Chiat Day

Wired Magazine

Xbox 

ความสมัพันธก์บัอตุสาหกรรม: ในทกุภาคการ 

ศกึษา นักศกึษาจะไดรั้บประโยชนอ์ยา่งมากจาก 

การฟังการบรรยายและการน�าเสนอผลงานของ 

ศลิปินตัง้แตช่า่งภาพระดบัตน้ๆ ทัว่โลก และทาง 

สถาบันจะชว่ยใหนั้กศกึษาไดฝึ้กงานกับชา่งภาพ 

มอือาชพีในสายงานนี ้นอกจากนี ้หลายๆ ชัน้เรยีน 

ยังจะไดไ้ปเยีย่มชมสตดูโิอถา่ยภาพชัน้น�าตา่งๆ 
ดว้ย

อเีวนตข์องอตุสาหกรรม: สถาบนัสอนถา่ยภาพ 

จะเขา้รว่มในอเีวนตต์า่งๆ ของอตุสาหกรรมตลอด 

ทัง้ปี ซึง่รวมถงึอเีวนตข์องสมาคมการศกึษาการ 

ถา่ยภาพ ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัภมูภิาค

โอกาสในการจา้งงาน: พอรท์โฟลโิอของนักศกึษา 

ทีจ่บการศกึษาจะไดรั้บการพจิารณาจากเจา้ของ 

แกเลอรีแ่ละมอือาชพีระดบัตน้ๆ

อปุกรณก์ารเรยีนการสอนทีล่�้าสมยั: สถาบนั
สอนถ่ายภาพภูมใิจทีไ่ดน้�าเสนอเครือ่งมอืและ
อปุกรณ์การเรยีนการสอนทีด่ทีีส่ดุเมือ่เทยีบกับ
สถาบนัอืน่ๆ ซึง่รวมถงึกลอ้งถา่ยภาพ อปุกรณจั์ด 

แสง และอปุกรณอ์ืน่ๆ ในสตดูโิอ หอ้งมดืแบบเปียก  
หอ้งมดืส�าหรับการสรา้ง/การพมิพภ์าพดจิติอล 
อปุกรณป์ระกอบทีห่ลากหลายอืน่ๆ และสตดูโิอ
ท�างานทีอ่อกแบบเป็นพเิศษทีล่�้าสมยั อปุกรณ์
การเรยีนการสอน และทรัพยากรทีห่ลากหลาย
ที่เรามีใหก้ับนักศึกษาวิชาการถ่ายภาพของ
มหาวทิยาลยั Academy of Art สะทอ้นให ้
เห็นถงึความกวา้งขวางของหลกัสตูร ซึง่รวมถงึ
เทคโนโลยกีารถา่ยภาพแบบดัง้เดมิ และการ
ถา่ยภาพแบบดจิติอล

คณาจารยม์อือาชพี: สถาบนัสอนการถา่ยภาพ
เชือ่มโยงนักศกึษากบัคณาจารยท์ีเ่ป็นชา่งภาพ 

ระดบัชัน้น�าในสาขานี ้ เรามเีหลา่คณาจารยท์รง
คณุคา่ แขกรับเชญิรว่มบรรยายระดบัต�านาน และ 

"ไอคอนของการถา่ยภาพ" ทีเ่ชือ่มโยงนักศกึษา 

ระดับซเีนียรท์ีก่�าลังจะส�าเร็จการศกึษากับผูท้ีม่ ี

ชือ่เสยีงในอตุสาหกรรม

สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
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PHการถา่ยภาพ

เสน้ทางสายอาชพี

เทคโนโลยดีจิติอล

การตกแตง่ภาพ, การจัดวางองคป์ระกอบ

งานมอนทาชแบบดจิติอล, งานสอนหรอืทีป่รกึษา

ดจิติอลเทคโนโลยแีบบจัดฉาก,  
ภาพถา่ยทางการแพทย/์วทิยาศาสตร์

นักเทคนคิหอ้งแล็บ, การท�าตกแตง่ภาพขัน้พืน้ฐาน

วจิติรศลิป์

พพิธิภณัฑ ์การแสดงโชวใ์นแกลอรี ่
งานวา่จา้ง/งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย, การตพีมิพห์นังสอื

การสอนในมหาวทิยาลยั, ผูแ้นะน�าในพพิธิภณัฑ,์  
การเผยแพรง่านของตนเอง, ทีป่รกึษา 

งานพมิพว์จิติรศลิป์, การสอนในวทิยาลยั,  
ภาพสตอ๊ก

 
การสอนในโรงเรยีนระดบัมธัยมปลาย

นักขา่วสารคด/ีนักขา่วภาพ

ภาพถา่ยนติยสาร/หนังสอืพมิพ ์

โครงงานทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นพเิศษ

บรรณาธกิาร, การรายงานเชงิภาพถา่ย, การสอน,  
ทีป่รกึษา, การเผยแพรง่านของตนเอง, ภาพถา่ยสตอ๊ก

งานทีไ่มห่วงัผลก�าไร, ภาพถา่ยอเีวนต,์  
การผลติ/งานขาย

ศลิปเชงิพาณชิย์

งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย, การถา่ยภาพแตง่งาน/ 
ภาพบคุคลชัน้สงู, การถา่ยภาพโฆษณา, ภาพนิง่,  

ภาพเพือ่ลงในบทความและแฟชัน่บคุคล
นักถา่ยภาพสตอ๊ก , ผูซ้ ือ้ภาพถา่ย, งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย,  

แคตาล็อกชัน้สงู, บรรณาธกิารภาพ, นักหาสถานที,่  
โปรดวิเซอร,์ สไตลสิต,์ ผูจั้ดการสตดูโิอ, การสอน,  

ภาพแตง่งาน/ภาพบคุคล

งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย, ชา่งภาพล�าดบัทีส่อง, ผูช้ว่ยมอืหนึง่ 

ภาพถา่ยสตัวเ์ลีย้งภาพงานอเีวนต์

ภาพถา่ยทางการแพทย/์วทิยาศาสตร,์ แคตาล็อก บา้น
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การถา่ยภาพ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา AA สาขาการถา่ยภาพ
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการถา่ยภาพ
PH 100  ภาพถา่ยในฐานะภาษาภาพ
PH 107  Photoshop ส�าหรับชา่งภาพ
PH 108  หลกัการและเทคนคิการถา่ยภาพ
PH 112  คณุภาพของแสง
PH 115  วชิวลไลเซชัน่
PH 177  การสรา้งภาพส�าหรับชา่งภาพ
ILL 197  การพมิพด์จิติอล
PH 225  การออกแบบภาพถา่ยและแนวคดิ
PH 235  การถา่ยภาพผูค้น
PH 256  ภาพเคลือ่นไหวส�าหรับชา่งภาพ
PH 275  โครงงานแนวคดิ

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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PHการถา่ยภาพ

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การถา่ยภาพ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการถา่ยภาพ
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการถา่ยภาพ
PH 100  ภาพถา่ยในฐานะภาษาภาพ
PH 107  Photoshop ส�าหรับชา่งภาพ
PH 108  หลกัการและเทคนคิการถา่ยภาพ
PH 112  คณุภาพของแสง
PH 115  วชิวลไลเซชัน่
PH 177  การสรา้งภาพส�าหรับชา่งภาพ
ILL 197  การพมิพด์จิติอล
PH 225  การออกแบบภาพถา่ยและแนวคดิ
PH 235  การถา่ยภาพผูค้น
PH 256  ภาพเคลือ่นไหวส�าหรับชา่งภาพ
PH 275  โครงงานแนวคดิ
PH 495  พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร์

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและศลิปะบน 

   เรอืนรา่ง
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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PHการถา่ยภาพ

ประกาศนยีบตัรสาขาการถา่ยภาพ

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบัตามสาขาเอก (ตามวชิาบงัคบัของ BFA) 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ
  

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการถา่ยภาพ 
PH 601  การถา่ยภาพ - แนวคดิ
PH 603  ภาษาของภาพถา่ย
PH 612  ธรรมชาตขิองการถา่ยภาพ
PH 613  สแีละแสง
PH 616  ชา่งภาพและ Photoshop
PH 674  พอรท์โฟลโิอ I
PH 675  พอรท์โฟลโิอ II
  +4 วชิาตามสาขาเอก

คณุสมบตัขิองมหาบณัฑติศลิปศาสตรผ์ูจ้บการศกึษาวฒุ ิMA 
สาขาการถา่ยภาพ
GLA 625 ประวตัขิองการถา่ยภาพ

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ [MA] สาขา
การถา่ยภาพ
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการถา่ยภาพ
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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PHการถา่ยภาพ

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การถา่ยภาพ

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการถา่ยภาพ
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดของศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ MFA สาขา 

การถา่ยภาพ

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 625 ประวตัขิองการถา่ยภาพ

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย

เลอืกหนึง่วชิา:
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 626 หลกัปฏบิตัดิา้นธรุกจิและหลกัการส�าหรับชา่งภาพ

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการถา่ยภาพ
PH 601  การถา่ยภาพ - แนวคดิ
PH 603  ภาษาของภาพถา่ย
PH 612  ธรรมชาตขิองการถา่ยภาพ
PH 613  สแีละแสง
PH 616  ชา่งภาพและ Photoshop
PH 680  การพัฒนาโครงงานวทิยานพินธ์
  + 3 วชิาตามสาขาเอก
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PH 100 ภาพถา่ยในฐานะภาษาภาพ
วชิานีเ้ป็นการแนะน�าใหรู้จั้กพืน้ฐานของการถา่ยภาพ โดยจะเนน้เรือ่งของ
วธิกีารทีเ่ป็นระบบ และครอบคลมุเนือ้หาดา้นการจัดวางองคป์ระกอบ แสง 
และการใชง้านกลอ้งถา่ยรปู ซึง่นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะทีจ่�าเป็นตา่งๆ 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลลัพธท์ีค่งเสน้คงวาและพืน้ฐานในการถา่ยภาพในฐานะภาษา
ภาพ

PH 101 ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ
วชิานี้จะเป็นการส�ารวจโครงสรา้งแบบวชิวลและประวัตขิองการถ่ายภาพ 
โดยศกึษาบคุคล การเคลือ่นไหว และทฤษฎตีา่งๆ ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัสิง่เหลา่
นัน้ ซึง่เป็นพืน้ฐานของรปูแบบศลิปะ งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะเป็นทัง้งาน
เขยีนและงานถา่ยภาพ

PH 103 ภาพถา่ยดจิติอลส�าหรับศลิปิน
วชิานีอ้อกแบบมาส�าหรับบคุคลทีม่ไิดเ้รยีนการถา่ยภาพเป็นวชิาตามสาขา
เอก นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กภาพถา่ยดจิติอล และการท�างาน
ของกลอ้งถา่ยรปูแบบดจิติอล การจัดแสง การวางองคป์ระกอบ การเปิด
ชอ่งรับแสง และพืน้ฐานของแนวคดิการถา่ยภาพแบบดัง้เดมิ โดยจะมกีาร
อภปิรายเรือ่งการถา่ยภาพแบบ Flat Art, วตัถ ุ3 มติ ิและการปรับภาพถา่ย
ส�าหรับกระบวนการดจิติอล

PH 107 Photoshop ส�าหรับชา่งภาพ
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดม้คีวามคุน้เคยกบั Adobe Photoshop และ
สรา้งทกัษะในดา้นการถา่ยภาพดจิติอล นักศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าอยา่ง
ละเอยีดในเรือ่งการตดัตอ่ภาพ และรับเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรับตลาดแบบ
มอือาชพี

PH 108 หลกัการและเทคนคิการถา่ยภาพ
วชิานี้ออกแบบมาส�าหรับบคุคลทีเ่รยีนการถา่ยภาพเป็นวชิาตามสาขาเอก 
นักศกึษาจะไดรั้บค�าแนะน�าในเรือ่งการถา่ยภาพดจิติอล ไดค้วามรูพ้ืน้ฐาน
ทีแ่น่นหนาเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีจ่�าเป็นส�าหรับการถา่ยภาพแบบมอือาชพี 
ผูเ้รยีนวชิานีจ้ะตอ้งมทีกัษะดา้นคอมพวิเตอรม์ากอ่น

PH 112 คณุภาพของแสง
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาเขา้ใจภาษาของแสง รวมถงึแหลง่ทีม่าของแสง  
แสงแบบนุ่มนวล ความแข็งและความนุ่มนวลของแสงทีเ่ชือ่มโยงกบัแนวคดิ  
และโครงสรา้งทางอารมณข์องหวัขอ้ นักศกึษาจะเขา้ใจอยา่งชดัเจนเกีย่ว
กับวธิกีารออกแบบการจัดแสงแบบไวแสงและแบบสว่นตัวส�าหรับหัวขอ้
และอารมณแ์ตล่ะแบบ

PH 115 วชิวลไลเซชัน่
วชิานี้จะเป็นชัน้เรยีนแบบสรา้งสรรคพ์ืน้ฐานทีช่ว่ยใหนั้กศกึษาหาวธิกีาร
ของตนเองในการท�างานถา่ยภาพทีไ่ดรั้บมอบหมาย งานทีม่อบหมายใหท้�า 

ในวชิานีจ้ะเปิดทางสูก่ารตคีวามในวงกวา้ง โดยจะเปิดรับวธิกีารตา่งๆ จาก
วจิติรศลิป์ การวาดภาพประกอบ สารคด ีและการท�าขา่ว

PH 150 กระบวนการสรา้งภาพแบบดัง้เดมิ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกับกระบวนการของฟิลม์ขาวด�าแบบ 

ดัง้เดมิ โดยความสนใจหลกัจะเป็นเรือ่งการพัฒนาฟิลม์ขาวด�าและการพมิพ ์

งานในหอ้งมดื และจะเนน้เรือ่งวธิกีารทีเ่ป็นระบบ และครอบคลมุเกีย่วกบั
ศลิปะของกระบวนการในหอ้งมดื

PH 177 การสรา้งภาพส�าหรับชา่งภาพ
วชิานีจ้ะเรยีนตอ่จากหวัขอ้ทีไ่ดเ้รยีนมาจากภาคการศกึษากอ่นหนา้นี ้ และ
ครอบคลมุในเนือ้หาขัน้สงูขึน้ในสว่นของโปรแกรม Adobe Photoshop ซึง่ 

เป้าหมายของชัน้เรยีนคอืการสรา้งความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ใหก้บันักศกึษา
ในเรือ่งทกัษะการสรา้งภาพแบบดจิติอลทีห่ลากหลาย และยงัใหค้วามรูใ้น
เชงิลกึเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีท่รงอ�านาจทีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นการเพิม่ความเป็น
ไปไดข้องงานสรา้งสรรค์

ILL 197 การพมิพด์จิติอล
วัตถุประสงคข์องชัน้เรยีนนี้คอืการเสรมิสรา้งทักษะทีจ่�าเป็นในการสรา้ง
พอรท์โฟลโิองานพมิพ ์แนวคดิการถา่ยภาพแบบดัง้เดมิจะถกูแปลงไปเป็น
แบบดจิติอล เพือ่ใหค้�าแนะน�าแกนั่กศกึษาเกีย่วกบัผลลพัธท์ีแ่ทจ้รงิของ
ภาพถา่ย นักศกึษาจะไดท้�างานกบัภาพสแีละภาพขาวด�า

PH 200 กระบวนการสรา้งภาพแบบดัง้เดมิขัน้สงู
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กฟิลม์ของกลอ้งถ่ายรูปขนาดกลางและ
ขนาดใหญ ่นอกจากนี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิขัน้สงูส�าหรับงานพมิพ ์

ละเอยีดขาวด�าจากหอ้งมดื โดยจะเนน้ทัง้เชงิเทคนคิและการพจิาณาดา้น 

สนุทรยีศาสตรด์ว้ย วชิานีจ้ะประกอบดว้ยการบรรยาย การสาธติ การวจิารณ ์ 
และการดแูลเซสชัน่การพมิพง์านในหอ้งมดื

PH 225 การออกแบบภาพถา่ยและแนวคดิ
วชิานีเ้ป็นชัน้เรยีนเชงิแนวคดิสรา้งสรรคล์�าดบัทีส่อง โดยจะเนน้ในเรือ่งการ 

จัดวางองคป์ระกอบร่วมสมัยและการออกแบบกราฟิกทีร่วมเขา้กับบุคลกิ
และสไตลง์านถา่ยภาพของนักศกึษา

PH 233 การถา่ยภาพสี
วชิานี้จะอบรมนักศกึษาในเรื่องหลักการและเทคนิคของการถ่ายภาพส ี 
โดยจะอภปิรายในแงข่องกระบวนการแบบดจิติอลทัง้ในมมุมองเชงิเทคนคิ 

และเชงิทฤษฎ ี และจะเนน้ในเรือ่งการผลติงานทีแ่มน่ย�า คา่แสงทีว่ดัไดท้ี่
น�าไปสูก่ระบวนการ RAW นอกจากนี ้ยงัจะศกึษาจะในเรือ่งการใชส้เีพือ่สือ่
ถงึแนวคดิของภาพถา่ยเชงิพาณชิยแ์ละวจิติรศลิป์

PH 235 การถา่ยภาพผูค้น
วชิานีจ้ะศกึษาการถา่ยภาพผูค้นในทกุรปูแบบ โดยเนน้ในเรือ่งของกราฟิก
ดไีซนแ์ละการถา่ยภาพเหมอืนโดยมกีารใสอ่ารมณเ์ขา้รว่มดว้ย การสอน
จะเกีย่วขอ้งในทกุแขนงของการถา่ยภาพ ซึง่รวมถงึการถา่ยภาพประกอบ 
แฟชัน่ และสารคดดีว้ย วชิานีจ้ะสอนในเรือ่งการจัดแสง ทัง้ในสตดูโิอและ
แสงธรรมชาตดิว้ย

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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PHการถา่ยภาพ

PH 250 การจัดแสงนอกสถานที่
วชิานีจ้ะสอนนักศกึษาใหส้รา้งภาพถา่ยที ่"เหมอืนกบัถา่ยในสตดูโิอ" ขณะ
ทีถ่า่ยกลางถนน นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการท�าใหไ้ดม้ากทีส่ดุโดย
ใชอ้ปุกรณน์อ้ยทีส่ดุขณะถา่ยท�านอกสถานที ่โดยการใชแ้สง strobe และ
แสงแอมเบยีนท์

PH 256 ภาพเคลือ่นไหวส�าหรับชา่งภาพ
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาการถา่ยภาพใหรู้จั้กกบัมมุมองดา้นเทคนคิและมมุ
มองเชงิแนวคดิของการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยใชภ้าพเคลือ่นไหว  
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งของการใชก้ลอ้งขัน้พืน้ฐาน การตดัตอ่ และการสรา้ง
สตอรีบ่อรด์ ซึง่นักศกึษาจะไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรูเ้หลา่นีใ้นการท�าโครงงาน
สองโครงงานใหเ้สร็จสมบรูณ ์ โดยจะตอ้งค�านงึถงึแนวโนม้และมาตรฐาน
อตุสาหกรรม รวมถงึการผลติและกลยทุธใ์นการจัดระเบยีบดว้ย

PH 260 สารคดี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาความแตกตา่งระหวา่งภาพถา่ยสารคดแีละ
ภาพถา่ยเชงิขา่ว ซึง่เนือ้หาทีเ่รยีนจะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัประวตัศิาสตรส์�าคญั 
ประเด็นส�าคญัรว่มสมยั และประเด็นส�าคญัในดา้นจรยิธรรมในแงข่องภาพ
เชงิขา่ว นักศกึษาจะสรา้งภาพทีม่เีป้าหมายเพือ่การพมิพห์รอืการเผยแพร่
ทางออนไลน ์โครงงานตา่งๆ จะประกอบดว้ยขา่วเจาะ โครงงานขนาดยาว 
และโครงงานระยะยาว

PH 275 โครงงานแนวคดิ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดใ้ชท้กัษะและเทคนคิตา่งๆ เพือ่ปรับปรงุเจตนาเชงิ 

แนวคดิของภาพสดุทา้ย ซึง่งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนา 

แนวคดิและการปรับแตง่สไตลข์องแตล่ะบคุคล นักศกึษาจะสรา้งภาพสว่น
บคุคลทีเ่ป็นทีน่่าจดจ�าและปลกุเรา้การตอบสนองจากผูช้ม

ILL 295 การเตรยีมพอรท์โฟลโิอและการพัฒนาแบบมอื
อาชพี
ในวชิาแคปสโตนส�าหรับวุฒอินุปรญิญาศลิปศาสตรส์าขาการถ่ายภาพนี ้
นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการบรรลุถงึเนื้องานทีส่อดคลอ้งกันของงานโชว์
ของตนเอง เพือ่ใหพ้รอ้มจะแขง่ขนัในเวทกีารถา่ยภาพระดบัมอือาชพี โดย
จะเนน้เรือ่งการพัฒนาสไตลท์ีเ่ชือ่มโยงกนั เนือ่งจากนักศกึษาจะตอ้งท�า
เป้าหมายดา้นอาชพีการงานใหแ้คบลง และก�าหนดขัน้ตอนทีช่ดัเจนเพือ่
ใหบ้รรลถุงึวตัถปุระสงคข์องตนเอง

PH 300 การถา่ยภาพภมูสิถาปัตยกรรม
เป้าหมายหลักของวชิานีค้อืการสรา้งสรรคภ์าพถา่ยภมูทิัศนท์ีน่่าสนใจและ
มปีระสทิธภิาพ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาความรูใ้นค�าจ�ากดัความของค�าศพัท ์
"ภมูทิศัน"์ ทีจ่ะชว่ยเพิม่ความหมายและมติขิองภาพถา่ยได ้

PH 310 ภาพถา่ยวจิติรศลิป์
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งภาพถ่ายในแง่ของการแสดงออกทางสนุทรยีศาสตร ์
โดยจะอภปิรายถงึแนวคดิรว่มสมยัและแนวคดิเชงิประวตัศิาสตร ์ และการ 

เคลือ่นไหวตา่งๆ นอกจากนี ้ นักศกึษายงัตอ้งสง่งานของตนเองเพือ่รับค�า
วจิารณด์ว้ย

PH 312 กระบวนการทางเลอืกตา่งๆ
วชิานีจ้ะศกึษากระบวนการถา่ยภาพทีห่ลากหลาย ซึง่รวมถงึภาพถา่ยรเูข็ม 
การอดัภาพแบบไซยาโนไทป์ และภาพพมิพ ์Van Dyke ดว้ย นักศกึษาจะ
ไดท้�างานในโครงงานของแตล่ะคนทีจ่ะศกึษาในเรือ่งประวตัศิาสตร ์วธิกีาร
เชงิเทคนคิ และสนุทรยีศาสตร์

PH 316 ภมูทิศันใ์นแงข่องงานวจิติรศลิป์
วชิานีจั้ดการสอนขึน้ส�าหรับนักศกึษาขัน้สงูทีต่อ้งการสรา้งงานภาพถา่ยภมูิ
ทศันข์องตนเองและชดุงานทีเ่ชือ่มโยงกนั โดยรวมถงึการวจิารณแ์ละการ
พจิารณาประวตัศิาสตรข์องภาพถา่ยภมูทิศันใ์นเชงิลกึ

PH 325 การจับภาพดจิติอลขัน้สงู
วชิานีจ้ะครอบคลมุเทคนคิตา่งๆ ซอฟตแ์วร ์การผลติในสตดูโิอ และทกัษะ
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจับภาพดจิติอลขัน้สงู โดยนักศกึษาจะเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัการถา่ยภาพแบบตอ่เขา้กบัคอมพวิเตอร ์ (thether) และขัน้ตอนการ
ท�างาน การใชก้ลอ้ง Phase One และการใชภ้าพพืน้หลงัดจิติอลแบบ 
Leaf และซอฟตแ์วร ์Capure One นักศกึษาจะผลติไฟลง์านคณุภาพสงูที่
เหมาะส�าหรับภาพพมิพล์ะเอยีด และ/หรอืการสง่มอบใหล้กูคา้

PH 335 หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัวจิติรศลิป์รว่มสมยั
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักปฏบิัตใินการถ่ายภาพวจิติรศลิป์ร่วม
สมยั โดยจะเนน้ในเรือ่งกระบวนการถา่ยภาพและการน�าเสนอ ในฐานะที่
เป็นการสง่ตอ่แนวคดิ นักศกึษาจะไดผ้ลติชิน้งานทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
สนใจในการถา่ยภาพของตนเอง

PH 338 ภาพบคุคลวจิติรศลิป์
วชิานี้จะใหค้วามส�าคัญในการพัฒนาสไตลข์องแต่ละบุคคลที่จะน�าไป
ประยกุตใ์ชก้บัพอรท์โฟลโิอภาพบคุคล โดยจะครอบคลมุในเรือ่งภาพรวม
ของภาพบคุคลวจิติรศลิป์ในอดตีและปัจจบุนั และจะมกีารใชแ้สงธรรมชาติ
และแสงในสตดูโิอดว้ย

PH 345 ภาพนิง่ 1
วชิานีจ้ะเป็นการส�ารวจการถา่ยภาพนิง่ทกุประเภท ตัง้แตภ่าพแบบตัง้โตะ๊
ไปจนถงึวจิติรศลิป์ ไปจนถงึภาพประกอบ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งแสงใน
สตดูโิอและแสงธรรมชาตทิีเ่หมาะสม

PH 350 การถา่ยภาพสถาปัตยกรรม
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งทักษะเชงิแนวคดิและเชงิเทคนคิทีจ่�าเป็นในการถ่าย
ภาพอาคารและภายนอก หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการเคลือ่นไหวของ
เลนส ์tilt/shift การเลอืกเลนส ์มมุกลอ้ง การเลอืกระยะ มมุมอง แสงสวา่ง 
และการเลอืกชว่งเวลาของวนั นักศกึษาจะไดถ้า่ยภาพภายใตแ้หลง่แสงที่
หลากหลายทีม่อีณุหภมูสิแีตกตา่งกนั

PH 355 การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ 1
วชิานีเ้ป็นวชิาการผลติพอรท์โฟลโิอทีนั่กศกึษาจะไดพั้ฒนาโครงงานตา่งๆ 
ทีเ่หมาะกบัหมวดหมูก่ารตลาดของการถา่ยภาพทีก่�าหนด โดยจะเนน้เรือ่ง
การช่วยใหนั้กศกึษาสามารถท�าใหส้ไตลส์่วนตัวของตนกา้วหนา้ขึน้ได ้
นักศกึษาจะมงีานถา่ยภาพทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นรายสปัดาห ์ ทีส่อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายพอรท์โฟลโิอของนักศกึษาแตล่ะคน
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PH 356 โครงงานภาพเคลือ่นไหว
วชิานี้จะแนะน�านักศกึษาวชิาการถา่ยภาพในเรือ่งมมุมองทางดา้นเทคนคิ
และแนวคดิของการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยภาพเคลือ่นไหว เมือ่
นักศกึษาเขา้ใจพื้นฐานของเทคนิคภายหลังจบส่วนแรกของวชิานี้แลว้ 
นักศกึษาจะตอ้งเลอืกวธิกีารน�าเสนอทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาและผูช้มเป้า
หมายของตนเอง

PH 365 การถา่ยภาพโฆษณา
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการใชง้านไดจ้รงิของการถา่ยภาพเชงิแนวคดิ นักศกึษา
จะท�างานกบัเนือ้หา การโฆษณา และภาพประกอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย

PH 369 ความเรยีงภาพถา่ย
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งศลิปะและงานฝีมอืของการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ นักศกึษา
จะเรยีนรูก้ารจับภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ และเขยีนความเรยีงทีม่สีาระส�าคญัที่
ชว่ยสนับสนุนและเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัโครงงานของตนเอง โดยจะเนน้
เป็นอยา่งมากในเรือ่งงานวจัิย การตดัตอ่ การเขา้ถงึ การจัดเลยเ์อาทห์นา้ 
และการบนัทกึเสยีงขัน้พืน้ฐาน

PH 370 ภาพถา่ยทีใ่ชเ้ป็นภาพประกอบ
ในวชิาการสรา้งพอรท์โฟลโิอนี ้ นักศกึษาจะไดโ้ฟกสัในเรือ่งการสรา้งภาพ
เพือ่ใชป้ระกอบกบัแนวคดิ เรือ่งราว หรอือารมณ ์โดยจะเนน้ในเรือ่งวธิกีาร
ทีส่รา้งสรรคแ์ละการใชเ้ทคนคิการจัดแสงขัน้สงูในการสนับสนุนคณุภาพ
ของการเลา่เรือ่งของภาพนัน้

PH 371 การจัดแสงนอกสถานทีข่ัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดข้ยายความสามารถในการจัดแสงหวัขอ้ทีซ่บัซอ้น
อยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่รวมถงึการถา่ยภาพรถยนต ์ อาคาร ภายใน ผูค้น และ
วตัถขุนาดเล็ก โดยนักศกึษาจะไดซ้งิคแ์หลง่แสงทีห่ลากหลาย ท�างานกบั
รโีมท แสงแอมเบยีนท ์ และตวัปรับแสง รวมถงึจะไดท้�าการลงสดีว้ยแสง 
เพือ่สรา้งเอฟเฟกตเ์ฉพาะ โดยใชอ้ปุกรณก์ารจัดแสงระดบัมอือาชพี

PH 372 การถา่ยภาพบคุคลในสภาพแวดลอ้ม
วชิานีเ้ป็นการส�ารวจความสมัพันธร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มกบับคุคล และสิง่
ทีส่ภาพแวดลอ้มเผยใหเ้ห็นบคุลกิลกัษณะ นักศกึษาจะไดรู้จั้กกบัชา่งภาพ 

ในประวตัศิาสตรแ์ละชา่งภาพรว่มสมยัทีเ่กีย่วขอ้ง งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะ 

ชว่ยพัฒนาธมีหรอืแนวคดิสว่นบคุคล

PH 380 ภาพนิง่ 2
วชิานีจ้ะสอนโดยผูก้�ากบัศลิป์และชา่งภาพทีท่�างานในอตุสาหกรรม วชิานี้
จะเป็นประโยชนก์บัชา่งภาพวจิติรศลิป์ รวมถงึชา่งภาพเชงิพาณชิยด์ว้ย

PH 385 การสรา้งภาพถา่ยขัน้สงู
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการจัดวางองคป์ระกอบในแง่ของการศกึษาความเป็น
ไปไดท้ีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุของการน�า Adobe Photoshop มาใชใ้นงานศลิปะ
และเชงิพาณชิย ์ อกีทัง้ยงัจะเนน้ในเรือ่งแนวคดิและระเบยีบวธิทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจับแหลง่ทีม่าของภาพเพือ่ใชใ้นการสรา้งสรรคภ์าพสดุทา้ย

PH 414 การถา่ยภาพและสือ่ผสม
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กการใชส้ือ่ผสมในการถา่ยภาพ นักศกึษา
จะเรยีนรูใ้นการรวมภาพถา่ยกบัสือ่อืน่ๆ เพือ่สรา้งงานทีเ่ห็นไดท้ัง้ภาพและ
แนวคดิ เทคนคิตา่งๆ จะประกอบดว้ยพืน้ผวิและวสัดทุีแ่ตกตา่ง การระบาย
ส ีการวาดภาพ การเย็บ การท�าคอลลาจ และการน�าวสัดเุกบ็ตกมารว่มดว้ย

PH 425 การตกแตง่ภาพภาพดจิติอลขัน้สงู
วชิานี้จะใหค้วามรูแ้ก่ช่างภาพในเรื่องทักษะการสรา้งภาพขัน้สูงส�าหรับ
ภาพถา่ยเพือ่การโฆษณา โดยจะอภปิรายในเรือ่งการตกแตง่ภาพ สรา้งเงา 
และสรา้งการเบลอแบบเคลือ่นไหว ตา มอื ผม และผวิหนังเป็นสว่นส�าคญั
ทีจ่ะตอ้งเนน้

PH 455 โครงงานวจิติรศลิป์ 1
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเริม่เนน้ในเรือ่งของการสรา้งชิน้งานสว่นตวัทีโ่ดดเดน่  
นักศกึษาจะตอ้งศกึษาไอเดยีทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ และน�าเสนอผลงานให ้
อภปิรายและวจิารณอ์ยา่งสม�า่เสมอ

PH 462 การถา่ยภาพประกอบบทความ
การถา่ยภาพประกอบบทความเป็นวชิาการถา่ยภาพทีเ่นน้เรือ่งการพัฒนา
พอรท์โฟลโิอ นักศกึษาจะส�ารวจตลาดนี ้ โดยอา้งองิกบัสิง่ตพีมิพแ์ละการ
เผยแพรอ่อนไลน ์ และเตรยีมพรอ้มส�าหรับงานทีไ่ดรั้บมอบหมายในตลาด
บทความ โดยจะอภปิรายถงึกลยทุธท์างธรุกจิดว้ย

PH 464 การโปรโมทตนเองและการท�าการตลาด
วชิานีจ้ะน�าเสนอแนวทางทีป่ฏบิัตไิดจ้รงิในการโปรโมทตนเองและการท�า 

การตลาดธรุกจิถา่ยภาพของตนเอง หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการพัฒนา 

อตัลกัษณข์องธรุกจิและการสรา้งแบรนด ์แนวทางการตลาดทีห่ลากหลาย 
และการประชาสมัพันธ ์ นักศกึษาจะพัฒนาการตลาดและกลยทุธต์า่งๆ ที่
จัดท�าขึน้โดยเฉพาะเพือ่ชว่ยใหธ้รุกจิการถา่ยภาพประสบผลส�าเร็จ

PH 475 ธรุกจิการถา่ยภาพ
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กมุมมองทีห่ลากหลายในการบรหิารธุรกจิ
การถา่ยภาพ วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งการตลาด การบญัช ี ประเด็นทาง
กฎหมาย ขอ้กงัวลดา้นธรุกจิ การประเมนิราคางาน ใบอนุญาต การจา้ง
พนักงาน และมมุมองอืน่ๆ ในการท�าธรุกจิใหป้ระสบผลส�าเร็จ วชิาระดบั
ซเีนียรน์ี้จะเตรยีมพรอ้มนักศกึษาวชิาการถา่ยภาพใหส้ามารถท�างานอสิระ
และประสบความส�าเร็จได ้

PH 476 แฟชัน่และความงาม 1
วชิานีจ้ะน�าเสนอการปฏบิัตขิัน้สงูส�าหรับภาพถา่ยแฟชัน่ทีใ่ชท้ัง้ภาพสแีละ 

ภาพขาวด�า รวมไปถงึเทคนคิในการถา่ยภาพนอกสถานทีแ่ละเทคนคิในการ 

ถา่ยภาพในสตดูโิอ นอกจากนี ้ ยงัจะเนน้ในเรือ่งความตอ้งการพเิศษของ
งานประเภทตา่งๆ เชน่ งานคา้ปลกี และงานโฆษณา
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PHการถา่ยภาพ

PH 488 โครงงานระดบัซเีนยีร์
วชิานี้เป็นวชิาขัน้สงูทีม่เีนื้อหาทีส่รรคส์รา้งมาเป็นพเิศษส�าหรับนักศกึษา
แตล่ะราย วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ แนวคดิ สไตล ์ 
และแนวทางเฉพาะทีนั่กศกึษาเกีย่วขอ้ง โดยนักศกึษาจะตอ้งท�างานราย
สปัดาหท์ีม่อบหมาย การอภปิราย และการทบทวนของอาจารยท์ีป่รกึษา 
และตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย

PH 489 โครงงานวจิติรศลิป์ 2
วชิานี้เป็นสว่นสนับสนุนเพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาชิน้งานทีเ่ป็น 

รปูธรรมของงานสว่นบคุคล วชิานีจ้ะรวมถงึขอ้มลูในการสง่เสรมิและท�าการ
ตลาดตนเองส�าหรับการเป็นชา่งภาพดา้นงานวจิติรศลิป์ นักศกึษาจะตอ้ง
ท�าโครงงานใหแ้ลว้เสร็จ เพือ่น�าเสนอผลงานตอ่แกเลอรีแ่ละมอือาชพีดา้น
วจิติรศลิป์

PH 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการ
ฝ่าย โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ 
และการด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้ โดยคา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้ง
เรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

PH 493 การศกึษาตา่งประเทศอยา่งเขม้ขน้ดา้นภาพถา่ย
ในการเดนิทางตา่งประเทศในเจ็ดสปัดาหน์ี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบังาน
ศลิปะ วฒันธรรม และประวตัศิาสตรท์ีส่�าคญัของอติาลผีา่นการถา่ยภาพ 
ทวัรท์ีม่ผีูด้แูลจะท�าใหนั้กศกึษาไดศ้กึษาและถา่ยภาพเมอืง ชนบท และ
อนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตรข์องอติาลไีดใ้นวงกวา้ง วชิานีเ้ปิดสอนส�าหรับ
นักศกึษาทัง้หมดทัง้ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัและเรยีนทางออนไลน์

PH 495 พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีร์
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาพอรท์โฟลโิอ โดยจะรวมทัง้วธิี
การดัง้เดมิและวธิกีารรว่มสมยั เพือ่สรา้งการน�าเสนอผลงานทีเ่ขม้แข็งและ
เชือ่มโยงกนั ทีเ่หมาะส�าหรับการแบง่ปันงานนอกเหนอืชัน้เรยีน โดยจะมี
การผลติพอรท์โฟลโิอชิน้งานจรงิและในรปูแบบเว็บไซต ์ รวมถงึเอกสาร
ดา้นการตลาดอืน่ๆ ทีจ่ะน�าไปใชใ้นตลาดการถา่ยภาพแบบมอือาชพี

PH 496 แฟชัน่และความงาม 2
วชิานีจ้ะเตรยีมนักศกึษาใหพ้รอ้มส�าหรับงานดา้นการเขยีนบทความแฟชัน่
ทีเ่ป็นชว่งกวา้ง ทัง้นอกสถานทีแ่ละในสตดูโิอ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาสไตล์
สว่นบคุคลและทกัษะดา้นเทคนคิเพือ่สนับสนุนสไตลเ์หลา่นัน้ โดยจะมกีาร
อภปิรายถงึอปุสงคท์ีแ่ตกตา่งของการถา่ยภาพแฟชัน่

PH 497 พอรท์โฟลโิอภาพโฆษณา/ภาพประกอบบทความ
ในวชิานี ้นักศกึษาจะสรา้งพอรท์โฟลโิอภาพถา่ยโฆษณา/ภาพถา่ยประกอบ 

บทความ โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งชิน้งานทีเ่ป็นเอกลกัษณท์ีส่ะทอ้นถงึ
สไตลส์ว่นบคุคล นักศกึษาจะตอ้งผลติหนังสอืพอรท์โฟลโิอ รวมถงึสือ่โปร
โมทอืน่ๆ เพือ่ท�าการตลาดงานของตนเองใหล้กูคา้ ตวัแทน และนายหนา้

PH 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา

PH 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง  คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตก
ตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

PH 500 การฝึกงานดา้นการถา่ยภาพ
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพ
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PH 600 แนวคดิและเทคนคิของภาพถา่ยดจิติอล
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ใหพ้ืน้ฐานเชงิเทคนคิทีแ่น่นหนาใหก้ับนักศกึษาใน
เรือ่งภาพถา่ยดจิติอล ซึง่หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย: การใชก้ารควบคมุ
กลอ้ง เทคนคิการจับภาพ คณุภาพของแสง การตดัตอ่ภาพ และการจัด
วางองคป์ระกอบ การอภปิรายและงานทีม่อบหมายจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐาน
อตุสาหกรรมส�าหรับคณุภาพของภาพและแนวคดิของการถา่ยภาพ 

PH 601 การถา่ยภาพ - แนวคดิ
ในวชิาปฏบิตักิารแบบมปีฏสิมัพันธน์ี ้ นักศกึษาจะมโีอกาสทีจ่ะพัฒนาและ 

ขดัเกลาความสามารถเชงิแนวคดิและเชงิเทคนคิของตนเอง โดยวชิานีจ้ะ 

แนะแนวทางใหนั้กศกึษาแต่ละคนมุ่งไปสู่สไตลค์วามเป็นศลิปินของตน 
และชว่ยเหลอืในเรือ่งการศกึษาแนวคดิเบือ้งตน้ เนือ่งจากเกีย่วขอ้งกบัชัน้
เรยีนถา่ยภาพทีจ่ะเรยีนตอ่ไปและโครงงานวทิยานพินธด์ว้ย

PH 603 ภาษาของภาพถา่ย
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มในการศกึษาเชงิลกึของภาษาพืน้ฐานของ
การถา่ยภาพ ซึง่ประกอบดว้ยสนุทรยีศาสตร ์ เทคนคิ และมมุมองทีป่ฏบิตั ิ
ไดจ้รงิของสือ่ การตคีวามเชงิศลิปะและเทคนคิจะไดรั้บการตรวจสอบผา่น
การศกึษาการจับภาพ การประมวลผล และการพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช ้
งานวจิติรศลิป์ เชงิพาณชิย ์และสารคดี

PH 604 การใชง้านวจิติรศลิป์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนาภาษาสว่นตวัของตนเองและสนุทรยีศาสตรใ์น
ชดุโครงงาน โดยจะศกึษามมุมองดา้นวจิติรศลิป์ของการถา่ยภาพในเชงิลกึ

PH 608 การจัดแสง
วชิานีจ้ะศกึษาพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดแสง โดยจะอธบิายถงึคณุภาพ
ของแสงแบบตา่งๆ และจะน�าเครือ่งมอืหลากหลายทีใ่ชใ้นการควบคมุแสง
มาใชง้าน ซอฟตบ์อกซ ์รม่ อปุกรณช์ว่ยกระจายแสง และการจัดสมดลุของ 

สภาพแวดลอ้มของแสง ซึง่จะเป็นตวัสรา้งแพลทฟอรม์ส�าหรับแนวทางของ 

แตล่ะบคุคล

PH 611 ภมูทิศันร์ว่มสมยั
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาการถา่ยภาพภมูทิศันป์ระเภทตา่งๆ จากวธิกีาร
เชงิแนวคดิทีแ่ตกตา่งกนั 5 วธิ ีซึง่ไดแ้กก่ารพรรณนา, การแสดงออก, ภาพ
ประกอบ, การมุง่เนน้เนือ้หา และการมุง่เนน้รปูแบบ โดยจะอภปิรายประวตัิ
ความเป็นมาของภมูทิศันป์ระเภทตา่งๆ และผลกระทบทางวฒันธรรมของ
การน�าเสนองานภมูทิศัน ์โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัเทคนคิการสรา้งภาพและ
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการถา่ยภาพภมูทิศันด์ว้ย

PH 612 ธรรมชาตขิองการถา่ยภาพ
วชิานี้จะเนน้การศกึษาและการท�าความเขา้ใจการถ่ายภาพในฐานะภาษา
ภาพ โดยศกึษาความสมัพันธข์ององคป์ระกอบของรปูแบบและการบรรยาย 
ในฐานะทีเ่ป็นวธิกีารส�าหรับการแสดงออกทางศลิปะของแตล่ะบคุคล โดย
เนน้เรือ่งการใชห้ลกัการเหลา่นีผ้า่นงานทีไ่ดรั้บมอบหมายและการอภปิราย

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

PH 613 สแีละแสง
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดศ้กึษาความสมัพันธพ์ืน้ฐานระหวา่งส ีคณุภาพของ 

แสง และอารมณ ์โดยจะเนน้เรือ่งการผลติภาพถา่ยทีม่คีวามเชีย่วชาญทาง 

เทคนคิและความคดิสรา้งสรรค ์ผา่นการจัดแสง การกรองส ีและกระบวนการ 

หลงัการผลติภาพ โดยจะอภปิรายในเชงิลกึในดา้นเทคนคิ สนุทรยีศาสตร ์
และมมุมองดา้นแนวคดิของการใชส้แีละแสง

PH 614 หอ้งมดืงานขาวด�า
วชิานีจ้ะเรยีนรูเ้กีย่วกบัเทคนคิในหอ้งมดืส�าหรับงานขาวด�า และกระบวนการ 

ตา่งๆ ซึง่รวมถงึกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพมิพง์านขาวด�าแบบละเอยีด 

ดว้ย นักศกึษาจะศกึษากระบวนการของฟิลม์และเทคนคิมาตรฐานการเปิด
คา่แสง รวมถงึกลยทุธต์า่งๆ ส�าหรับเทคนคิการพมิพภ์าพละเอยีดดว้ย

PH 616 ชา่งภาพและ Photoshop
วชิานีอ้อกแบบมาเป็นพเิศษส�าหรับชา่งภาพ โดยจะชว่ยเสรมิสรา้งความ
เชีย่วชาญใหก้บันักศกึษาใหส้ามารถเตรยีมภาพโดยใชโ้ปรแกรม Addobe 
Photoshop ส�าหรับตลาดมอือาชพี นักศกึษาจะเรยีนอยา่งละเอยีดในเรือ่ง
การตดัตอ่ภาพ การปรับแกส้พีืน้ฐาน และเครือ่งมอืตา่งๆ ในโปรแกรม วชิา
นีจ้ะตดิตามเทคโนโลยใีหมล่า่สดุและเวอรช์ัน่ลา่สดุของ Photoshop อยู่
เสมอ

PH 620 ภาพนิง่
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดศ้กึษาและฝึกปฏบิตักิารถา่ยภาพนิง่ของวตัถขุนาด
เล็กและการสรา้งภาพแบบตัง้โตะ๊ นักศกึษาจะทดลองเทคนคิการใชแ้สง
ในสตดูโิอทีห่ลากหลาย และตวัปรับแสง ขณะทีย่งัรักษาแนวคดิทีเ่นน้ใน
เรือ่งสไตลแ์ละการออกแบบ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ศลิปะเพือ่การพาณชิยแ์ละเป็น
งานวจิติรศลิป์

PH 621 การถา่ยภาพเชงิทดลอง
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาเทคนคิตา่งๆ ของการถา่ยภาพเชงิทดลอง ซึง่
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย: เทคนคิการจับภาพทางเลอืก การโอนภาพ 
กระบวนการพมิพท์างเลอืก รวมถงึวธิกีารเชงิทดลองอืน่ๆ ทีต่อ้งอาศยัการ
ตคีวามเป็นอยา่งมากและแสดงออกถงึการเป็นสือ่ทางภาพถา่ย

PH 622 สารคดี
วชิานีจ้ะศกึษามมุมองทีก่วา้งขวางของการถา่ยภาพสารคด ี ตัง้แตร่ากฐาน
ในการเป็นพยานวตัถเุพือ่ใชใ้นวถิชีวีติในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไปจนถงึ
ภาพแบบพรรณนาทีเ่จตนาจะเป็นการตคีวามหวัขอ้นัน้ๆ โดยจะเนน้ในเรือ่ง
การพัฒนาทกัษะตา่งๆ ทีจ่�าเป็นในการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ ซึง่จะรวมถงึ: การ
ตดัตอ่ การจัดล�าดบั การเขา้ถงึ กระบวนการ การวจัิย และการเขยีนหวัขอ้/
ขอ้เสนอ
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PHการถา่ยภาพ

PH 623 ภาพบคุคล
วชิาทีใ่หค้�าจ�ากัดความนี้จะศกึษาในเรือ่งความหลากหลายของวธิกีารที ่
ใชใ้นการถา่ยภาพบคุคลและผูค้นในการศกึษาทกุแนวทาง โดยจะเนน้ใน 

เรือ่งการใชแ้สงอยา่งมปีระสทิธภิาพ การใชเ้ทคนคิในการจัดแสงทีห่ลาก 

หลาย และเนน้ในเรือ่งบทบาททีส่รา้งสรรคแ์ละมแีนวคดิของชา่งถา่ยภาพ 

บคุคล

PH 626 หวัขอ้เรือ่งตนเอง
ในวชิานี ้นักศกึษาจะศกึษาตนเองโดยใชก้ารถา่ยภาพเป็นสือ่ทีส่รา้งสรรค ์
นักศกึษาจะสรา้งชิน้งานทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของวสิัยทัศน์ของแต่ละคนที่
เชือ่มโยงกนั โดยจะตอ้งทา้ทายตวัเองและสรา้งชิน้งานทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่ 

นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กกบัศลิปินทีท่�างานในประเภทการถา่ย
ภาพตนเอง

PH 632 การจัดแสงและเทคนคิการใชก้ลอ้งขนาดใหญ่
วชิานีจ้ะศกึษาและฝึกฝนใหเ้ชีย่วชาญในเรือ่งภาพนิง่ ภาพคน และเทคนคิ 

การจัดแสงภายในและภายนอก นอกจากนี ้ นักศกึษาจะไดรั้บความรูเ้พิม่ 

เตมิในเรือ่งการใชก้ลอ้งขนาดใหญด่ว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งการก�าหนดและ 

ตคีวามความสมัพันธข์องระยะ

PH 633 การถา่ยภาพแฟชัน่และความงาม
วชิานีจ้ะสอนวธิกีารถา่ยภาพผูค้นและหวัขอ้อืน่ๆ ทีจ่ดุประกายเทคนคิดา้น 

แฟชัน่และบทความ วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งสไตลแ์ละแนวโนม้ปัจจบุนัในการ 

ถา่ยภาพประกอบบทความ ขณะเดยีวกนัจะครอบคลมุในเรือ่งมมุมองของ 

แสงในงานภาพประกอบบทความและแฟชัน่ทีไ่ดรั้บมอบหมาย นักศกึษา
จะผลติพอรท์โฟลโิอของชิน้งานทีจ่ะน�าไปเป็นสว่นหนึง่ของงานสดุทา้ย
ทีไ่ดรั้บมอบหมาย

PH 635 งานพมิพด์จิติอลและการน�าเสนอผลงาน
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งโซลชูัน่ของผลลพัธง์านดจิติอล ซึง่จะมกีารอภปิราย
โดยเนน้ในเรือ่งผลลัพธข์องงานองิคเ์จ็ทส�าหรับพอรท์โฟลโิอและการน�า
เสนอผลงานโดยทีม่ชีา่งภาพรว่มสมยัอยูใ่นใจ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะ
ผลติงานสซี�้าทีเ่ทีย่งตรง จากวธิกีารแสดงผลลพัธส์มยัใหม ่จากองิคเ์จ็ท
ไปสูก่ารพมิพ ์CMYK

PH 636 การสรา้งภาพดจิติอล
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดรั้บการสอนทกัษะการใช ้Photoshop ในขัน้กลาง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งภาพดจิติอลและผลลพัธด์จิติอล โดยจะเนน้เรือ่ง
ความกา้วหนา้ในการเบลนด ์การท�ามาสกิง้ การตกแตง่ภาพ และเทคนคิ
การจัดวางองคป์ระกอบ เพือ่เตรยีมไฟลส์�าหรับงานพมิพด์จิติอลทีเ่หมาะ 

สมทีส่ดุ ทกัษะตา่งๆ ทีส่อนในวชิานีจ้ะชว่ยในการปรับแตง่โครงงานพอรท์ 

โฟลโิอของแตล่ะบคุคล

PH 640 การทดลองกระบวนการในประวตัศิาสตร์
วชิานีจ้ะสอนเกีย่วกบักระบวนการประวตัศิาสตรท์ีใ่ชใ้นศตวรรษที ่19 เชน่  
Cyanotype, Van Dan Dyke Brown, Tintype และ Gum Printing 
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้หเ้ชีย่วชาญในเรือ่งเทคนคิทีใ่ชก้ันในประวัตศิาสตร ์
จากนัน้จงึใชเ้ทคนคิเหลา่นัน้เพือ่ท�าการทดลอง

PH 642 การจัดแสงนอกสถานที่
วชิานี้จะใหค้�าแนะน�าแกนั่กศกึษาในเรือ่งเทคนคิการจัดแสงนอกสถานที ่
รวมถงึการใชแ้สงทีม่ใีหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ การควบคมุแสง และการใช ้
strobe และแสงแบบผสมนอกสถานที ่โดยจะครอบคลมุสถานทีท่ัง้ภายใน
และภายนอก

PH 644 การถา่ยภาพในฐานะสือ่ผสม
วชิานีจ้ะศกึษาการใชส้ือ่ผสมในดา้นการถา่ยภาพ โดยจะศกึษาเทคนคิการ
วาดภาพและระบายส ีการสรา้งภาพคอลลาจ และภาพซอ้น

PH 645 การทดลองการถา่ยภาพแบบรว่มสมยั
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งวธิกีารทีม่ใิชว่ธิกีารดัง้เดมิในการสรา้งและแสดงชิน้
งานภาพถา่ย โดยจะศกึษาเทคนคิสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย ซึง่จะรวมถงึ: 
การจับภาพทางเลอืก อมิลัชัน่แบบเหลว การใหโ้ทนส ีการปรับแตง่ส ีการ 

โอนภาพ และการทดลองกบัพืน้ผวิและขนาดการพมิพท์ีห่ลากหลาย โดย
จะเนน้เรือ่งการแสดงออกทางศลิปะทีเ่ขม้ขน้ และความคดิสรา้งสรรคท์ีม่ี
อยูภ่ายในสือ่

PH 646 กลอ้งรเูข็ม กลอ้งพลาสตกิ และกลอ้งบนอปุกรณ์
เคลือ่นที่
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการทดลองและศกึษาการแสดงออกสว่นบุคคลผ่าน
การใชก้ลอ้งรเูข็มและกลอ้งพลาสตกิ นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้ก
ประเภทของกลอ้งทีแ่ตกตา่งกนั และการท�างานแบบศลิปินในแงข่องการ
ถา่ยภาพ

PH 650 การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ชว่ยเหลอืนักศกึษาขณะพัฒนาเอกสารการณรงค์
และสง่เสรมิการตลาด ส�าหรับโครงงานถา่ยภาพปัจจบุนัของตน นักศกึษา
จะออกแบบและผลติพอร์ทโฟลโิองานพมิพ์และเว็บไซตพ์อร์ทโฟลโิอ  
เพือ่แสดงงานวทิยานพินธข์องตนและโครงงานการถา่ยภาพอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

PH 653 การถา่ยภาพบคุคลในสภาพแวดลอ้ม
วชิานี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมนักศกึษาเขา้สู่งานสายอาชพีในฐานะช่าง
ภาพบทความเชงิพาณชิย ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะในการจัดแสงนอก 

สถานที ่ รวมถงึเรยีนรูค้วามส�าคญัของเทคนคิการมปีฏสิมัพันธเ์พือ่ท�างาน
รว่มกบัผูค้นทีห่ลากหลาย จะมกีารถา่ยภาพบคุคลเพือ่ใชส้�าหรับธรุกจิ การ
ทอ่งเทีย่ว ไลฟ์สไตล ์และสือ่สิง่พมิพอ์ืน่ๆ

PH 655 การท�าภาพมอนเทจดจิติอล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาในเรือ่งของความหลากหลาย ความเป็นไปได ้
ในการสรา้งภาพของการท�าภาพมอนเทจดจิติอลโดยใชโ้ปรแกรม Adobe  
Photoshop วชิาขัน้สงูนีจ้ะเรยีนตอ่เนือ่งจากเทคนคิทีไ่ดเ้รยีนรูม้าในวชิาการ 

สรา้งภาพดจิติอลกอ่นหนา้นี ้ ซ ึง่จะมกีารมอบหมายงานเชงิแนวคดิและเชงิ
เทคนคิทีส่นับสนุนหวัขอ้ทีเ่รยีนในชัน้เรยีน โดยจะศกึษาในเรือ่งวจิติรศลิป์
และการใชศ้ลิปะเพือ่การพาณชิยด์ว้ย

PH 656 การจับภาพเคลือ่นไหวและการเลา่เรือ่งดว้ยภาพ
ในวชิานี ้นักศกึษาวชิาการถา่ยภาพจะไดศ้กึษาในเรือ่งแนวคดิและองคป์ระกอบ 

ดา้นเทคนิคของการบรรยายดว้ยภาพโดยใชก้ารสรา้งภาพเคลื่อนไหว  
นักศกึษาจะสรา้งแนวคดิ สรา้งสรรคง์าน และจบโครงงานภาพเคลือ่นไหว 
โดยใชก้ารถา่ยภาพวดิโีอและใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการ 

ตดัตอ่ โดยจะศกึษาแนวคดิของภาพเคลือ่นไหวขัน้สงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกั
ปฏบิตัปัิจจบุนัในอตุสาหกรรมส�าหรับชา่งภาพ
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PH 672 การถา่ยภาพอยา่งเขม้ขน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาหลกัปฏบิตั ิ เทคนคิ และประสบการณด์า้น
ทฤษฎขีองตนเอง ในขณะทีไ่ดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการเคลือ่นไหวของศลิปะใน
ศตวรรษที ่ 20 และแนวโนม้ในการถา่ยภาพรว่มสมยั โดยจะสอนเรือ่งการ
สนับสนุนดา้นประเด็นทางเทคนคิ เชน่ การจัดแสงนอกสถานที ่ การกรอง
แสง และเทคนคิรปูแบบกลอ้งถา่ยรปูทีแ่ตกตา่งกนั วชิานีจ้ะจบดว้ยการ
แสดงนทิรรศการกลุม่สามสปัดาห์

PH 673 พอรท์โฟลโิอ: แนวคดิและการพัฒนา
วชิาพอรท์โฟลโิอนี้ออกแบบมาส�าหรับนักศกึษาทีไ่ดเ้รยีนวชิาหลักของ
หลกัสตูรเสร็จสิน้เรยีบรอ้ยแลว้ และพรอ้มทีจ่ะประยกุตใ์ชค้วามรูข้องตนใน
ดา้นแนวคดิและเทคนคิในการถา่ยภาพ เพือ่พัฒนาชิน้งานระดบัมอือาชพี
ทีเ่ชือ่มโยงกนั โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาแนวคดิ การจับภาพ และการ
วจิารณใ์นระดบัขัน้สงู

PH 674 พอรท์โฟลโิอ 1
วชิาพอรท์โฟลโิอนี้ออกแบบมาส�าหรับนักศกึษาทีไ่ดเ้รยีนวชิาหลักของ 

หลกัสตูรการถา่ยภาพบณัฑติศกึษาเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ และพรอ้มประยกุต ์

ใชค้วามรูข้องตนในดา้นการจับภาพ ส ี แสง การจัดองคป์ระกอบ แนวคดิ 
กระบวนการหลงัผลติ และการน�าเสนอผลงาน เพือ่พัฒนาชิน้งานระดบัมอื
อาชพีทีเ่ชือ่มโยงกนั

PH 675 พอรท์โฟลโิอ 2
วชิาพอรท์โฟลโิอหลักสตูรเขม้ขน้นี้จะเรยีนรูเ้นื้อหาตอ่จากทีไ่ดเ้รยีนรูม้า
ในวชิาพอรท์โฟลโิอ 1 โดยนักศกึษาจะเจาะลกึมากขึน้ในเรือ่งแนวคดิและ
ทกัษะในการถา่ยภาพ ผา่นพอรท์โฟลโิอระดบัมอือาชพีของแตล่ะบคุคลที ่
กา้วหนา้ยิง่ขึน้ พอรท์โฟลโิอสดุทา้ยในวชิานีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถงึระดบัความ 

สามารถสงูสดุของนักศกึษาในเรือ่งทกัษะเชงิเทคนคิ การจัดวางองคป์ระกอบ  
แนวคดิ และการน�าเสนอผลงาน

PH 680 การพัฒนาโครงงานวทิยานพินธ์
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่แนะแนวนักศกึษาขณะอยู่ระหว่างการก�าหนดและ
พัฒนาขอ้เสนอโครงงานวทิยานพินธ ์ เพือ่เตรยีมตวัส�าหรับการทบทวนใน
ชว่งกลาง นักศกึษาจะศกึษา เผชญิหนา้ และแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ในเรือ่ง
แนวคดิ การบรรยาย และเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงงานวทิยานพินธข์อง
ตน ผา่นการอภปิรายทีเ่กีย่วขอ้งและงานพอรท์โฟลโิอทีไ่ดรั้บมอบหมาย

PH 681 ความกา้วหนา้ของวทิยานพินธ์
วชิานีเ้ป็นวชิาตอ่เนือ่งจากการพัฒนาโครงงานวทิยานพินธ ์ หลกัสตูรเขม้ขน้ 

นี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนักศกึษาใหม้คีวามกา้วหนา้ในเรื่องแนวคดิ
โครงงานวทิยานพินธแ์ละชว่ยในเรือ่งภาพลักษณ์ในการเตรยีมตัวส�าหรับ
การทบทวนชว่งกลาง โดยจะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาดา้นเทคนคิ แนวคดิ 
และทกัษะทางปัญญาผา่นการถา่ยภาพ การเขยีน และการน�าเสนองานที่
ไดรั้บมอบหมายดว้ยปากเปลา่

PH 682 แนวคดิและกระบวนการส�าคญั
ในวชิานี ้ นักศกึษาขัน้สงูจะเผชญิกบัแนวคดิและทฤษฎตีา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทศันศลิป์ โดยจะศกึษาในเรือ่งทฤษฎทีีม่อีทิธพิลตอ่ค�าจ�ากดัความของ
ศลิปะ และผลกระทบทีม่ตีอ่กระบวนการของศลิปิน วชิานีจ้ะรวมถงึการคดิ
แบบนามธรรม การศกึษากระบวนการทีส่�าคญั และการใชแ้นวคดิเหลา่นัน้
อยา่งมคีวามหมายในงานสว่นตวัของนักศกึษา

PH 692 หวัขอ้รว่มสมยัดา้นการถา่ยภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาหวัขอ้รว่มสมยัตา่งๆ ในดา้นการถา่ยภาพผา่น
การเขา้รว่มในการฟังบรรยายของศลิปิน การสมัภาษณ ์ และการอภปิราย
กลุม่ในระดบัสงู การพดูคยุและสมัภาษณศ์ลิปินชัน้น�าในอตุสาหกรรมจะน�า
เสนอในแบบสดและการออกอากาศทางเว็บไซตท์ีบ่นัทกึไว ้ หวัขอ้ทีเ่รยีน
จะเป็นการศกึษาเพิม่เตมิผา่นการวจัิย การเขยีน และงานถา่ยภาพทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย

PH 694 ศลิปะของการสอนถา่ยภาพ
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่นักศกึษาขัน้สงูทีม่แีรงบันดาลใจทีจ่ะสอนการถ่าย
ภาพในระดบัวทิยาลยั โดยจะศกึษาหลกัปฏบิตัดิา้นการศกึษารว่มสมยัใน
การศกึษาศลิปะในมหาวทิยาลยัและทางออนไลนอ์ยา่งเขม้ขน้ และจะเนน้
ในเรือ่งการพัฒนาหลกัสตูร เตมิเต็มดว้ยการตรวจสอบในเชงิลกึและการ
ใชง้านทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิของระเบยีบวธิกีารสอน ทีเ่ฉพาะเจาะจงส�าหรับการ
ศกึษาการถา่ยภาพ

PH 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

PH 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

PH 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

PH 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้
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PH 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

PH 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีย่ังคงท�าพอรท์โฟลโิอตัวสุดทา้ยของตน 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาชว่ยใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

PH 810 แนวคดิและภาพ
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในโครงงาน
วทิยานพินธข์องแตล่ะบคุคลในแบบกลุม่ยอ่ย ซึง่วชิานีอ้อกแบบมาส�าหรับ
นักศกึษาทีเ่พิง่ผา่นการทบทวนชว่งกลางของตนเอง โดยเนน้เรือ่งการปรับ 

แตง่แนวคดิ การเอาชนะความทา้ทายของโครงงาน และการพัฒนาพอรท์ 

โฟลโิอวทิยานพินธ์

PH 816 วจิติรศลิป์
วชิานีจ้ะใหโ้อกาสนักศกึษาทีเ่นน้ในเรือ่งวจิติรศลิป์ใหไ้ดรั้บค�าแนะน�าและ
ค�าวจิารณ์ในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองในสภาพแวดลอ้มแบบกลุม่
ยอ่ย โดยจะเนน้ในเรือ่งความกา้วหนา้ของแนวคดิโครงงานและการพัฒนา
พอรท์โฟลโิอ อกีทัง้จะศกึษาและอภปิรายปรัชญารว่มสมยัและหลกัปฏบิตั ิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยภาพวจิติรศลิป์

PH 817 ศลิปะเพือ่การพาณชิย์
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาศลิปะเพือ่การถ่ายภาพเชงิพาณิชยไ์ดรั้บค�า
แนะน�าและค�าวจิารณ์โครงงานวทิยานิพนธใ์นสภาพแวดลอ้มแบบกลุ่ม
ยอ่ย โดยจะเนน้ในเรือ่งความกา้วหนา้ของแนวคดิโครงงานและการพัฒนา
พอรท์โฟลโิอ อกีทัง้จะศกึษาและอภปิรายปรัชญารว่มสมยัและหลกัปฏบิตั ิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศลิปะเพือ่การพาณชิย์

PH 818 สารคดี
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาการถ่ายภาพที่เนน้ในเรื่องสารคดีไดรั้บค�า
แนะน�าและค�าวจิารณ์โครงงานวทิยานพินธข์องตนเองในสภาพแวดลอ้ม
แบบกลุม่ยอ่ย โดยจะเนน้ในเรือ่งความกา้วหนา้ของแนวคดิโครงงานและ 

การพัฒนาพอรท์โฟลโิอ อกีทัง้จะมกีารศกึษาและอภปิรายปรัชญารว่มสมยั 

และหลกัปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัถา่ยภาพสารคดี

PH 830 บรบิทและการสือ่สาร
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะก�าหนดงานวทิยานพินธใ์นบรบิทของความรว่มสมยั 

และในเชงิประวตัศิาสตร ์ ท�าความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้เกีย่วกบัวธิกีารถา่ยภาพ 

แบบประยกุต ์ และปรับแตง่ปรัชญาดา้นศลิปะสว่นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศกึษาวทิยานพินธ ์ โดยจะเนน้เรือ่งการวจัิยและการสือ่สารโดยใชภ้าพ ใช ้

ถอ้ยค�า และโดยการเขยีน เพือ่เตรยีมพรอ้มส�าหรับการทบทวนครัง้สดุทา้ย
และเขา้สูอ่ตุสาหกรรมการถา่ยภาพ

PH 831 วทิยานพินธแ์บบเขม้ขน้
หลักสตูรเขม้ขน้ชว่งฤดรูอ้นนีอ้อกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษาทัง้หมดทีศ่กึษา
ในเรือ่งการถ่ายภาพไดเ้นน้ในเรือ่งมโีครงสรา้งวชิาทีย่ดืหยุ่นทีเ่พิม่ความ
กา้วหนา้ใหก้บังานวจัิย แนวคดิ และภาพลกัษณข์องโครงงานวทิยานพินธ์
ของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งความกา้วหนา้ของโครงงานอสิระ การใหค้�า
แนะน�ารายบคุคล และการวจิารณก์ลุม่ตามความคบืหนา้ของโครงงานของ
นักศกึษาแตล่ะคน

PH 836 Photoshop ขัน้สงู
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาไดรั้บค�าแนะน�าในการใชโ้ปรแกรม Photoshop 
ขัน้สงู และไดรั้บค�าวจิารณเ์กีย่วกบัโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองในแบบ 

กลุม่ยอ่ย โดยจะเนน้เรือ่งความกา้วหนา้ของกระบวนการหลงัการถา่ยภาพ
อยา่งสรา้งสรรค ์ และทกัษะการพมิพ ์ เนือ่งจากนักศกึษาจะตอ้งน�าไปรวม
ในพอรท์โฟลโิอวทิยานพินธข์องตนเอง จงึอาจจะมกีารมอบหมายงานและ
หารอืเพิม่เตมิตามความจ�าเป็นของนักศกึษาแตล่ะคน

PH 837 หลกัปฏบิตัทิางเลอืก
วชิานี้จะใหโ้อกาสนักศกึษาทีท่�างานในสว่นทีเ่กีย่วกับการจับภาพอยา่งมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ และ/หรอืภาพประวตัศิาสตร ์ และเทคนคิการประมวล
ภาพไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณ์ในโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองใน 

แบบกลุม่ยอ่ย โดยจะเนน้เรือ่งการปรับแตง่การจับภาพแบบทางเลอืกและ
วธิกีารพมิพ ์ ซึง่งานทีไ่ดรั้บมอบหมายและการอภปิรายตา่งๆ จะขึน้อยูก่บั
ความจ�าเป็นของนักศกึษาแตล่ะคน

PH 850 การวจัิยและการพัฒนาโครงงาน
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเขา้รว่มในงานวจัิยโครงงานรายบคุคลทีเ่ชือ่มโยงกบั
ความกา้วหนา้ของพอรท์โฟลโิอโครงงานวทิยานพินธข์องตนเองในสภาพ
แวดลอ้มการท�างานแบบกลุม่ยอ่ย โดยจะเนน้เรือ่งความคดิสรา้งสรรคใ์น
เรือ่งภาพลกัษณข์องโครงงานวทิยานพินธใ์หม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง และจะได ้
รับการวจิารณจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษาและเพือ่นรว่มชัน้ดว้ย

PH 856 การเตรยีมการทบทวนครัง้สดุทา้ย
วชิานี้ใหโ้อกาสนักศกึษาทีเ่รยีนในภาคเรยีนสดุทา้ยไดรั้บแนวทางในการ 

เตรยีมพรอ้มส�าหรับการทบทวนครัง้สดุทา้ย และไดเ้ขา้รว่มในอตุสาหกรรม
ระดบัมอือาชพีของการถา่ยภาพ โดยจะเนน้เรือ่งความกา้วหนา้ของทกัษะ
ในการพดูและการเขยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะ การอา่นแบบมอือาชพี และ
ความสมบรูณข์องโครงงานวทิยานพินธ์

PH 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

PH 903 การศกึษาตา่งประเทศอยา่งเขม้ขน้ดา้นภาพถา่ย
ในการเดนิทางตา่งประเทศในเจ็ดสปัดาหน์ี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบังาน
ศลิปะ วฒันธรรม และประวตัศิาสตรท์ีส่�าคญัของอติาลผีา่นการถา่ยภาพ 
ทวัรท์ีม่ผีูด้แูลจะท�าใหนั้กศกึษาไดศ้กึษาและถา่ยภาพเมอืง ชนบท และ
อนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตรข์องอติาลไีดใ้นวงกวา้ง วชิานีเ้ปิดสอนส�าหรับ
นักศกึษาทัง้หมดทัง้ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัและเรยีนทางออนไลน์
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

รายชือ่บรษัิททีว่า่จา้ง 

ผูจ้บการศกึษาของเรา: 

Bandai Namco

Blue Sky

Dreamworks

EA Games

Fantasy Flight Games

ILM

Lolapps

Lucas Arts

Massive Black

Nickelodeon

PDI

Disney Mobile

Pixar

Valve

Walt Disney Animation Studios

Warner Bros. Studios

Zynga

และอืน่ๆ อกีมากมาย!
หลกัสตูรวฒุกิารพัฒนาเทคนคิวชิวลจะเป็นการปพูืน้ฐานทีแ่น่นหนา เพือ่ใหนั้กศกึษาเขา้ใจในเรือ่งหลกัการ
ของการพัฒนาเทคนคิวชิวล และไดรั้บการออกแบบมาเพือ่สรา้งสรรคก์ารศกึษาแบบรอบดา้นในเรือ่งศลิปะ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งความเชีย่วชาญแบบดัง้เดมิ ความสามารถในดา้นเทคนคิและแนวคดิ รวมถงึการตอบกลบั 

ทางอารมณใ์นทกุแงม่มุของกระบวนการการพัฒนาเทคนคิวชิวล หลกัสตูรของวฒุกิารพัฒนาเทคนคิวชิวล
จะสนับสนุนการพัฒนาสไตลข์องแตล่ะบคุคลเป็นอยา่งมาก รวมถงึวธิกีารทีห่ลากหลายในการแปลงทกัษะ
ดัง้เดมิของพวกเขาไปสูท่ักษะทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความกวา้งขวางของเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา นักศกึษาจะไดรั้บทกัษะอยา่งเต็มทีใ่นทกุดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานการพัฒนาเทคนคิ
วชิวล ขยายความคดิสรา้งสรรค ์การแกไ้ขปัญหา และความเป็นมอือาชพี
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VI Sการพัฒนาเทคนคิวชิวล

เสน้ทางสายอาชพี

อารต์ไดเรคเตอร์
นักออกแบบฉากหลงั/เลยเ์อาท์
นักออกแบบตวัละคร
ศลิปินเชงิแนวคดิ
นักออกแบบสิง่มชีวีติ
นักออกแบบสภาพแวดลอ้ม
นักออกแบบเลเวลส�าหรับเกม
ประตมิากรตน้แบบ
นักออกแบบโมเด็ลแพ็กเกต็
ศลิปินผูผ้ลติ
ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ
นักออกแบบการผลติ
นักออกแบบพร็อพ
นักออกแบบเซต็
ศลิปินภาพสเกต็ช์
ศลิปินงานพืน้ผวิ
ศลิปินงานพืน้ผวิ/นักออกแบบพร็อพ
ศลิปินพัฒนาเทคนคิวชิวล

ผูจ้บการศกึษาจากสถาบนัการพัฒนาเทคนคิ 

วชิวลสามารถตอ่ยอดในอาชพีการงาน เชน่:
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การพฒันาเทคนคิวชิวล

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนาเทคนคิวชิวล
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิAA สาขาการพัฒนาเทคนคิ 

วชิวล
FA 110 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ I
FASCU 270  หุน่กายวภิาค
FND 110  การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112  การวาดรปูรา่ง
FND 116  มมุมอง
FND 125  สแีละการออกแบบ
FND 131  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
VIS 103  การสรา้งภาพการพัฒนาเทคนคิวชิวล
VIS 150  การพัฒนาเทคนคิวชิวล 1
VIS 205  การผลติการพัฒนาเทคนคิวชิวล
VIS 250  การพัฒนาเทคนคิวชิวล 2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการพฒันา
เทคนคิวชิวล

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการพัฒนาเทคนคิวชิวล
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
 

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัทีก่�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการพัฒนาเทคนคิ 

วชิวล
FA 110 การวาดภาพหุน่นิง่มชีวีติ I
FASCU 270  หุน่กายวภิาค
FND 110  การวเิคราะหร์ปูแบบ
FND 112  การวาดรปูรา่ง
FND 116  มมุมอง
FND 125  สแีละการออกแบบ
FND 131  การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
VIS 103  การสรา้งภาพการพัฒนาเทคนคิวชิวล
VIS 150  การพัฒนาเทคนคิวชิวล 1
VIS 205  การผลติการพัฒนาเทคนคิวชิวล
VIS 250  การพัฒนาเทคนคิวชิวล 2
VIS 405  พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีรส์�าหรับการพัฒนาเทคนคิวชิวล

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปดา้นการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 107    การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
LA 108    การประพันธส์�าหรับศลิปิน

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
LA 133  การเขยีนแบบยอ่

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค์
LA 280    การเขยีนขา่วตามทศันคติ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร์

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 171  ความเจรญิของโลกตะวนัตก
LA 270  ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276  การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA 278  การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279  การสมัมนาในอติาลี
LA 359  สงัคมเมอืง
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VI Sการพัฒนาเทคนคิวชิวล

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและศลิปะบน 

   เรอืนรา่ง
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการพัฒนา
เทคนคิวชิวล 
ANM 610  แนวคดิเรือ่งรปูรา่ง
ANM 633  การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว
FA 602  การวาดภาพสว่นศรีษะ
หรอื FA 605  จติรกรรมภาพภมูทิศัน์
หรอื FA 607  จติรกรรมภาพเมอืง
  หรอืวชิาใดๆ ในสาขาวชิาเอก
FA 630  ทฤษฎสีี

ILL 610 การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้
ILL 625  มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ
ILL 660  การระบายสแีบบดจิติอล
VIS 611  องคป์ระกอบดา้นภาพในเรือ่งราว
VIS 660  พืน้ฐานของการออกแบบสภาพแวดลอ้มและการออกแบบ 

  พร็อพ
VIS 670  การผลติงานชว่งกลาง
  +1 วชิาตามสาขาเอก

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMA สาขาการพัฒนา
เทคนคิวชิวล
GLA 624  ประวตัขิองการพัฒนาเทคนคิวชิวล

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
การพฒันาเทคนคิวชิวล
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 33 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 3 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการพัฒนาเทคนคิวชิวล 

• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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VI Sการพัฒนาเทคนคิวชิวล

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การพฒันาเทคนคิวชิวล
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษา MFA สาขาการพัฒนาเทคนคิ
วชิวล 

• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการพัฒนา
เทคนคิวชิวล 
ANM 633   การวาดและการออกแบบส�าหรับงานภาพเคลือ่นไหว  
ANM 685   การสรา้งสตอรีบ่อรด์  
หรอื ANM 689  การพัฒนาเรือ่งราว  
FA 601   การวาด  
FA 630    ทฤษฎสี ี 
ILL 610  การวาดภาพคนสวมใสเ่สือ้ผา้  
ILL 625   มมุมองส�าหรับนักวาดภาพประกอบ  
VIS 611   องคป์ระกอบดา้นภาพในเรือ่งราว  
VIS 660   พืน้ฐานของการออกแบบสภาพแวดลอ้มและ 

   การออกแบบพร็อพ  
VIS 670   การผลติงานชว่งกลาง  

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขาการ
พัฒนาเทคนคิวชิวล

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม
GLA 624  ประวตัขิองการพัฒนาเทคนคิวชิวล  

การท�าความเขา้ใจวฒันธรรมทีห่ลากหลาย
GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี
GLA 679 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการพัฒนาเทคนคิวชิวล
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VIS 103 การสรา้งภาพการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานี้จะแนะน�าแนวทางหลักของการจัดวางองคป์ระกอบและการพัฒนา
เทคนคิวชิวล นักศกึษาจะใชภ้าพถา่ยดจิติอลในการสรา้งภาพพรอ้มเรือ่ง
ราวและรปูแบบทีเ่ชือ่มโยงกนั ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการสรา้งภาพจะถกูน�ามา
ใชเ้พือ่ก�าหนดจดุโฟกสั ความลกึ และมมุมอง โดยจะเนน้ในเรือ่งการจัด
วางองคป์ระกอบ และการวเิคราะหก์ารเลา่เรือ่งอยา่งมปีระสทิธภิาพ

VIS 137 ประวตัขิองการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานีจ้ะครอบคลมุจดุเริม่ตน้ของการพัฒนาเทคนคิวชิวล จนถงึเทคนคิการ 

ผลติสมยัใหม ่ รวมไปถงึนักออกแบบและศลิปินดา้นการพัฒนาเทคนคิวชิวล  
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการค�านวณตน้ทนุ การเงนิ และการตลาดส�าหรับ 

โฆษณาและโครงงานอสิระ วชิานีจ้ะรวมถงึการอภปิรายเกีย่วกบัอนาคตของ 

การพัฒนาเทคนคิวชิวล

VIS 150 การพัฒนาเทคนคิวชิวล 1
วชิานีเ้ป็นการแนะน�าใหรู้จั้กหลกัการของการพัฒนาเทคนคิวชิวล นักศกึษา
จะเรยีนรูก้ารใชค้า่พืน้ฐานของจัดวางองคป์ระกอบ คนสวมใสเ่สือ้ผา้ และ 

ทฤษฎสี ีเพือ่ประยกุตใ์ชก้บัการพัฒนาเทคนคิวชิวล รวมถงึความส�าคญัของ 

โปรแกรม Photoshop ทีม่ตีอ่การพัฒนาเทคนคิวชิวล

VIS 205 การผลติการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานี้เป็นบันไดขัน้แรกสูก่ารท�าพอรท์โฟลโิอตามมาตรฐานอตุสาหกรรม 
นักศกึษาจะจัดล�าดบัชิน้งาน ออกแบบเว็บไซตส์ว่นตวั และน�าเสนอภาพที ่
หยบิยกขึน้มาแสดง โครงงานตา่งๆ จะรวมไปถงึการแสดงภาพของหนังสัน้ 

หรือเกมก่อนผลติจรงิทีส่ ือ่สารเรื่องราว/แนวคดิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยจะครอบคลมุในเรือ่งขัน้ตอนการผลติภาพเคลือ่นไหว สารคด ีและการ
แสดงสด

VIS 230 พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีรส์�าหรับการพัฒนาเทคนคิ
วชิวล
วชิานี้เป็นการแนะน�าทีเ่ขม้ขน้ไปสูก่ารระบายสแีบบดจิติอลทีป่รับแต่งมา
ใชก้บักระบวนการออกแบบการพัฒนาเทคนคิวชิวลโดยเฉพาะ นักศกึษา
จะใชโ้ปรแกรม Photoshop และซอฟตแ์วร ์3 มติใินการพัฒนาการจัดวาง
องคป์ระกอบทีเ่นน้ส�าหรับการออกแบบองคป์ระกอบเรือ่งราวทีเ่ชือ่มโยง
ถงึกนัได ้ นักศกึษาจะสรา้งชดุความเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัชิน้งาน ทีแ่สดง
ใหเ้ห็นถงึความคงเสน้คงวาในการจัดแสงและคณุคา่ ส ี ความลกึ และจดุ
โฟกสัทีม่ปีระสทิธภิาพ

VIS 235 การสรา้งโมเดล 3 มติแิละการออกแบบตวัละคร
ส�าหรับการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานี้เป็นการแนะน�าใหรู้จั้กโมเดลประตมิากรรมและโมเดลจติรกรรมใน
การใชซ้อฟตแ์วร ์ 3 มติ ิ หวัขอ้ตา่งๆ จะประกอบไปดว้ยการสรา้งแอสเซต็ 

ออรแ์กนคิและแอสเซต็พืน้ผวิแข็ง การเพิม่รายละเอยีดพืน้ผวิ และการตก 

แตง่จบชิน้งานดว้ยการใช ้UV และพืน้ผวิ นักศกึษาจะสรา้งตน้แบบดว้ยดนิ
เหนยีวและลงสโีดยใชซ้อฟตแ์วร ์Zbrush

VIS 250 การพัฒนาเทคนคิวชิวล 2
จากเรือ่งราวและสครปิตท์ีเ่ลอืกไว ้ นักศกึษาจะสรา้งตวัละครและการลงสี
ทีพ่รรณนาใหเ้ห็นถงึการสรา้งฉากและอารมณข์องเรือ่งราว วชิานีจ้ะเนน้ใน
เรือ่งทกัษะการวาดภาพและการระบายส ีและจะตอ้งมจีนิตนาการทีแ่จม่ชดั
ดว้ย

VIS 270 การออกแบบยานพาหนะและยทุโธปกรณส์�าหรับ
การพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานี้จะรวมการออกแบบยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในชว่งเวลาทีแ่ตก
ตา่งกนั เชน่ ยคุหลงัจากการสิน้สดุของโลก ยคุอนาคต และ steam punk 
นักศกึษาจะใชส้ือ่การวาดแบบดัง้เดมิและแบบดจิติอล เพือ่พัฒนาแนวคดิ
และสรา้งการลงสเีชงิแนวคดิทีเ่ป็นตวับอกเลา่เรือ่งราว

VIS 280 การสรา้งสครปิตส์ี
วชิานีจ้ะศกึษาการสรา้งสครปิตส์แีบบดัง้เดมิและแบบสมยัใหม ่ ผา่นการ
ท�างานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหแ้ลว้เสร็จ โดยหวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย 

การจัดวางองคป์ระกอบเชงิภาพยนตร ์การใชส้ใีนการสรา้งบรรยากาศ และ
ความตอ่เนือ่งของส ี นอกจากนีนั้กศกึษายงัจะไดส้รา้งสครปิตส์แีบบสบิหก
เฟรมดว้ย

VIS 300 การออกแบบสภาพแวดลอ้มส�าหรับการพัฒนา
เทคนคิวชิวล
วชิานีจ้ะแนะแนวทางนักศกึษาผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ในการสรา้งการออกแบบ
สภาพแวดลอ้มแบบไดนามกิและดรามา่ วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งพืน้ฐาน
ทัง้หมด ตัง้แตก่ารท�าภาพตวัอยา่งขนาดเล็ก ไปจนถงึชิน้งานส�าเร็จ ซึง่จะ
รวมถงึการจัดวางองคป์ระกอบ การจัดแสง และการใชพ้ืน้ผวิดว้ย นักศกึษา
จะตอ้งสรา้งภาพประกอบแนวคดิสภาพแวดลอ้ม 3 แบบ และการใชพ้ร็อพ
ส�าหรับประเภทสภาพแวดลอ้มทีเ่ลอืกดว้ย

VIS 310 การพัฒนาเทคนคิวชิวลส�าหรับสปอตภาพ
เคลือ่นไหว
นักศกึษาจะสรา้งสปอตภาพเคลือ่นไหว จากนัน้จงึพัฒนาเป็นศลิปะส�าหรับ
หนังสัน้ โดยจะเนน้เรือ่งการคงความสนใจของผูช้ม แมว้า่จะมฉีากและตวั 

ละครทีจ่�ากดั นักศกึษาจะตอ้งฝึกปฏบิตัใินสว่นของการสเกต็ชภ์าพแบบเร็ว 

และการสรา้งสตอรีบ่อรด์ใหจ้ดจ�าได ้การประสานงานสว่นตวั และการสรา้ง
แบรนดท์ีม่อีตัลกัษณ ์โดยจะครอบคลมุในหวัขอ้การสรา้งภาพดจิติอล การ
จัดวางองคป์ระกอบ การระบายสพีืน้ผวิ และการรทีชั ดว้ย

VIS 311 การพัฒนาเทคนคิวชิวลส�าหรับเว็บและการสรา้ง
เกมบนอปุกรณเ์คลือ่นที่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะสรา้งชิน้งานศลิปะภาพเคลือ่นไหวส�าหรับเกมบนสือ่ 

สงัคมออนไลนแ์ละสือ่ทีม่ปีฏสิมัพันธ ์ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการ 

สรา้งสตอรีบ่อรด์ นเิทศศาสตร ์ แนวทางการออกแบบ การสรา้งภาพแบบ
ดจิติอล การระบายสพีืน้ผวิ การสรา้งแอสเซต็ และการปรับแตง่ภาพยนตร ์
นักศกึษาจะสง่สภาพแวดลอ้มเกมทีเ่สร็จสมบรูณ ์ พรอ้มฉากหลงั พร็อพ  
ตวัละคร และองคป์ระกอบอนิเตอรเ์ฟซของเกม ซึง่จะรวมถงึปุ่ มตา่งๆ และ
เสยีงดว้ย

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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VI Sการพัฒนาเทคนคิวชิวล

VIS 350 การพัฒนาเทคนคิวชิวลส�าหรับการแสดงสด
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะท�างานจากสครปิตท์ีเ่ลอืก เพือ่สรา้งการแสดง
สดและแพ็กเกจมอือาชพีของภาพยนตรแ์นวครอบครัว รวมถงึการระบาย
สกีารผลติ การจัดวางองคป์ระกอบภาพตวัอยา่งขนาดเล็ก และการศกึษา
คา่และส ี โดยจะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอสไตลก์ารแสดงสดและภาพยนตร์
ครอบครัว โดยตอ้งมคีวามสอดคลอ้งลงตวัในเรือ่งของการออกแบบ

VIS 364 การออกแบบตวัละคร 1: การท�าใหต้วัละครมชีวีติ
ในวชิานี ้อนัดบัแรก นักศกึษาจะไดว้าดจากชวีติจรงิ โดยเนน้เรือ่งการวาด
ภาพแบบเร็ว ทา่ทาง ปรมิาณ และภาพลอ้เลยีน จากนัน้ นักศกึษาจะได ้
ออกแบบตวัละครของตนเอง สรา้งแผน่งานโมเดล และกลบัดา้น

VIS 374 การออกแบบตวัละคร 2: การผลติตวัละครส�าเร็จรปู
นักศกึษาจะขยายเทคนคิและออกแบบตวัละคร ทัง้ในรปูแบบบติแมพและ 

เวคเตอรต์ามความเหมาะสมในกระบวนการผลติงาน 2 มติแิละ 3 มติ ิโดย
นักศกึษาจะสรา้งงานระบายส ี 3 มติพิรอ้มพืน้ผวิและแหลง่ทีม่าของแสงที่
น่าเชือ่ถอื โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งสิง่มชีวีติทีน่่าเชือ่ถอืไดผ้า่นการใช ้
องคป์ระกอบการออกแบบทีม่ปีระสทิธภิาพและการศกึษากายวภิาคสตัวใ์น
โลกจรงิ

VIS 375 การออกแบบสิง่มชีวีติส�าหรับการพัฒนาเทคนคิ  
วชิวล
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารออกแบบสิง่มชีวีติส�าหรับการพัฒนา
เทคนคิวชิวล นักศกึษาจะออกแบบสิง่มชีวีติสีต่วัเพือ่ใชเ้ป็นแนวคดิของชิน้
งานทีเ่กบ็ลงในพอรท์โฟลโิอ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการสรา้งภาพ 

และจับวสิยัทศันข์องตนเองผา่นภาพตวัอยา่งขนาดเล็ก การศกึษาส/ีคา่ และ 

ภาพประกอบทีเ่สร็จเรยีบรอ้ยแลว้

VIS 400 สไตลข์องการพัฒนาเทคนคิวชิวล
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษามมุมองของสไตลต์า่งๆ ทีจ่ะน�าไปประยกุต์
ใชก้บัการพัฒนาเทคนคิวชิวลของภาพเคลือ่นไหว ตวัอยา่งตา่งๆ จะรวมถงึ 

เทคนคิกราฟิก European และ Eastern วชิานีจ้ะเรยีนตอ่จากหลกัการที่
ไดเ้รยีนรูม้าในวชิา VIS 250 ซึง่จะรวมถงึการออกแบบตวัละคร การออก
แบบพร็อพ การออกแบบสภาพแวดลอ้ม การจัดวางองคป์ระกอบ คา่ และสี

VIS 405 พอรท์โฟลโิอระดบัซเีนยีรส์�าหรับการพัฒนาเทคนคิ
วชิวล
เป้าหมายของวชิานี้คอืการพัฒนาพอรท์โฟลโิอทีอ่อกสูต่ลาดไดใ้นแบบ
มอือาชพี ซึง่ประกอบดว้ยชิน้งานทีด่ทีีส่ดุของนักศกึษา นักศกึษายงัจะได ้

ขดัเกลาความสมัพันธ ์ ลกูคา้/ศลิปิน โดยฝึกปฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วกบัศลิปะ
ในการน�าเสนองานและทกัษะเชงิพฤตกิรรม และไดพั้ฒนาอตัลกัษณ ์และ
พอรท์โฟลโิอทีม่คีวามคงเสน้คงวาดว้ย

VIS 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนือ้หาเฉพาะทีก่�าหนดขึน้โดยผูอ้�านวยการฝ่าย  

โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ โดยตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตก
ตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

VIS 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีผ่า่นคณุสมบตัติามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บคดัเลอืกจากฝ่ายเพือ่เขา้
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา

VIS 499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

VIS 500 การฝึกงานดา้นการพัฒนาเทคนคิวชิวล
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาเทคนคิวชิวล
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VIS 611 องคป์ระกอบดา้นภาพในเรือ่งราว
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัขององคป์ระกอบดา้น
ภาพในเรือ่งราว ซึง่จะรวมถงึสแีละการออกแบบ ทฤษฎสี ีขัน้ตอนและการ 

จัดวางองคป์ระกอบ มมุกลอ้ง หลกัการของเปอรส์เปคทฟี และการออก 

แบบตวัหนังสอื นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูค้�าศพัทข์องภาพยนตร์
ดว้ย

VIS 660 พืน้ฐานของการออกแบบสภาพแวดลอ้มและการ
ออกแบบพร็อพ
วชิานี้จะศกึษาในเรื่องพื้นฐานของการออกแบบสภาพแวดลอ้มผ่านการ
ท�างานทีไ่ดรั้บมอบหมายในหวัขอ้ตา่งๆ ใหแ้ลว้เสร็จ ซึง่รวมถงึการจัดวาง
องคป์ระกอบแบบภาพยนตรแ์ละอตัราสว่นภาพ มมุมองบรรยากาศ และพืน้
ฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม อกีทัง้นักศกึษายงัจะไดอ้ออกแบบพร็อพ 

จนแลว้เสร็จในรปูทรงของโมเดลแพ็กเกต็ และพืน้ผวิ/วสัด ุค�าอธบิายภาพ

VIS 670 การผลติงานชว่งกลาง
วชิานี้จะเนน้ทีก่ารใหข้อ้มูลตอบกลับทีเ่ขม้ขน้แกนั่กศกึษาทีก่�าลังเตรยีม
พรอ้มเพือ่เขา้สูก่ารทบทวนชว่งกลาง งานทีไ่ดรั้บมอบหมายจะรวมถงึการ
เขยีนวทิยานพินธ ์ การเตรยีมเรือ่งราว การวเิคราะหเ์รือ่งราว การไลส่ ี การ
วาดรปูเชงิแนวคดิ การศกึษาตวัละคร การศกึษาสภาพแวดลอ้ม การศกึษา
เรือ่งพร็อพ บทีบอรด์ และการน�าเสนอโครงงาน

VIS 699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

VIS 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

VIS 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

VIS 802 ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

VIS 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

VIS 850 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่: การ
พัฒนาเทคนคิวชิวลส�าหรับโครงงานวทิยานพินธ์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูเ้รือ่งตวัละครและการระบายส ี เพือ่พรรณาฉาก 

และอารมณใ์นเรือ่งราวของตนเอง วชิานีจ้ะเนน้ทกัษะทีแ่ข็งแรงในเรือ่งการ 

วาดรปูและระบายส ี นักศกึษาจะไดใ้ชจ้นิตนาการทีแ่จม่ชดัของตนเองและ
ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาดา้นวชิวล

VIS 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์การฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอือาชพี 
โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษาจะตอ้ง
สง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และบณัฑติ
ศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

2

การออกแบบเว็บไซต์
และสือ่ใหม่
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

4
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ
ดว้ยการสอนจากมอือาชพีในแวดวงอตุสาหกรรม 

ในทกุๆ ชัน้เรยีน คณุจะไดเ้รยีนรูจ้ากคนทีเ่กง่
ทีส่ดุ การเรยีนแบบลงมอืปฏบิตัจิรงิ การใหค้�า
ปรกึษาแบบมอือาชพี และการวจิารณแ์บบตวั
ตอ่ตวั ท�าใหก้ารเรยีนทัง้สนุกและน่าตืน่เตน้

ซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดถือเป็น
มาตรฐานของเรา เราตดิตามความกา้วหนา้ดา้น
เทคโนโลยแีละหลักปฏบิัตขิองอตุสาหกรรมที่
เป็นปัจจบุนัทีส่ดุ สิง่ทีม่อือาชพีใชก้นัอยู ่เป็นสิง่ 

ที่คุณจะพบไดใ้นชัน้เรียนและหอ้งปฏบิัตกิาร
ของเรา
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

เสน้ทางสายอาชพี

การออกแบบเว็บไซต ์สือ่บนอปุกรณ์
เคลือ่นที ่และสือ่ใหม่

ผูอ้�านวยการดา้นครเีอทฟี หรอืผูอ้�านวยการดา้นเทคนคิ

อารต์ไดเรคเตอร์

นักออกแบบหรอืนักพัฒนาอาวโุส: ออกแบบ UX/UI, 
ออกแบบการผลติ, ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว,  

การพัฒนาสว่นหนา้ของเว็บไซต์

นักออกแบบหรอืนักพัฒนาจเูนยีร:์ ออกแบบ UX/UI, 
ออกแบบการผลติ, ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว,  

การพัฒนาสว่นหนา้ของเว็บไซต์

ศลิปินผูผ้ลติ เว็บกราฟิก, เขยีนโคด้สว่นหนา้ของ 

เว็บไซต,์ ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

อนปุรญิญาศลิปศาสตร ์[AA] สาขา
การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ AA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 33 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 15 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 18 หน่วยกติ
  

รวม 66 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิAA การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม ่
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
2 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
1      วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิAA สาขาการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่
ADV 236 การถา่ยภาพดจิติอล
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 120 ประสบการณผ์ูใ้ช ้1
WNM 210 การออกแบบนเิทศศลิป์ 1
WNM 230 การสรา้งภาพดจิติอล 1
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
WNM 250 การออกแบบเว็บไซต ์2
WNM 310 การออกแบบนเิทศศลิป์ 2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา

การสือ่สารโดยการเขยีน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15 

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขา 
การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 132 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเว็บไซตแ์ละ 

สือ่ใหม่
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน   
4      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์  
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร ์ 
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ  
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม  
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน  

หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการออกแบบเว็บไซตแ์ละ 

สือ่ใหม่
ADV 236 การถา่ยภาพดจิติอล
FND 122  พืน้ฐานทฤษฎสีี

GR 102 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืในการเผยแพรแ่บบ 

  ดจิติอล
GR 150 นเิทศศาสตรเ์บือ้งตน้
WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบนเิทศศลิป์
WNM 120 ประสบการณผ์ูใ้ช ้1
WNM 210 การออกแบบนเิทศศลิป์ 1
WNM 230 การสรา้งภาพดจิติอล 1
WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
WNM 250 การออกแบบเว็บไซต ์2
WNM 310 การออกแบบนเิทศศลิป์ 2
WNM 482  พอรท์โฟลโิอ 2

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย 

LA 133  การเขยีนแบบยอ่ 

 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280  การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

 

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171    ความเจรญิของโลกตะวนัตก 

LA 270    ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา 

LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ ์

LA 276    การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด ์

LA 278    การสมัมนาในฝร่ังเศส 

LA 279    การสมัมนาในอติาล ี

LA 359    สงัคมเมอืง 
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การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและศลิปะบน 

   เรอืนรา่ง
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

ประกาศนยีบตัรดา้นการออกแบบ
เว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

ขอ้ก�าหนดในการไดรั้บวฒุปิระกาศนยีบตัร
   วชิาบงัคบัตามสาขาเอก (ตามวชิาบงัคบัของ BFA)  36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 42 หน่วยกติ
+ วชิาตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 24 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 12 หน่วยกติ
+ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 6 หน่วยกติ
  

รวม 120 หนว่ยกติ

• ตอ้งได ้GPA ไมต่�า่กวา่ 2.0
• ตอ้งไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบัและวชิาตามสาขาเอกทกุตวั



1111

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบ
เว็บไซตแ์ละสือ่ใหม ่
WNM 601  การเขยีนโปรแกรมภายใน
WNM 605  การออกแบบตวัหนังสอืส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญดา้นดจิติอล
WNM 606  หลกัการของ UX
WNM 608 เทคโนโลยเีว็บไซต ์1
WNM 613  หวัขอ้เกีย่วกบัภาพกราฟิกเคลือ่นไหว
WNM 617  เทคโนโลยเีว็บไซตบ์นอปุกรณเ์คลือ่นที่
WNM 622  การจับภาพแบบดจิติอล
WNM 655  พอรท์โฟลโิอระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
  +3 วชิาตามสาขาเอก

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาส�าหรับวฒุ ิMA สาขา 

การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่
GLA 615 ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์

ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ [MA] สาขา
การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่
หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 6 หน่วยกติ 

   

รวม 36 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMA สาขาการออกแบบเว็บไซตแ์ละ 
สือ่ใหม ่

• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 36 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

12

ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขา 
การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MFA
   วชิาตามสาขาเอก 27 หน่วยกติ
+ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ 18 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก* 6 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษา 12 หน่วยกติ 

   

รวม 63 หนว่ยกติ

*ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากอาจารยท์ีป่รกึษา

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบเว็บไซตแ์ละ 

สือ่ใหม่
• ตอ้งท�าโครงการวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ ์

• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0 

• ทัง้ 63 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

ขอ้ก�าหนดศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาวฒุ ิMFA สาขา 

การออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม ่

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์และความไวตอ่ความงาม 

เลอืกหนึง่วชิา: 
GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมาดัง้เดมิ 

GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20 

GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ 

GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิในศตวรรษที ่19 

GLA 903 การสมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป 

 

การท�าความเขา้ใจขา้มวฒันธรรม
เลอืกหนึง่วชิา: 
GLA 603 มนุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม 

GLA 606  ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก 

GLA 611  การบรรยายวฒันธรรม 

GLA 617  นยิายปรัมปราของโลกใหม ่

GLA 619  วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม ่

GLA 627  การออกแบบอตุสาหกรรมในโลกโลกาภวิฒัน ์

GLA 903  สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป 

การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพี 

GLA 676  การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบและนักโฆษณา 

ศลิปศกึษาบณัฑติศกึษาตามสาขาวชิาเอก 

GLA 610  การสรา้งความสมดลุระหวา่งความคดิสรา้งสรรคแ์ละ 

  ความสามารถในการท�าก�าไร

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการออกแบบ
เว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่
WNM 601  การเขยีนโปรแกรมภายใน
WNM 605  การออกแบบตวัหนังสอืส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญดา้นดจิติอล
WNM 606  หลกัการของ UX
WNM 608 เทคโนโลยเีว็บไซต ์1
WNM 643 การออกแบบแบบมปีฏสิมัพันธแ์ละแนวคดิ
  + 4 วชิาตามสาขาเอก
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WNM 105 เทคโนโลยกีารออกแบบ: เครือ่งมอืการออกแบบ
นเิทศศลิป์
เนือ้หาวชิานีจ้ะครอบคลมุเทคโนโลยพีืน้ฐานแบบกวา้งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 

ออกแบบและการผลติงานดจิติอลระดบัมอือาชพี โดยจะครอบคลมุเนือ้หา
มาตรฐานอตุสาหกรรมในเชงิลกึ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย: การเตรยีม
งานกราฟิกโดยเนน้ในเรือ่งการใชก้ราฟิกแบบเวคเตอร ์ เทคโนโลยแีบบตวั
อกัษรและการออกแบบตวัหนังสอื การจัดการส ีประสทิธภิาพการผลติของ
ระบบปฏบิตักิาร Mac การน�าเสนอผลงาน และวธิกีารไดผ้ลลพัธ์

WNM 110 หลกัการออกแบบนเิทศศลิป์
วชิานีจ้ะครอบคลมุพืน้ฐานทฤษฎกีารออกแบบ หลกัการ และกระบวนการ
ออกแบบ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาแนวคดิส�าหรับงานพมิพ์
ดจิติอล มลัตมิเีดยี และโครงงานออกแบบเว็บไซต ์ และจะไดรู้จั้กกบัหลกั
การของการออกแบบตวัหนังสอื ทฤษฎสี ี การวจัิย การวางแผนกลยทุธ ์
แนวทางในการแกปั้ญหาดา้นการออกแบบ การพัฒนาภาพตวัอยา่งขนาด
เล็ก การรา่งหยาบๆ การจัดวางเลยเ์อา้ท ์และคอมพ์

WNM 120  ประสบการณผ์ูใ้ช ้1
นักศกึษาจะไดรู้จั้กแนวคดิพืน้ฐานของกระบวนการออกแบบโดยใหผู้ใ้ช ้
เป็นจดุศนูยก์ลาง: การวจัิย personas การเดนิทางของผูใ้ช ้ กรณีการใช ้
wire framing และโครงสรา้งของเว็บไซต ์ การสรา้งตน้แบบอยา่งเร็วและ
การทดสอบผูใ้ชจ้ะไดเ้รยีนรูก้อ่นสว่นของการออกแบบนเิทศศลิป์ในชัน้นี ้ 

รวมถงึการศกึษาแพทเทริน์การออกแบบบนอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่ละเดสกท็์อป  

การสรา้งการดงึดดูสายตาโดยใชต้วัอกัษร ส ีเลยเ์อาท ์และกราฟิกไอคอน

WNM 124 การส�ารวจการออกแบบ: เครือ่งมอืและหลกัการ
นักศกึษาวุฒติ�่ากว่าบัณฑติศกึษาทีม่ทีักษะภาษาอังกฤษต�่าจะไดรั้บการ
แนะน�าใหรู้จั้กกบัซอฟตแ์วรก์ารออกแบบพืน้ฐาน รวมถงึองคป์ระกอบและ
หลกัการตา่งๆ ของการออกแบบในวชิานี ้ ซ ึง่จะสอนผา่นการน�าเสนอแบบ
วชิวลทีม่ปีฏสิมัพันธแ์ละมกีารแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็น นักศกึษาจะใชเ้ครือ่ง
มอืดจิติอลเพือ่สรา้งโครงงานแบบปฏบิตัไิดจ้รงิ และพัฒนาความสามารถ
ของตนเองในการอธบิายการออกแบบและวธิกีารผลติ

WNM 200 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กพืน้ฐานของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ โดยจะ 

เนน้เรือ่งแอพพลเิคชัน่เชงิปรมิาณและเรขาคณติทีใ่ชใ้นสือ่ใหม ่ นักศกึษา
จะพัฒนาทกัษะการเขยีนโปรแกรมทีจ่�าเป็นในการสรา้งขอ้มลูนเิทศ และ
การน�าเสนอแบบกราฟิกทีม่กีารเคลือ่นไหวและมปีฏสิมัพันธ ์ หวัขอ้ทีเ่รยีน
จะประกอบดว้ยประเภทของตวัแปร ฟังกช์ัน่ โคออรด์เินท พชีคณติพืน้ฐาน 
สดัสว่นและเปอรเ์ซน็ต ์การหมนุและขนาด และเรขาคณติดัง้เดมิ

WNM 205 ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 1
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กทฤษฎีและการผลติภาพกราฟิกเคลือ่น 

ไหว 2 มติสิ�าหรับแพลทฟอรม์ทีห่ลากหลาย โดยจะครอบคลมุเรือ่งแนวคดิ  
การวจัิย การออกแบบ และเทคนคิกอ่นการผลติส�าหรับโครงงานกราฟิก 

เคลือ่นไหว โดยจะเนน้ในเรือ่งภาพเคลือ่นไหวพรอ้มตวัหนังสอื สญัลกัษณ ์

ทางกราฟิก รปูรา่ง และส ี จะใชเ้ครือ่งมอืซอฟตแ์วรช์ัน้น�าในอตุสาหกรรม 
โดยเนน้เรือ่งหลกัการและกระบวนการสรา้งภาพเคลือ่นไหวแบบคลาสสกิ

WNM 210 การออกแบบนเิทศศลิป์ 1
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการพัฒนาทักษะการออกแบบและทักษะการผลติในสว่น
ของสิง่ตพีมิพแ์ละการเผยแพรแ่บบมปีฏสิมัพันธ ์ นักศกึษาจะใชเ้ครือ่งมอื 

ดจิติอลตามมาตรฐานอตุสาหกรรมเพือ่สรา้งองคป์ระกอบกราฟิกและเนือ้หา
ทีถ่กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ โดยจะครอบคลมุในเรือ่งการออกแบบนเิทศ
ศลิป์ขัน้ตน้และเทคนคิการผลติ รวมถงึการออกแบบตวัอกัษร กราฟิกแบบ
เวคเตอร ์และแนวทางในการสรา้งอตัลกัษณแ์ละแบรนดข์ององคก์ร

WNM 230 การสรา้งภาพดจิติอล 1
วชิานีจ้ะท�าใหนั้กศกึษามคีวามคุน้เคยกบัชดุเครือ่งมอื เทคนคิ ความสามารถ  
และค�าสัง่ของโปรแกรม Photoshop นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการสรา้งการ
เลอืกทีถ่กูตอ้ง การสรา้งการจัดวางองคป์ระกอบดจิติอล และท�างานกบั
คอนทราสทแ์ละการควบคมุ/ปรับแกส้ ี และเลเยอร ์ และไดพั้ฒนาทกัษะที่
มปีระสทิธภิาพส�าหรับแอพพลเิคชัน่ตา่งๆ ของการสรา้งภาพดจิติอล

WNM 249 การออกแบบเว็บไซต ์1
นักศกึษาจะสรา้งเว็บเพจโดยใช ้Hypertext Markup Language (HTLM) 
และ Cascading Style Sheets (CSS) การวางแผนเว็บไซต ์เลยเ์อาทห์นา้
จอ การน�าทาง การบรหิารจัดการไฟล ์ความเขา้กนัไดข้า้มบราวเซอร ์และ
กลยทุธ ์semantic markup จะถกูน�ามาใชเ้พือ่สรา้งเว็บไซตม์าตรฐานทีใ่ช ้
งานไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยจะเรยีนรูใ้นเรือ่งตวัอกัษรบนเว็บไซต ์สไตลข์องรปู
แบบ และ CSS Box Model

WNM 250 การออกแบบเว็บไซต ์2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้ระยกุตใ์ชพ้ืน้ฐานการออกแบบในการพัฒนาและ
ผลติแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านบนเว็บ การใชม้าตรฐาน open web นักศกึษา
จะตอ้งใช ้HTML, CSS และ JavaScript เพือ่สรา้งประสบการณก์ารใชเ้ว็บ
ทีป่รับแตง่แลว้ส�าหรับผูใ้ชท้างโทรศพัทเ์คลือ่นที ่แท็บเล็ต หรอืเบราเซอร ์

เดสกท็์อปแบบดัง้เดมิ โดยจะเนน้เรือ่งฟังกช์นัการท�างาน ความคลอ่งตวั 
และความสามารถในการปรับขนาด

WNM 270 การออกแบบตวัหนังสอื
วชิานี้จะเนน้เรือ่งความส�าคัญของการออกแบบตัวหนังสอืในกระบวนการ
ออกแบบ และเนน้ทีก่ารใหเ้ครือ่งมอืดจิติอลและเทคนคิตา่งๆ แกนั่กศกึษา 
เพือ่ใหส้ามารถท�าการออกแบบตวัหนังสอืแบบมอือาชพี นักศกึษาจะเรยีน
รูก้ารรวมหลักการออกแบบตวัหนังสอืแบบมอือาชพีกบัทักษะเชงิเทคนคิที่
จ�าเป็น

WNM 282 พอรท์โฟลโิอ 1
วชิาชว่งกลางนีจ้ะใหก้ารฝึกอบรมพเิศษในดา้นการผลติพอรท์โฟลโิอและ
การน�าเสนอโดยใชศ้ลิปะคอมพวิเตอร ์นักศกึษาจะท�าซ�้า อพัเดท ทบทวน  

และปรับปรงุเนือ้งานเดมิทีม่อียู ่ และสรา้งโครงงานเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น  
นักศกึษาจะสรา้งพื้นฐานทีเ่ขม้แข็งส�าหรับพอรท์โฟลโิอระดับมอือาชพี
ดว้ยอตัลกัษณท์ีค่งเสน้คงวาและระบบการท�าการตลาด

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

WNM 290 ประสบการณผ์ูใ้ช ้2
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งสถาปัตยกรรมขอ้มูลในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
วางแผนและพัฒนาขัน้ตอนตา่งๆ เพือ่รับประกนัผลติภณัฑท์ีม่ปีฏสิมัพันธ์
ส�าหรับอนิเตอรเ์น็ตทีใ่หบ้รกิารผูใ้ชไ้ดด้ทีีส่ดุ งานเฉพาะของต�าแหน่งนีแ้ต่
เดมิจะถกูน�ามาศกึษาในเชงิลกึ

WNM 300 แอพพลเิคชัน่แบบมปีฏสิมัพันธ์
วชิานี้จะเนน้เรือ่งการออกแบบและการพัฒนาแอพพลเิคชัน่ดัง้เดมิส�าหรับ
อปุกรณเ์คลือ่นที ่ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยความแตกตา่งระหวา่งแอพ 
เว็บไซต ์และเว็บไซตบ์นอปุกรณเ์คลือ่นที ่โดยใชภ้าษาการเขยีนโปรแกรม
ทีนั่กออกแบบเป็นจดุศนูยก์ลาง และ SDK และขอ้ก�าหนดทางอตุสาหกรรม
ส�าหรับนักพัฒนาและแอพทีเ่ผยแพร ่ นักศกึษาจะสรา้ง ทดสอบ เผยแพร ่
และแจกจา่ยแอพพลเิคชัน่และเกมบนอปุกรณเ์คลือ่นที่

WNM 305 ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 2
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการสรา้งภาพกราฟิกเคลือ่นไหวขัน้สงู โดยใชซ้อฟตแ์วร์
มาตรฐานอุตสาหกรรมและเทคนิคการออกอากาศทีใ่ชก้ันอยู่ในปัจจุบัน 
วัตถุประสงคข์องวชิานี้คอืการออกแบบและผลติภาพกราฟิกแบบอา้งองิ
เวลาทีม่คีวามจับใจสงู และการออกแบบตวัหนังสอืส�าหรับออกอากาศ เว็บ 
และแพลทฟอรม์อปุกรณเ์คลือ่นที่

WNM 310 การออกแบบนเิทศศลิป์ 2
วชิานี้จะเนน้เรื่องการพัฒนาทักษะการออกแบบและทักษะการผลติสิง่ 

ตพีมิพแ์ละการเผยแพรแ่บบมปีฏสิมัพันธต์อ่จากวชิาทีผ่า่นมา นักศกึษาจะ 

ใชเ้ครื่องมือดจิติอลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อสรา้งองคป์ระกอบ
กราฟิกและเนือ้หาทีถ่กูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ โดยจะครอบคลมุในเรือ่ง
การออกแบบนเิทศศลิป์ขัน้กลางและเทคนคิการผลติ รวมถงึการออกแบบ 

ตวัอกัษร กราฟิกแบบเวคเตอร ์ และแนวทางในการสรา้งอตัลกัษณแ์ละ
แบรนดข์ององคก์ร

WNM 315 การออกแบบนเิทศศลิป์ 3
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการก�ากบัศลิป์ทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ การก�ากบัอยา่งสรา้งสรรค ์
การคดิวเิคราะห ์ และการใชก้ลยทุธแ์ละแนวคดิในการออกแบบ โดยจะ
ศกึษากระบวนการออกแบบแบบมอือาชพี การท�างานเป็นทมี การรว่มมอื 
กระบวนการผลติ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูบ้ทบาทและกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัอตุสาหกรรมการออกแบบในยคุปัจจบุนั และจะมคีวามมัน่ใจในการสรา้ง 

โซลชูนัทีส่รา้งสรรคใ์นการออกแบบปัญหา หมายเหต:ุ วชิานีไ้มค่วรเรยีน
พรอ้มกบั WNM 380 หรอื WNM 482 เนือ่งจากจะท�าใหม้งีานเยอะเกนิไป

WNM 330 การสรา้งภาพดจิติอล 2
วชิานีจ้ะขดุคุย้ลกึลงไปในเรือ่งของการจัดวางองคป์ระกอบและเทคนคิการ
สรา้งภาพอยา่งสรา้งสรรค ์ โดยจะใชซ้อฟตแ์วรใ์นการพัฒนาตวัลา่สดุและ
ความกา้วหนา้ในดา้นภาพถา่ยดจิติอล โครงงานในวชิานีจ้ะรวมถงึแนวคดิ
ชัน้สงู การถา่ยภาพดจิติอล และการแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ โดยใช ้
เทคนคิการสรา้งภาพทีม่พีลงัทีส่ดุทีม่ไีวใ้ห ้ เพือ่สรา้งพอรต์โฟลโิอสือ่ใหม่
ทีน่่าเอาเป็นแบบอยา่ง

WNM 335 การสรา้งภาพดจิติอล 3
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาวชิวลในระดบัมอือาชพีชัน้สงู และการก�ากบั
ภาพศลิป์ การรวมภาพถา่ยดัง้เดมิกบั Photoshop เพือ่สรา้งงานวชิวลที่
สรา้งสรรคแ์ละมแีนวคดิในหลายสไตลส์�าหรับแอพพลเิคชัน่เชงิพาณชิย์

WNM 349 การออกแบบเว็บไซต ์3
นักศกึษาจะไดอ้อกแบบ วางแผน วางโครงสรา้ง และผลติเว็บไซตข์นาด
ใหญท่ีส่ามารถอพัเดทไดง้า่ย โดยการใชเ้ฟรมเวริก์มาตรฐานอตุสาหกรรม 
ไลบรารี ่และระบบบรหิารจัดการเนือ้หา โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชม้าตรฐาน
เว็บไซตใ์นปัจจบุนัและเครือ่งมอืในการเขยีนสครปิต ์ เพือ่สรา้งเว็บไซตท์ีม่ี
คณุภาพระดบัมอือาชพี ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึหลกัการของการออกแบบอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ การมปีฏสิมัพันธก์บัผูใ้ช ้และประสบการณผ์ูใ้ช ้

WNM 355 ภาพกราฟิกเคลือ่นไหว 3
ภาพกราฟิกเคลือ่นไหวเป็นการผสมผสานกนัของศลิปะ การออกแบบ การ 

เคลือ่นไหว และเทคโนโลย ี โดยนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิทีล่�้าหนา้ใน
อตุสาหกรรมนี ้โดยจะเริม่จากการเรยีนรูโ้ปรแกรม Maya และการใชง้านใน
อตุสาหกรรมการออกแบบการออกอากาศ เพือ่เพิม่องคป์ระกอบดา้น 3 มติิ
ใหแ้น่นยิง่ขึน้ วชิานีจ้งึจะเนน้ในเรือ่งการผสมผสานประเภท การออกแบบ 
และเสยีงดว้ย

WNM 358 วดิโีอดจิติอล 1
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งแนวคดิเรือ่งราวแบบหนังสัน้ส�าหรับวดิโีอดจิติอล การ
จัดแสง เทคนคิจอเขยีน และการซงิคด์นตร ี เสยีง และวดิโีอดว้ยเทคนคิ
การตดัตอ่ระดบัมอือาชพี นอกจากนี ้ยงัจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัการเขยีน DVD 
ส�าหรับการออกแบบและการผลติ DVD แบบมปีฏสิมัพันธ ์และจะศกึษาใน
เรือ่งอรรถประโยชนข์องวดิโีอทีส่�าคญั รปูแบบไฟล ์ การบบีอดั และการส
ตรมีมิง่ดว้ย

WNM 369 การออกแบบเว็บไซต ์4
ในวชิาโครงงานขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะตอ้งใชไ้อเดยีในการออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซตท์ีต่อ้งใชฐ้านขอ้มลูทีซ่บัซอ้น โดยนักศกึษาจะใชก้ารเขยีน
สครปิต ์PHP ในฝ่ังเซริฟ์เวอร ์และเทคนคิฐานขอ้มลู MySQL ในการบรหิาร
จัดการเนือ้หา โดยจะเนน้เรือ่งของการสรา้งเว็บไซตท์ีม่ปีฏสิมัพันธท์ีส่รา้ง
ประสบการณผ์ูใ้ชแ้บบไดนามกิและมคีวามตอ่เนือ่งเชือ่มโยงกนั

WNM 380 โครงงานระดบัซเีนยีร์
นักศกึษาทีเ่ตรยีมการในการน�าเสนองานสดุทา้ยในระดับซเีนียรจ์ะท�างาน
ในสภาพแวดลอ้มการท�างานรว่มกนัเพือ่พัฒนาแนวคดิ สตอรีบ่อรด์ งบ
ประมาณ ตารางการผลติ ตน้แบบของโครงงาน และพัฒนาแคมเปญการ
ตลาดและการสือ่สารแบบผสมผสาน

WNM 482 พอรท์โฟลโิอ 2
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�างานรว่มกบัอาจารยท์ีป่รกึษาในการปรับแตง่โครง
งานกอ่นหนา้ทีท่�าเสร็จแลว้ และพัฒนาการน�าเสนอผลงานและทกัษะใน
การสมัภาษณ ์นักศกึษาจะสรา้งพอรท์โฟลโิอระดบัมอือาชพีตวัสดุทา้ย ซึง่
จะรวมถงึองคป์ระกอบทีเ่ป็นอตัลกัษณ ์ พอรท์โฟลโิอออนไลนแ์ละทีเ่ป็น
ฮารด์กอ็ปป้ี และสว่นทีเ่หลอือืน่ๆ
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WNM 490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บอนุมตัจิาก
ผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตก
ตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

WNM 498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา

WNM 499 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
จะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

WNM 500 การฝึกงานดา้นการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่
การฝึกงานจะเปิดเฉพาะนักศกึษาในระดบัสงูทีผ่า่นคณุสมบตัเิทา่นัน้ โดย
ใหโ้อกาสในการท�างานในฟิลดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะคอมพวิเตอร์
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WNMการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหม่

WNM 600 แอพพลเิคชัน่ดจิติอล
นักศกึษาแต่ละคนจะคน้พบระดับความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแสดงออก
ของตนเองในระดับที่สูงขึน้ผ่านการส�ารวจเทคนิคแบบดัง้เดมิและสื่อ
ดจิติอลโดยการท�าแบบฝึกหดัตา่งๆ ซึง่จะเกีย่วกบัการแปลงตวัหนังสอืให ้
กลายเป็นขอ้ความภาพ

WNM 601 การเขยีนโปรแกรมภายใน
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูพ้ืน้ฐานของคอมพวิเตอร ์การเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ และค�าศพัทเ์ชงิเทคนคิ เพือ่ความส�าเร็จในอตุสาหกรรมนี ้
นักศกึษาจะเขา้ใจสภาพแวดลอ้มในการพัฒนาซอฟตแ์วร ์และเรยีนรูว้า่นัก
ออกแบบภาพและผูเ้ชีย่วชาญดา้นความสามารถในการใชง้านจะมสีว่นรว่ม
ในกระบวนการออกแบบซอฟตแ์วรอ์ยา่งไรบา้ง

WNM 603 กระบวนการและหลกัการในการส�ารวจการ
ออกแบบ
วชิานีจ้ะส�ารวจหลกัปฏบิตัใินการออกแบบการสือ่สารแบบตะวนัตก และ
สอนค�าศัพทท์ีจ่�าเป็นตอ้งใชใ้นโครงงานออกแบบงานพมิพแ์ละดจิติอล
ใหแ้กนั่กศกึษาทีม่าจากวฒันธรรมและใชภ้าษาทีแ่ตกตา่ง นักศกึษาจะได ้
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิตา่งๆ กบัโครงงานทีนั่กศกึษาตอ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิ ใน
ขณะเดยีวกนัก็จะไดพั้ฒนาความสามารถในการวจิารณ์และอภปิรายถงึการ
เลอืกออกแบบของตนเองดว้ย

WNM 605 การออกแบบตวัหนังสอืส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ดจิติอล
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กพืน้ฐานของการออกแบบตวัอกัษรและแอพพลเิคชัน่ 
ตัง้แต่แบบตัวอักษรโบราณในประวัตศิาสตรจ์นถงึแบบตัวอักษรคลาสสกิ
ใหม่ๆ  แบบฝึกหดัเกีย่วกบัสือ่สิง่พมิพจ์ะน�าไปสูก่ารออกแบบส�าหรับความ
ละเอยีดบนหนา้จอและความชดัเจนในการอา่น ทีจ่ะเนน้ในเรือ่งการจัดวาง
องคป์ระกอบ กรดิ และสนุทรยีศาสตรท์ีเ่หมาะกบัวตัถปุระสงคแ์ละขอ้ความ
ทีต่อ้งการสือ่

WNM 606 หลกัการของ UX
วชิานีจ้ะพดูถงึหลกัการของการออกแบบทีใ่ชง้านได ้ เชน่ การรับฟังผูใ้ช ้
การท�าความเขา้ใจสือ่ และความสามารถในการเชือ่มโยงสองสิง่นีเ้ขา้ดว้ย
กนัผา่นทางอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งด ี โดยจะ
มกีารประเมนิอย่างมวีัตถุประสงคใ์นดา้นความสามารถในการใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์ การออกแบบจากความตอ้งการของผูใ้ช ้ และการทดสอบการ
ออกแบบเพือ่ตรวจสอบความส�าเร็จหรอืตรวจหาขอ้บกพรอ่ง

WNM 608 เทคโนโลยเีว็บไซต ์1
นักศกึษาจะไดรู้จั้กขอ้ไดเ้ปรยีบทัง้หมดของโอกาสทีจ่ะไดรั้บจากเว็บไซต ์
จะมกีารน�าอนิเตอรเ์ฟซผูใ้ช ้หลกัการออกแบบ และการบรหิารจัดการโครง
งานมาใชก้บัแอพพลเิคชัน่ทีป่ฏบิตัจิรงิส�าหรับกระบวนการทัง้หมดของการ
พัฒนาสว่นหนา้ของเว็บไซต ์ ภาษาทีใ่ชจ้ะประกอบดว้ย HTML, XHTML, 
CS และ JavaScript

WNM 613 หวัขอ้เกีย่วกบัภาพกราฟิกเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะสอนหลกัการเบือ้งตน้ของภาพกราฟิกเคลือ่นไหว โดยจะใชเ้ครือ่ง
มอืดจิติอลตวัใหม ่ คอืโปรแกรม Adobe AfterEffects โดยครอบคลมุใน
เรือ่งโครงงานการวจัิยและออกแบบภาพกราฟิกเคลือ่นไหว ตัง้แตแ่นวคดิ
และสตอรีบ่อรด์ ไปจนถงึการผลติและการสง่มอบในขัน้ตอนสดุทา้ย

WNM 617 เทคโนโลยเีว็บไซตบ์นอปุกรณเ์คลือ่นที่
นักศกึษาจะศกึษาแอพพลเิคชัน่เว็บไซตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นทีท่ีม่กีารตอบ
สนองโดยใช ้HTML5, CSS3, JavaScript และเฟรมเวริก์ โดยจะครอบคลมุ
ในเรือ่งการทดสอบการใชง้านทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกแบบและพัฒนาเว็บ
บนอปุกรณเ์คลือ่นทีท่ีม่คีวามรวดเร็ว โดยจะอภปิรายเรือ่งแอพพลเิคชัน่ทีม่ ี

มาแตเ่ดมิและแอพพลเิคชัน่แบบไฮบรดิ นักศกึษาจะสรา้งแอพพลเิคชัน่บน 

อปุกรณเ์คลือ่นทีท่ีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิบนอปุกรณเ์คลือ่นที่

WNM 618 เทคโนโลยเีว็บไซต ์2
วชิานีจ้ะลงลกึในเรือ่งวธิกีารและเทคนคิของเว็บไซตแ์บบมปีฏสิมัพันธ ์ ซึง่
นักศกึษาจะไดส้�ารวจตวัอยา่งของระบบบรหิารจัดการเนือ้หา Drupal ใน
เชงิลกึ และทบทวนเทคโนโลยไีคลเอ็นต/์เซริฟ์เวอรอ์ืน่ๆ รวมถงึ PHP และ  
mySQL ดว้ย นักศกึษาจะไดพั้ฒนาเว็บไซตแ์บบแอคทฟีและเรยีนรูก้ลยทุธ ์

หลกัๆ แอพพลเิคชัน่ และหลกัปฏบิตัทิีป่ระยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมปัจจบุนั

WNM 619 แอพพลเิคชัน่ดจิติอลขัน้สงู
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทกัษะการสรา้งภาพดจิติอลโดยการฝึกปฏบิตั ิ
เทคนคิขัน้สงูในการตดัตอ่ภาพและสรา้งภาพประกอบ รวมถงึแอพพลเิคชัน่ 

ในเรือ่งฟิลม์ดจิติอลและอตุสาหกรรมเกม โดยจะศกึษาการคน้พบในเรือ่ง
พืน้ผวิ การปรับแกส้ ีภาพกราฟิกเคลือ่นไหว ฉากหลงัส�าหรับองคป์ระกอบ
ตา่งๆ การแทนทีจ่อฟ้า และการปรับภาพใหเ้หมาะกบัการท�าเว็บไซต์

WNM 622 การจับภาพแบบดจิติอล
วชิาระดบับณัฑติศกึษานีอ้อกแบบมาเพือ่ใหค้วามรูนั้กศกึษาในเรือ่งทักษะ
เชงิเทคนคิและเชงิศลิปะ โดยเริม่ตน้ดว้ยแอพพลเิคชัน่ทีง่า่ยทีส่ดุ วชิานีจ้ะ 

ครอบคลมุเรือ่งการควบคมุกลอ้งถา่ยภาพดจิติอลขัน้พืน้ฐานและคณุลกัษณะ
ตา่งๆ สือ่จัดเกบ็ขอ้มลู และขนาด/รปูแบบของไฟลท์ีเ่กีย่วขอ้งกบ้การใช ้
งานกบัภาพ

WNM 642 สือ่ทีใ่ชเ้วลาเป็นหลกั
นักศกึษาจะสรา้งโครงงานแบบมปีฏสิมัพันธท์ีร่วมเอาภาพ ขอ้ความ เสยีง 
และการเคลือ่นไหวเขา้ดว้ยกนั องคป์ระกอบตา่งๆ เหลา่นีจ้ะถกูน�ามารวม
กนัเพือ่สรา้งประสบการณท์ีไ่มเ่หมอืนใคร และการตอบกลบัของผูช้มทีน่่า
จดจ�า

WNM 643 การออกแบบแบบมปีฏสิมัพันธแ์ละแนวคดิ
วชิานี้จะเป็นการฝึกอบรมกระบวนการก่อนการผลติทีก่�าหนดใหเ้รียนใน
ระหวา่งการเรยีนวชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ ์ ซึง่จะชว่ยในการพัฒนา 

โครงงานสดุทา้ย นักศกึษาจะไดต้รวจสอบ ศกึษา ประเมนิ และก�าหนด 

จดุประสงคใ์นโปรแกรม เพือ่เสนอขอ้เสนอโครงงานสดุทา้ย ซึง่จะน�าเสนอ
ในชว่งกลาง โดยจะมกีารพัฒนาองคป์ระกอบทีจ่�าเป็นส�าหรับการทบทวน
ในชว่งกลาง

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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WNM 645 การเขยีนสครปิตส์ือ่ทีใ่ชเ้วลาเป็นหลกั
วชิานีจ้ะชว่ยเพิม่ทกัษะดา้นปฏสิมัพันธแ์ละพอรท์โฟลโิอ ทัง้ในเชงิกวา้ง
และเชงิลกึ โดยจะแนะน�าใหรู้จั้กกบัแอพพลเิคชัน่และเทคนคิขัน้สงู และ
ฝึกท�าแบบฝึกหัดเพือ่ปรับแตง่ฟังกช์นัการมปีฏสิมัพันธใ์หม้คีวามหมายยิง่
ขึน้ และมอบประสบการณท์ีน่่าจดจ�าใหก้บัผูใ้ช ้

WNM 655 พอรท์โฟลโิอระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
วชิานีจ้ะใหโ้อกาสนักศกึษาไดป้รับแตง่โครงงานทีผ่า่นๆ มา และรวมเขา้
ในเว็บไซตแ์ละพอรท์โฟลโิอในรปูแบบไฟล ์ PDF นอกจากนี ้ นักศกึษายงั
จะไดส้รา้งโลโกส้ว่นตวั นามบตัร อปุกรณเ์ครือ่งเขยีน ประวตัสิว่นตวัทีเ่นน้
ในเรือ่งการออกแบบ และแคมเปญใหม่ๆ  ทีค่ดิขึน้มาเฉพาะเพือ่เสรมิจดุ
แข็งใหก้บัจดุออ่นในพอรท์โฟลโิอของตนเอง

WNM 661 อนิโฟกราฟิกแบบมปีฏสิมัพันธ์
อนิโฟกราฟิกเป็นการน�าเสนอขอ้มลูทีซ่บัซอ้นดว้ยภาพ ในวชิานี ้นักศกึษา
จะศกึษาโลกของภาษาขอ้มลูผา่นแบบฝึกหัดการออกแบบเชงิทฤษฎแีละ 

เชงิปฏบิตัใินระดบัทีม่ปีฏสิมัพันธ ์ การฝึกฝนในวชิานีจ้ะเป็นการพัฒนาระบบ 

ขอ้มลูแบบมปีฏสิมัพันธข์องนักศกึษา

WNM 663 หวัขอ้ขัน้สงูเกีย่วกบัภาพกราฟิกเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นเรือ่งเทคนคิภาพกราฟิกเคลือ่นไหวขัน้กลางและขัน้สงู  

การใชเ้ครือ่งมอืการผลติงานมาตรฐานในการท�าคยีส์ ี เอฟเฟกตแ์บบผสม  
การเขยีนสครปิต ์ และพารต์เิคลิ โดยจะศกึษาเกีย่วกบัแนวโนม้ของภาพ
กราฟิกเคลือ่นไหวรว่มสมยั การท�าโครงงาน และการฝึกปฏบิตั ิ

WNM 695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษามคีุณสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดการปฏบิตักิารของพวกเขา

WNM 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

WNM 800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นความสนใจเบือ้งตน้ทีผู่ท้ีต่อ้งการท�า  
พอรต์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการวทิยานพินธเ์พือ่จบวฒุปิรญิญาโท 

ตอ้งเรยีนใหจ้บหลกัสตูร เมือ่ไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายแลว้ นักศกึษา 

สามารถเรยีนวชิาทัว่ไปทีม่หาวทิยาลยัใด เพือ่พัฒนาแนวคดิ เฉพาะทาง
และทกัษะเชงิเทคนคิ ซึง่จะชว่ยใหส้ามารถพัฒนาพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย 
และ/หรอืท�าใหว้ทิยานพินธส์ดุทา้ยจบสมบรูณไ์ด ้ วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�า
วทิยานพินธบ์างรายวชิาอาจจะมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลง
เรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

WNM 801 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่
นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะท�าพอรท์โฟลโิอตวัสดุทา้ยของตนเอง และ/หรอื 

โครงการวทิยานพินธ ์จะไดรั้บค�าแนะน�าและค�าวจิารณเ์กีย่วกบังานของตน  
เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติ 

ศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ย และ/หรอืโครงการ 

วทิยานพินธก์บัเพือ่น วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่บางรายวชิา 

อาจจะมคีา่ธรรมเนียมเพิม่และอาจจะตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ 
ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้

WNM 802 DS ฟอร่ัมการใหค้�าปรกึษา DS
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รกึษาแบบตวัตอ่ตวักบัทีป่รกึษาในวชิาเรยีนอสิระ 

เพือ่ท�าวทิยานพินธ ์และเขา้รว่มในการทบทวนออนไลนแ์ละการพดูคยุราย 

สปัดาห ์นักศกึษาจะไดป้รับแตง่แนวคดิของวทิยานพินธ ์แสดงความตัง้ใจที ่
ชดัเจน และก�าหนดเป้าหมายสว่นตวัในการท�างาน วชิานีจ้ะเนน้การวจิารณ์
ของทีป่รกึษา การทบทวนโดยผูรู้ ้ และการท�าใหง้านกา้วหนา้จากผลตอบ
กลบัทีไ่ดรั้บ นักศกึษาจะตอ้งสง่ค�าขอของทีป่รกึษา DS ใหก้บัผูอ้�านวยการ 

ฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

WNM 805 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบกลุม่ (ตอ่
เนือ่ง)
นักศกึษาบัณฑติศกึษาที่ยังคงท�าพอร์ทโฟลโิอตัวสุดทา้ยของตนเอง 
และ/หรอืโครงการวทิยานพินธ ์ จะไดรั้บค�าแนะน�าและวจิารณเ์กีย่วกบังาน
ของตน เพือ่ใหค้�าวจิารณข์องทีป่รกึษาท�าใหง้านกา้วหนา้ได ้ นักศกึษา
บณัฑติศกึษาจะตอ้งหารอืวธิกีารในการท�าพอรท์โฟลโิอสดุทา้ยกบัเพือ่น

WNM 810 ประสบการณผ์ูใ้ช ้
นักศกึษาบัณฑติศกึษาทีท่�างานในวชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธแ์บบ
กลุ่มจะไดศ้กึษาการท�างานผ่านขัน้ตอนทัง้หมดในโครงงานวทิยานพินธ์
ปฏสิมัพันธท์ีซ่บัซอ้นของตนเอง โดยใชแ้นวทางในการออกแบบทีใ่หผู้ใ้ช ้

เป็นศนูยก์ลาง นักศกึษาจะด�าเนนิการวจัิยการออกแบบและวเิคราะหค์วาม
ตอ้งการตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูสถาปัตยกรรมและโครงรา่งทีแ่น่นหนา ซึง่
นักศกึษาจะไดผ้ลติตน้แบบทีส่มบูรณ์และออกแบบงานทีก่�าหนดส�าหรับ
โครงงานวทิยานพินธผ์า่นการประเมนิความสามารถในการใชง้านแบบซ�้าๆ

WNM 820 เว็บไซตท์ีม่กีารตอบสนอง
ในวชิานี ้ นักศกึษาบณัฑติศกึษาจะไดพั้ฒนาโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย
ในรปูแบบเว็บแอพพลเิคชัน่ ทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้กบัแพลทฟอรม์เดสกท็์อป
และอปุกรณเ์คลือ่นที ่ซ ึง่นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิในการเขยีนโคด้ดว้ย 
HTML5, CSS3 และมาตรฐานเว็บแบบเปิดทีเ่หมาะสม รวมถงึการจัดเกบ็
ขอ้มลูและการสือ่สารดว้ย API ดว้ย วธิตีา่งๆ เหลา่นีส้ามารถน�าไปประยกุต์
ใชก้บัโครงงานวทิยานพินธเ์ว็บแอพพลเิคชัน่ใดๆ กไ็ด ้

WNM 830 การออกแบบนเิทศศลิป์
นักศกึษาจะไดศ้กึษาสไตลน์เิทศในเชงิลกึเพือ่ใชใ้นวทิยานพินธข์องตน และ 

จะไดเ้รียนรูว้่าการวจัิยการออกแบบขัน้พื้นฐานส�าคัญต่อกระบวนการที ่
สรา้งสรรคอ์ยา่งไร นักศกึษาจะไดก้�าหนดรปูลกัษณแ์ละความรูส้กึของแบรนด ์ 
ตัง้แตก่ารเริม่ตน้สรา้งบอรด์แสดงอารมณ ์ การทดลองกบัตวัอกัษร การจัด
วางองคป์ระกอบ ส ีสมดลุ การอดับบีภาพ และความชดัเจนในการอา่น

WNM 900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื
อาชพี โดยท�างานภายใตผู้ด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิททีรั่บ นักศกึษา
จะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิทใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และ
บณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น
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สิง่ทีเ่ราน�าเสนอ

• ประสบการณ์ทีก่วา้งขวางในการเขยีนบทภาพยนตรเ์รือ่ง
ยาว หนังสัน้ บทหนังตลก หรอืหนังชวีติส�าหรับฉายทาง
โทรทศัน ์และบนเว็บไซต์

• โอกาสในการเขยีนสครปิตท์ีม่ากกวา่หลกัสตูรอืน่ๆ ท�าให ้
นักเขยีนไดเ้ตรยีมพรอ้มเป็นอย่างดเีพือ่เขา้สูก่ารท�างาน
ในอตุสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัสงู

• โอกาสทีจ่ะไดท้�างานเป็นหนึ่งในนักเขยีนซีร่ี่สเ์ว็บไซต์
อยา่งนอ้ยหนึง่เว็บ

• โอกาสที่จะไดร้่วมงานกับสถาบันสอนภาพยนตร์และ
โทรทศัน ์เพือ่เขยีนบทซีร่ีส่ส์�าหรับเว็บไซตแ์ละหนังสัน้

• หลักสูตรที่ไดรั้บการออกแบบมาใหเ้ป็นหลักสูตรการ
เขยีนบททีเ่ป็นทีรู่จั้กมากทีส่ดุของประเทศทีเ่ขา้ถงึไดใ้น
วงกวา้งดว้ย

• การใหค้วามสนใจเป็นรายบุคคลในดา้นจนิตนาการและ
ความคดิรเิริม่ในดา้นสภาพแวดลอ้มเวริค์ช็อปการเขยีน
บททีม่คีวามรว่มมอืเป็นอยา่งสงู

• วุฒทิี่ใหจ้ะเป็นทัง้วุฒใินการเรียนในมหาวทิยาลัยและ
แบบออนไลน ์ และนักศกึษาสามารถเริม่ตน้การศกึษาใน
ภาคการศกึษาใดกไ็ด ้ และศกึษาไดท้ัง้แบบเต็มเวลาและ
พารท์ไทม์
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เสน้ทางสายอาชพี

โทรทศัน์

บรรณาธกิารเรือ่งราว

นักเขยีนอสิระ

ผูช้ว่ยนักเขยีน (ซรีีส่โ์ทรทศัน)์

นักอา่น

ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ

โทรทศัน์

ผูส้รา้งซรีีส่ ์

ผูอ้�านวยการสรา้ง

เจา้ของรายการ

โปรดวิเซอร์

บรรณาธกิารเรือ่งราว

นักเขยีนอสิระ

ภาพยนตร์

นักเขยีนบท (บททีข่ายได)้

นักเขยีนบท (บททีเ่ป็นตวัเลอืก)

นักอา่น

ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ

ภาพยนตร์

นักแกบ้ท

นักเขยีนบท (จา้งมาใหเ้ขยีนใหม)่

นักเขยีนบท (การเขยีนแบบเปิดทีไ่ดรั้บมอบหมาย)

นักเขยีนบท (บททีข่ายได)้

นักเขยีนบท (บททีเ่ป็นตวัเลอืก)

ขา้มสายงาน

นักอา่น 

ผูช้ว่ยเอเจนซี่

ผูช้ว่ยฝ่ายผลติ

ขา้มสายงาน

ผูบ้รหิารการพัฒนา (ภาพยนตรห์รอืโทรทศัน)์

เอเจนซี่

ผูจั้ดการวรรณกรรม
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ขอ้ก�าหนดของวฒุิ

ศลิปบณัฑติ [BFA] สาขาการเขยีน
บทภาพยนตร ์โทรทศัน ์และ 
สือ่ดจิติอล

หน่วยกติทีก่�าหนดของ BFA
การเขา้ชัน้เรยีนโดยไมต่อ้งมกีารเขยีนวทิยานพินธแ์บบหลกั
   วชิาบงัคบั 36 หน่วยกติ
   วชิาตามสาขาเอก 30 หน่วยกติ
+ วชิาเลอืก 9 หน่วยกติ
+ ศลิปศกึษา 45 หน่วยกติ
  

รวม 120 หนว่ยกติ

คณุสมบตัขิองผูจ้บการศกึษาวฒุ ิBFA สาขาการเขยีนบท
ภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล
• ตอ้งเกรดไดอ้ยา่งนอ้ยเกรด C- ในวชิาบงัคบั, วชิาตามสาขาเอกทกุตวั  

และ LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา หรอื 108 การประพันธ ์

ส�าหรับศลิปิน
• ตอ้งได ้GPA อยา่งนอ้ย 2.0 และขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาดงันี:้
3 วชิาการสือ่สารโดยการเขยีน
2 วชิาวฒันธรรมความบนัเทงิ
1  วชิาแนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม
1  วชิาการเลา่เรือ่งและจติวทิยาตวัละคร
1      วชิาการตระหนักรูถ้งึประวตัศิาสตร์
1  วชิาวรรณกรรมเชงิปรมิาณ
1  วชิาการสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
 
หากลงเรยีนตามขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษาขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ให ้
เลอืกวชิาเลอืกทางศลิปศาสตรต์ามตอ้งการ เพือ่ใหค้รบหน่วยกติตามที่
ก�าหนดไว ้

วชิาบงัคบัของวฒุ ิBFA สาขาการเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์
โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล
WRI 166 การปรับแตง่สครปิตห์นังสัน้
WRI 233 การเขยีนหนังสัน้เพือ่การผลติ
WRI 239  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: การพัฒนาเรือ่งราว
WRI 266  การดดัแปลงบทหนังสัน้
WRI 269  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 2: การเขยีนองกท์ี ่1
WRI 295 การหยบิยกเรือ่งราว 1
WRI 297  การเขยีนบทตามประเภทของภาพยนตร์
WRI 339  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 3: การเขยีนองกท์ี ่2 และ 3
WRI 369  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 4: การดดัแปลงบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว
WRI 439  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 5: การเขยีนบทส�ารอง
WRI 469  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 6: การดดัแปลงบทส�ารอง
WRI 495 วธิกีารดงึดดูใจเอเจนซี่

ขอ้ก�าหนดทัว่ไปทางการศกึษา 

การสือ่สารโดยการเขยีน
เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา 

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน 
 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย 

LA 133  การเขยีนแบบยอ่ 
 

เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโตเ้ถยีง 

  อยา่งสรา้งสรรค ์

LA 280  การเขยีนขา่วตามทศันคต ิ

 

การสือ่สารและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน
LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี 

 

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตร ์
เลอืกหนึง่วชิา: 
LA 171    ความเจรญิของโลกตะวนัตก 

LA 270    ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา 

LA 274  ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ ์

LA 276    การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด ์

LA 278    การสมัมนาในฝร่ังเศส 

LA 279    การสมัมนาในอติาล ี

LA 359    สงัคมเมอืง
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WRIการเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล

การตระหนกัรูถ้งึประวตัศิาสตรศ์ลิป์
LA 120  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
LA 121  ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19

เลอืกสองวชิา:
LA/LAN 117   การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
LA/IND 118   ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
LA 127   ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 128   ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและศลิปะบน 

   เรอืนรา่ง
LA 129   ประวตักิารออกแบบยานยนต์
LA/GAM 131   ประวตักิารออกแบบเกม
LA 132/ANM 102  ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
LA 134/ANM 104  ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ 

   ภาพเคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
LA/IND 137   ประวตัขิองการพัฒนาภาพ
LA/LAN 177   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
LA 182   การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
LA/ILL 195   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
LA/ILL 197   ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
LA/ILL 219   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึ 

   สมยัโกธคิ
LA 220   ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
LA 221   ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 222   ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
LA 224   สตร ีศลิปะ และสงัคม
LA 226 /IAD 230  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
LA 229 /IAD 231  การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
LA 236 /IAD 232  การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
LA 242/ANM 242  ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
LA 243/ILL 310  ประวตัขิองการวาดภาพประกอบอเมรกิา
LA/FSH 244   ประวตัแิฟชัน่
LA/JEM 245   ประวตัอิญัมณีและโลหะศลิป์
LA/FSH 246   ประวตัสิ ิง่ทอ
LA 247   ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
LA/FASCU 248  ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
LA 249   ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุเรเนซองส์

LA 274   ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์

LA 276   การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
LA/LAN 277   พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
LA 278   การสมัมนาในฝร่ังเศส
LA 279   การสมัมนาในอติาลี
LA 281/MPT 255  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
LA 282/MPT 256  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
LA 283   การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
LA 284   ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
LA/ILL 319   ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
LA 327   ศลิปะของโลกคลาสสกิ

LA 333  ศลิปะของยคุกลาง
LA 361  ศลิปินในโลกสมยัใหม่
LA 382  ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
LA 385  เจาะลกึ Hitchcock
LA 386  การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
LA 387  ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
LA 388  การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
LA 408  ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตร ี

  พังก/์โนเวฟ
LA 420  ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
LA 421  ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
LA 422  ศลิปะบารอกอติาลี
LA 423  ยคุทองของศลิปะดชัท์
LA 432  ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
LA 433  ศลิปะของยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
LA 464  การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
PH 101  ประวตัศิาสตรภ์าพถา่ยและแนวคดิ

วรรณกรรมเชงิปรมิาณ

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 124  ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
LA 146  กายวภิาคยานยนต์
LA 200  การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
LA 233  หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และสรรีวทิยา
LA 254  การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
LA 255  คณติศาสตรว์ทิยาลยั
LA 271  พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
LA 286 วยิตุคณติ
LA 288  เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
LA 293  แคลคลูสัเบือ้งตน้
LA 296    ฟิสกิสป์ระยกุต์

แนวคดิและอทิธพิลของวฒันธรรม

เลอืกหนึง่วชิา:
LA 127  ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
LA 221  ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
LA 238 วรรณกรรมโลก
LA 292  การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
LA 343  ศาสนาเปรยีบเทยีบ
LA 368  สมัผัสวฒันธรรม: มนุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในปัจจบุนั
LA 462  อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
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ศลิปมหาบณัฑติ [MFA] สาขาการ
เขยีนบทภาพยนตร ์โทรทศัน ์และ 
สือ่ดจิติอล

หน่วยกติทีก่�าหนดของ MA
วชิาตามสาขาเอก 60 หน่วยกติ 

   

รวม 60 หนว่ยกติ

ขอ้ก�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการเขยีนบทส�าหรับ
ภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล 

• ตอ้งท�าการทบทวนครัง้สดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณ์
• GPA สะสมไมต่�า่กวา่ 2.0
• ทัง้ 60 หน่วยกติ จะตอ้งไดเ้กรดไมต่�า่กวา่ C

วชิาตามสาขาเอกทีก่�าหนดของวฒุ ิMFA สาขาการเขยีนบท
ส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล
MPT 619   การเขยีนบทหนังสัน้
WRI 622   การเขยีนบท: การดดัแปลง
WRI 625   ความเชีย่วชาญในบทสนทนา
WRI 628   การเขยีนบทตามประเภทของภาพยนตร์
WRI 630   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์1: บทโทรทศัน ์

   ครึง่ชัว่โมง
หรอื WRI 640  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์1: บทโทรทศัน ์

   หนึง่ชัว่โมง
WRI 632   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: หอ้งนักเขยีน
หรอื WRI 642  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: หอ้งนักเขยีน
WRI 635   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์2: รายการแนะน�า 

   ซรีีส่แ์บบดัง้เดมิ
หรอื WRI 645  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์2: รายการแนะน�า 

   ซรีีส่แ์บบดัง้เดมิ
WRI 637   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การเขยีนส�าหรับ 

   การผลติ 1
หรอื WRI 647  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การเขยีนส�าหรับ 

   การผลติ 1
หรอื MPT 619  การเขยีนบทหนังสัน้
WRI 660   ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: จากไอเดยีสูโ่ครงเรือ่ง
WRI 665   ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 2 - ไปสูส่ครปิต์
WRI 670   ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 3: เขยีนรา่งแรกใหเ้สร็จสมบรูณ์
WRI 680   ศลิปะของการหยบิยกเรือ่งราว
WRI 730   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์3: ครึง่ชัว่โมงทีส่อง
หรอื WRI 740  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์3: หนึง่ชัว่โมงทีส่อง
WRI 732   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: หอ้งนักเขยีน 2
หรอื WRI 742  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: หอ้งนักเขยีน 2
WRI 735   เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์4: ขอ้ก�าหนดของ 

   สครปิตส์�าหรับการน�าเสนอ
หรอื WRI 745  หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์4: ขอ้ก�าหนดของ 

   สครปิตส์�าหรับการน�าเสนอ

WRI 760  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 4: การดดัแปลงและการขดัเกลา
WRI 765  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 5: การเขยีนบทขัน้สงู
WRI 770  ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 6: การดดัแปลงบทขัน้สงู
WRI 780  สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
  +1 วชิาตามสาขาเอก
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WRI  144 จนิตนาการ
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการเขา้ไปสัมผัสจนิตนาการของนักเขยีนและพัฒนา
จนิตนาการนัน้ขึน้ไปอกีขัน้ นักศกึษาจะสรา้งตวัละครดัง้เดมิและเขยีนเกีย่ว
กบัตวัละครนัน้ในสถานการณ ์ความขดัแยง้ และสิง่ตา่งๆ ทีจ่นิตนาการขึน้ 

กจิกรรมในชัน้เรยีนจะประกอบดว้ยการอา่นงานเขยีนของนักศกึษาและการ
อภปิรายแบบกลุม่ ซึง่จะเป็นการศกึษาความเป็นไปไดอ้ยา่งสรา้งสรรคเ์พิม่
เตมิในแตล่ะฉาก

WRI  166 การปรับแตง่สครปิตห์นังสัน้
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการพัฒนาไอเดยีหนังสัน้ทีส่รา้งความประทับใจและแปลง
ไอเดยีเหลา่นัน้ไปเป็นบทละคร นักศกึษาจะเขยีนสครปิตค์วามยาว 2-15 
นาท ี ทีม่ล็ีอกไลนแ์ละบทีชที โดยการสอนจะครอบคลมุในเรือ่งมาตรฐาน
อตุสาหกรรมส�าหรับรปูแบบการเขยีนสครปิตด์ว้ย

WRI  233 การเขยีนหนังสัน้เพือ่การผลติ
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเขยีนสครปิตท์ีม่คีวามยาว 8-12 นาท ีโดยจะเนน้การ
ท�าใหเ้รือ่งราวน่าตดิตามและหกัมมุ โครงสรา้งทีแ่ข็งแรง และตวัละครทีน่่า
สนใจ อกีทัง้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารหยบิยกเรือ่งราวอยา่งรัดกมุและเป็น
มอือาชพีอกีดว้ย

WRI  239 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: การพัฒนาเรือ่งราว
นักศกึษาจะศกึษาพืน้ฐานตา่งๆ ทีจ่ะน�าไปสูก่ารเขยีนบทภาพยนตรเ์รือ่งยาว  
นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารคดิไอเดยีทีเ่ชือ่มโยงกบัผูช้ม พัฒนาไอเดยีเหลา่นัน้
โดยใช ้Hero's Journey ประยกุตใ์ชร้ะบบการเขยีนโนต้เพือ่ชว่ยใหเ้ห็นภาพ 

เรือ่งราว และเขยีนโครงเรือ่งส�าหรับภาพยนตรเ์รือ่งยาวดัง้เดมิ

WRI  244 บทสนทนา 1
นักศกึษาจะส�ารวจองคป์ระกอบทีจ่�าเป็นในการเขยีนบทสนทนาทีม่ปีระสทิธภิาพ  
โดยจะเนน้ในเรือ่งบทสนทนาและนัยยะทีซ่อ่นอยู ่ โดยใชบ้ทสนทนาเพือ่
สรา้งความขดัแยง้และกอ่ใหเ้กดิความเครยีด แสดงใหเ้ห็นดรามา่ และสรา้ง 

ตวัละครทีป่ระพันธม์าเป็นอยา่งด ี นักศกึษาจะเขยีนสครปิตแ์ละเขยีนสครปิต ์

ดัง้เดมิใหม ่ซึง่จะน�ามาอา่น และจะไดรั้บฟีดแบ็กทีส่รา้งสรรค์

WRI  250 ละครโทรทศัน ์1: สครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 1
นักศกึษาจะเขยีนสครปิตบ์ทของตนส�าหรับซีร่ีส่ล์ะครโทรทัศนห์นึง่ชัว่โมง 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการเขยีนในรปูแบบเฉพาะของรายการนัน้ๆ จะมกีารอา่น
สครปิตไ์ปทลีะหนา้และวจิารณส์ครปิตนั์น้ และนักศกึษาจะไดแ้ลกเปลีย่น
ฟีดแบ็กทีส่รา้งสรรคใ์หก้นัตลอดกระบวนการเขยีน และยงัจะมกีารอภปิราย
เกีย่วกับสครปิตท์ีใ่ชใ้นการผลติและชุดตอนทีป่ระสบความส�าเร็จในชัน้
เรยีนดว้ย

WRI  266 การดดัแปลงบทหนังสัน้
นักศกึษาจะดดัแปลงและขดัเกลาสครปิตท์ีม่คีวามยาว 8-12 นาท ีทีเ่ขยีน
ในวชิา MPT233 หนังสัน้ 3: การเขยีนหนังสัน้เพือ่การผลติ โดยจะเนน้ใน
เรือ่งการขดัเกลาสครปิตห์นังสัน้สองสครปิตท์ีเ่หมาะกบัการผลติ

WRI  269 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 2: การเขยีนองกท์ี ่1
นักศกึษาจะขยายโครงเรือ่งจากวชิา MPT 239 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: การ 

พัฒนาเรือ่งราว เขยีนโครงเรือ่งอยา่งเป็นขัน้ตอน และเขยีนองกท์ี ่ 1 ของ
บทละคร โดยจะเนน้เรือ่งการสรา้งเรือ่งราวทีแ่ข็งแรง มรีากฐานทีน่่าสนใจ 
เจาะลกึลงไปถงึตวัละคร พล็อต พล็อตยอ่ย และการเขยีนบทสนทนาทีม่ี
ประสทิธภิาพ

WRI  277 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: การเขยีนเป็น
ทมี 1
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ครัง้แรกในการเป็นส่วนหนึ่งของหอ้งนัก
เขยีน โดยรว่มเป็นทมีนักเขยีนในการเขยีนบทซรีีส่ล์ะครดัง้เดมิบนเว็บไซต ์
ทมีนักเขยีนจะสรา้งตวัละคร แตกยอ่ยเรือ่งราว และน�าเสนอการแสดงตอ่
หวัหนา้แผนก นักศกึษาจะเขยีนซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บทีอ่อกอากาศ
ในเวลาไมเ่กนิ 10 นาที

WRI  280 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์1: สครปิตท์ี่
เขยีนขึน้เอง 1
ในวชิานี ้นักศกึษาจะเขยีนสครปิตส์�าหรับรายการทีอ่อกอากาศอยูใ่นปัจจบุนั  
นักศกึษาจะท�าการอา่นสครปิต ์ดแูตล่ะชดุตอน และศกึษาตวัละคร เรือ่งราว 
ความขดัแยง้ และโทนของละครนัน้ๆ จะมกีารอา่นสครปิตข์องนักศกึษาไป 

ทลีะหนา้ และเพือ่นรว่มชัน้จะไดเ้สนอฟีดแบ็ก และนักศกึษาจะไดรั้บขอ้มลู 

เชงิลกึของละครและตวัละครเหลา่นัน้

WRI  288 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: การเขยีนเป็น
ทมี 1
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ครัง้แรกในการเป็นส่วนหนึ่งของหอ้งนัก
เขยีน โดยรว่มเป็นทมีนักเขยีนในการเขยีนบทเรือ่งตลกดัง้เดมิทีเ่ผยแพร่
ทางเว็บไซต ์ ทมีนักเขยีนจะสรา้งตวัละคร แตกยอ่ยเรือ่งราว และน�าเสนอ
การแสดงตอ่หวัหนา้แผนก นักศกึษาจะเขยีนซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บ
ทีอ่อกอากาศในเวลาไมเ่กนิ 10 นาท ี

WRI  295 การหยบิยกเรือ่งราว 1
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะน�าเสนอเรือ่งราวดว้ยความเชือ่มั่นและมสีไตล ์
นักศกึษาจะฝึกปฏบิตัเิพือ่น�าเสนอภาพยนตรท์ีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัด ี ไดเ้รยีนรูก้าร 

กลัน่กรองไอเดยีหลกั และตดิตอ่กบัผูซ้ ือ้เป้าหมาย นักศกึษาจะท�างานใน
สว่นของ: การซอ้มละคร, พลงังานในระดบัการแสดง, แสดงความเชือ่มัน่ 
และปฏบิตัอิยา่งมอือาชพีอยา่งยัง่ยนื

WRI  297 การเขยีนบทตามประเภทของภาพยนตร์
วชิานีจ้ะวเิคราะหภ์าพยนตรป์ระเภทตา่งๆ ทีส่บืเสาะหาไดข้อง Hollywood 
ทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิและลงรายละเอยีด โดยศกึษาในเชงิลกึในแนวทางทีน่�าไป
ใชไ้ด ้ จะมกีารศกึษาลงลกึในแบบแผนเฉพาะเหลา่นี ้ เพือ่ใหนั้กศกึษาได ้
เรยีนรูใ้นการปรับแตง่วธิกีารเพือ่สามารถสรา้งสรรคง์านทีใ่ชง้านไดจ้รงิใน
เชงิพาณชิย์

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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WRIการเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล

WRI  320 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์2: สครปิตท์ี่
เขยีนขึน้เอง 2
นักศกึษาจะเขยีนรายการแนะน�าซรีี่สต์ลกแบบดัง้เดมิที่มีความยาวครึง่
ชัว่โมง นักศกึษาจะก�าหนดสถานทีเ่กดิเหต ุสรา้งตวัละคร ก�าหนดความขดั
แยง้และความสมัพันธ ์ และเขยีนบทีชทีและโครงเรือ่ง อกีทัง้นักศกึษาจะ
เขยีนการน�าเสนอซรีีส่ ์ ซ ึง่ประกอบดว้ยภาพรวม ประวตัขิองตวัละคร และ
ไอเดยีเพิม่เตมิในแตล่ะตอนดว้ย

WRI  322 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การผลติ 1
ทมีนักเขยีนจากวชิาเรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1 จะท�างานตอ่ไปใน 

สว่นของการผลติ นักศกึษาจะจดโนต้ขณะรว่มกนัอา่นสครปิต ์และทบทวน
สครปิตใ์หม่ตลอดทัง้กระบวนการผลติของซรีี่สล์ะครทีเ่ผยแพร่ทางเว็บ 

แตล่ะตอน นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและคณุภาพความเป็นผูน้�า 

ทีโ่ดดเดน่จะไดรั้บเชญิใหเ้ป็นโปรดวิเซอรใ์นหอ้งนักเขยีน 2 (เฉพาะนักศกึษา
ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  323 การดดัแปลง
วชิานีจ้ะสอนการท�างานทีน่อกเหนอืจากแหลง่ขอ้มลูทีม่ใีห ้นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูท้ีจ่ะใชอ้งคป์ระกอบเรือ่งราวทีใ่ชไ้ดจ้ากงานวรรณกรรมหรอืแหล่ง
ขอ้มลูอืน่ทีม่ใิชน่ยิาย โดยจะครอบคลมุเรือ่งกระบวนการเกีย่วกบัสทิธิ ์การ
สรา้งโครงเรือ่งแบบละคร และการขยายและปรับเปลีย่นองคป์ระกอบของ
เรือ่งราว

WRI  325 การแปลงเรือ่งราวจากสือ่อืน่
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูว้า่นักเขยีนและโปรดวิเซอรส์ามารถแปลงเรือ่ง
ราวใหเ้ป็นบรบิทใหม่และสะสมแหล่งขอ้มูลในวงกวา้งเพื่อสรา้งความ
บนัเทงิดา้นภาพยนตรไ์ดอ้ยา่งไร นักศกึษาจะวเิคราะหว์า่ไอเดยีของเรือ่ง
ตา่งๆ จะน�ามาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัภาพยนตรแ์ละโทรทศันอ์ยา่งประสบความ
ส�าเร็จไดอ้ยา่งไร โดยเนน้เรือ่งประเด็นทีส่รา้งสรรคแ์ละประเด็นเชงิเทคนคิ
ทีเ่กีย่วขอ้งในการแปลงเรือ่งราวจากสือ่วฒันธรรมอืน่ๆ รวมถงึจากชวีติจรงิ 
ทีป่ระสบความส�าเร็จ

WRI  339 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 3: การเขยีนองกท์ี ่2 และ 3
นักศกึษาจะเขยีนบทละครรา่งแรกทีเ่ริม่ตน้ในวชิาภาพยนตรเ์รือ่งยาว 2 ให ้
เสร็จสมบรูณ ์โดยจะเนน้ในเรือ่งพัฒนาการของตวัละคร พล็อตยอ่ย จดุหกั
มมุ และตอนจบทีน่่าพงึพอใจ นักศกึษาจะท�างานเป็นทมีและใหค้วามคดิ
เห็นตา่งๆ เมือ่สครปิตด์�าเนนิไปจนเสร็จสมบรูณ์

WRI  344 บทสนทนา 2
นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะดา้นบทสนทนาใหส้งูขึน้ โดยประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอื 

เพิม่เตมิและกลไกจติวทิยาหลกั หวัขอ้ทีศ่กึษาจะรวมถงึการเขยีนส�าหรับ
เพศตรงขา้ม สามเหลีย่มดรามา่ ดนตรขีองบทสนทนา การบนัทกึเสยีง
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และการเขยีนส�าหรับบทละครดัง้เดมิและตวัละครทีม่ี
อยูจ่รงิ งานของนักศกึษาจะไดรั้บการอา่นใหเ้พือ่นรว่มชัน้ฟังและจะไดรั้บ
ฟีดแบ็กตอบกลบัทีส่รา้งสรรค์

WRI  350 ละครโทรทศัน ์2: สครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 2
นักศกึษาจะเขยีนร่างบทรายการแนะน�าทีเ่ขยีนขึน้เองส�าหรับซรีี่สล์ะคร
ดัง้เดมิความยาวหนึง่ชัว่โมง 2 บท หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการสรา้ง
โลก เรือ่งราว และการพัฒนาตวัละคร ก�าหนดโทนและธมีของซรีีส่ ์ก�าหนด
จังหวะและสไตล ์ และสรา้งละครทีม่ศีกัยภาพสงูทีส่ามารถมไีดอ้กีหลาย
ตอน

WRI  355 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การผลติ 1
ทมีนักเขยีนจากวชิาหนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์ 1 จะท�างานตอ่ไปใน
สว่นของการผลติ นักศกึษาจะจดโนต้ในขณะรว่มกนัอา่นบทละคร ท�าการ
ทบทวนบทหลงัจากการซอ้ม และระบถุงึค�าแนะน�าของเครอืขา่ย นักศกึษา
ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและคณุภาพความเป็นผูน้�าทีโ่ดดเดน่จะไดรั้บ
เชญิใหเ้ป็นโปรดวิเซอรใ์นหอ้งนักเขยีนหอ้งหอ้งถดัไป (เฉพาะนักศกึษาที่
เรยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  369 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 4: การดดัแปลงบทภาพยนตร์
เรือ่งยาว
นักศกึษาจะดัดแปลงบทและขัดเกลาบทละครจากรา่งแรกทีแ่ลว้เสร็จของ
ตนเอง เพือ่ใหไ้ดส้ครปิตท์ีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพีทีเ่หมาะสมกบัตลาด 
อกีทัง้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารน�าเสนอเรือ่งราวของตนเองในแบบของมอื
อาชพีทีต่รงตามความคาดหวงัของอตุสาหกรรม

WRI  370 ละครโทรทศัน ์3: สครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 3
นักศกึษาจะเขยีนสครปิตบ์ทของตนเองส�าหรับซีร่ี่สล์ะครโทรทัศน์หนึ่ง
ชัว่โมง เป้าหมายคอืการเขยีนสครปิตท์ีด่พีอทีจ่ะใชเ้ป็นตวัอยา่งงานเขยีน
เมือ่ตอ้งน�าเสนอใหก้บัอตุสาหกรรม นักศกึษาจะแลกเปลีย่นฟีดแบ็กตลอด
ทัง้กระบวนการเขยีน และจะอภปิรายเกีย่วกบัสครปิตท์ีท่�าการผลติและตอน 

ตา่งๆ ของละครทีป่ระสบความส�าเร็จ

WRI  377 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: การเขยีนเป็น
ทมี 2
นักศกึษาจะท�างานเป็นทมีนักเขยีนเพือ่สรา้งหรอืเขยีนซรีีส่บ์นเว็บดัง้เดมิที ่
ท�างานอยู ่ นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและคณุภาพความเป็นผูน้�า 

ทีโ่ดดเดน่ในวชิาเรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์ 2 จะไดท้�างานในฐานะ 

โปรดวิเซอร ์ซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในสว่นของการบรหิารหอ้งนักเขยีน ชว่ย 

เหลอืในการแตกยอ่ยเรือ่งราว มอบหมายสครปิตใ์หก้บันักเขยีนแตล่ะราย 
และแกไ้ขครัง้สดุทา้ยกอ่นทีจ่ะน�าไปสูก่ารผลติ

WRI  380 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์3: สครปิตท์ี่
เขยีนขึน้เอง 3
นักศกึษาจะเขยีนสครปิตบ์ทของตนเองส�าหรับซีร่ีส่เ์รือ่งตลกความยาวครึง่
ชัว่โมง โดยมเีป้าหมายคอืการเขยีนสครปิตท์ีด่พีอทีจ่ะใชเ้ป็นตวัอยา่งงาน
เขยีนเมือ่ตอ้งน�าเสนอใหก้บัอตุสาหกรรม นักศกึษาจะแลกเปลีย่นฟีดแบ็ก
ตลอดทัง้กระบวนการเขยีน และจะอภปิรายเกีย่วกบัสครปิตท์ีท่�าการผลติ
และตอนตา่งๆ ของละครทีป่ระสบความส�าเร็จ

WRI  388 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: การเขยีนเป็น
ทมี 2
นักศกึษาจะท�างานเป็นทมีนักเขยีนเพือ่สรา้งหรอืเขยีนซรีีส่บ์นเว็บดัง้เดมิที ่
ท�างานอยู ่ นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและคณุภาพความเป็นผูน้�า 

ทีโ่ดดเดน่ในวชิาเรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์ 2 จะไดท้�างานในฐานะ
โปรดวิเซอร ์ซึง่มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในสว่นของการบรหิารหอ้งนักเขยีน ชว่ย 

เหลอืในการแตกยอ่ยเรือ่งราว มอบหมายสครปิตใ์หก้บันักเขยีนแตล่ะราย 
และแกไ้ขครัง้สดุทา้ยกอ่นทีจ่ะน�าไปสูก่ารผลติ
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WRI  420 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์ 4: สครปิตท์ี่
เขยีนขึน้เอง 4
นักศกึษาจะไดน้�าประสบการณจ์ากวชิาสครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 3 มาใชใ้นการ 

เขยีนสครปิตส์�าหรับซรีีส่เ์รือ่งตลกความยาวครึง่ชั่วโมงทีม่คีวามแตกตา่ง  

หลงัจากจบชัน้นีแ้ลว้ นักศกึษาจะไดง้านเขยีนตวัอยา่งจากเรือ่งตลกทีอ่อก 

อากาศอยูใ่นปัจจบุนั 2 งาน เพือ่ใชใ้นการน�าเสนอตอ่เอเจนซีห่รอืผูจั้ดการ  
นักศกึษาจะไดแ้ลกเปลีย่นฟีดแบ็กตลอดทัง้กระบวนการเขยีน และจะมกีาร
อภปิรายเกีย่วกบัสครปิตท์ีท่�าการผลติและตอนตา่งๆ ของละครทีป่ระสบผล 

ส�าเร็จ

WRI  422 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์4: การผลติ 2
ทมีนักเขยีนจากวชิาเรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3 จะท�างานตอ่ไปใน
สว่นของการผลติ โปรดวิเซอรท์ีแ่สดงทกัษะความเป็นผูน้�าไดด้ทีีส่ดุของ
หอ้งจะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้ของรายการ และจะเขา้รว่มในการตดัสนิ
ใจคดัเลอืกนักแสดง ควบคมุการแกไ้ขสครปิต ์ ดแูลกระบวนการกอ่นผลติ 
และสง่มอบซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บใหก้บัเครอืขา่ย (เฉพาะนักศกึษา
ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  439 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 5: การเขยีนบทส�ารอง
นักศกึษาจะปรับแตง่ทักษะของตนเองในขณะท�าการพัฒนาและเขยีนร่าง
แรกของบทละครแบบยาวครัง้ทีส่องใหส้�าเร็จ วชิานีจ้ะลดเวลาในการเขยีน
จากวชิาการเขยีนบททีเ่รยีนกอ่นหนา้ เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
พบกบัความคาดหวงัในอตุสาหกรรมและขอ้ผกูมัดในเรือ่งสญัญาเมือ่ไดรั้บ
วา่จา้งใหเ้ขยีนบท

WRI  450 ละครโทรทศัน ์4: สครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 4
นักศกึษาจะไดน้�าประสบการณจ์ากวชิาสครปิตท์ีเ่ขยีนขึน้เอง 3 มาใชใ้นการ 

เขยีนสครปิตส์�าหรับซีร่ีส่ล์ะครโทรทัศนค์วามยาวหนึง่ชัว่โมงทีม่คีวามแตก
ตา่ง หลงัจากจบชัน้นีแ้ลว้ นักศกึษาจะไดง้านเขยีนตวัอยา่งจากเรือ่งตลก
ทีอ่อกอากาศอยูใ่นปัจจบุนั 2 งาน เพือ่ใชใ้นการน�าเสนอตอ่เอเจนซีห่รอื
ผูจั้ดการ นักศกึษาจะแลกเปลีย่นฟีดแบ็กตลอดทัง้กระบวนการเขยีน และ
จะอภปิรายถงึสครปิตท์ีท่�าการผลติและตอนตา่งๆ ของละครทีป่ระสบความ
ส�าเร็จ

WRI  455 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์4: การผลติ 2
ทมีนักเขยีนจากวชิาหนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์ 3 จะท�างานตอ่ไปใน
สว่นของการผลติ โปรดวิเซอรท์ีแ่สดงทกัษะความเป็นผูน้�าไดด้ทีีส่ดุของ
หอ้งจะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเจา้ของรายการ และจะเขา้รว่มในการตดัสนิ
ใจคดัเลอืกนักแสดง ควบคมุการแกไ้ขสครปิต ์ ดแูลกระบวนการกอ่นผลติ 
และสง่มอบซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บใหก้บัเครอืขา่ย (เฉพาะนักศกึษา
ทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  469 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 6: การดดัแปลงบทส�ารอง
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะตอ้งแสดงประสทิธภิาพและคณุภาพในระดบัที่
สงูขึน้เมือ่ท�าการสง่มอบบทละครทีส่อง นักศกึษาจะดดัแปลงและขดัเกลา
สครปิตจ์ากวชิาการเขยีนบทขัน้สงู โดยมเีป้าหมายเพือ่ขายสครปิตแ์ละให ้
สามารถน�าเสนอกบัเอเจนซีไ่ด ้

WRI  479 ละครโทรทศัน:์ รายการแนะน�าในการผลติ
วชิาทีเ่ปิดส�าหรับเฉพาะผูไ้ดรั้บเชญินี้มขี ึน้ส�าหรับนักศกึษาทีเ่ขยีนสครปิต์
รายการแนะน�าทีค่ดิขึน้เองทีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพี นักเขยีนจะมสีว่นใน
การคดัเลอืกนักแสดง อา่นสครปิตร์ว่มกนั ซอ้มการแสดง ระบถุงึค�าแนะน�า
จากเครอืขา่ย และทบทวนบทระหวา่งการผลติ อกีทัง้ยงัจะไดเ้ป็นสว่นหนึง่
ของกระบวนการหลงัการผลติ และจะไดส้ง่มอบงานน�ารอ่งทีส่�าเร็จสมบรูณ์
แลว้

WRI  489 ละครเรือ่งตลกทางโทรทศัน:์ รายการแนะน�าใน
การผลติ
วชิาทีเ่ปิดส�าหรับเฉพาะผูไ้ดรั้บเชญินี้มขี ึน้ส�าหรับนักศกึษาทีเ่ขยีนสครปิต์
รายการแนะน�าทีค่ดิขึน้เองทีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพี นักเขยีนจะมสีว่นใน
การคดัเลอืกนักแสดง อา่นสครปิตร์ว่มกนั ซอ้มการแสดง ระบถุงึค�าแนะน�า
จากเครอืขา่ย และทบทวนบทระหวา่งการผลติ อกีทัง้ยงัจะไดเ้ป็นสว่นหนึง่
ของกระบวนการหลงัการผลติ และจะไดส้ง่มอบงานน�ารอ่งทีส่�าเร็จสมบรูณ์
แลว้

WRI  490 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่น
จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

WRI  495 วธิกีารดงึดดูใจเอเจนซี่
นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการเขา้สูก่ารเขยีนบทระดบัมอือาชพีผา่นการท�าความ
เขา้ใจเกณฑร์บูรคิของเอเจนซสี�าหรับนักเขยีน โดยอาจารยท์ีป่รกึษาจะให ้
แนวทางอย่างเป็นขัน้เป็นตอนในการแยกแยะชมุชนของศลิปินและผูร้่วม
มอืในอตุสาหกรรมความบนัเทงิทีก่อ่ตัง้ขึน้มา รวมถงึการท�าใหต้นเองมตีวั
ตนในชมุชนเหลา่นัน้

WRI  498 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บคัดเลอืกจากฝ่ายเพือ่
ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา

WRI  499 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจ
มคีา่ธรรมเนยีมเพิม่ และอาจตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตก
ตา่งกนัไปในแตล่ะหวัขอ้
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WRIการเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล

WRI  615 การเขยีนฉากในจนิตนาการ
วชิานี้จะใชแ้นวทางแบบฟรสีไตลใ์นการส�ารวจจนิตนาการของนักเขยีน 
นักศกึษาจะตอ้งสรา้งตวัละครทีน่่าดงึดดูใจ และน�าไปวางไวใ้นสถานการณ์
ทีท่า้ทายทีก่อ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ในฉากตา่งๆ งานของนักศกึษาจะไดรั้บ
การอา่นและใหฟี้ดแบ็ก ซึง่ออกแบบ เพือ่น�าเสนอทางเลอืกใหม่ๆ  และทาง
เลอืกแบบมจีนิตนาการใหก้บันักเขยีน

WRI  622 การเขยีนบท: การดดัแปลง
นักศกึษาจะศกึษาการท�างานกบันยิาย บทละคร หรอืงานเขยีนจากเรือ่งจรงิ  
เรยีนรูท้ีจ่ะใชอ้งคป์ระกอบเรือ่งราวทีส่ามารถใชไ้ดจ้ากแหลง่ขอ้มลูเหลา่นี ้
อกีทัง้ยงัไดศ้กึษากระบวนการในการไดรั้บลขิสทิธิ ์ การสรา้งโครงเรือ่งแบ
บดรามา่ รวมถงึการเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัองคป์ระกอบของเรือ่ง รวมถงึ
การเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของเรือ่งราว

WRI  625 ความเชีย่วชาญในบทสนทนา
วชิานี้จะน�าเสนอแนวทางทีค่รอบคลุมในการเขยีนบทสนทนาทีเ่ข็มแข็ง 
ตรงประเด็น และมปีระสทิธภิาพ ผา่นการวเิคราะหต์วัละครในเชงิลกึ โดย
นักศกึษาจะตรวจสอบความสมัพันธร์ะหวา่งบทสนทนาและนัยยะทีซ่อ่นอยู่
ในบทสนทนานัน้ เรยีนรูใ้นการใชบ้ทสนทนาในการสรา้งความขดัแยง้และ
เพิม่ความตงึเครยีด และเนน้เรือ่งความแตกตา่งของบคุลกิลกัษณะทีส่รา้ง
ขึน้ส�าหรับตวัละครทีไ่ดรั้บการประพันธม์าเป็นอยา่งดี

WRI  628 การเขยีนบทตามประเภทของภาพยนตร์
วชิานีจ้ะวเิคราะหภ์าพยนตรป์ระเภทตา่งๆ ทีส่บืเสาะหาไดข้อง Hollywood 
ทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิและลงรายละเอยีด โดยศกึษาในเชงิลกึในแนวทางทีน่�าไป
ใชไ้ด ้ จะมกีารศกึษาลงลกึในรปูของภาษาเฉพาะเหลา่นี ้ เพือ่ใหนั้กศกึษา
ไดเ้รยีนรูใ้นการปรับแตง่วธิกีารเพือ่สามารถสรา้งสรรคง์านทีใ่ชง้านไดจ้รงิ
ในเชงิพาณชิย์

WRI  630 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์1: บทโทรทศัน์
ครึง่ชัว่โมง
นักศกึษาแตล่ะคนจะเขยีนสครปิตส์�าหรับซรีีส่ล์ะครเรือ่งตลกทีอ่อกอากาศ
ทางโทรทศันปั์จจบุนัทีม่คีวามยาวครึง่ชัว่โมง นักศกึษาจะอา่นสครปิตแ์ละ
ดตูอนทีอ่อกอากาศไปกอ่นหนา้นี ้ เพือ่ท�าการวเิคราะหเ์ชงิลกึในเรือ่งโทน
ของละคร ทศันคตขิองตวัละคร เรือ่งราว และความขดัแยง้ตา่งๆ นักศกึษา
จะอ่านสครปิตไ์ปแต่ละหนา้และเพือ่นร่วมชัน้จะร่วมกันใหฟี้ดแบ็กตลอด
กระบวนการเขยีนนี้

WRI  632 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: หอ้งนักเขยีน
ในสภาพแวดลอ้มการท�างานรว่มกนันี ้ นักศกึษาจะท�างานในฐานะทมีนัก
เขยีนของซรีีส่เ์รือ่งตลกทางเว็บไซตแ์บบดัง้เดมิ ทมีนักเขยีนจะคดัเลอืก
ตวัละครทีม่กีารประพันธม์าเป็นอยา่งด ี แตกยอ่ยเรือ่งราว และน�าเสนอการ
แสดงตอ่หวัหนา้แผนก นักศกึษาจะไดเ้ขยีนซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บที่
ออกอากาศในเวลาไมเ่กนิ 10 นาท ี

WRI  635 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์2: รายการ
แนะน�าซรีีส่แ์บบดัง้เดมิ
นักศกึษาจะไดเ้ขยีนรายการแนะน�าซรีีส่ต์ลกแบบดัง้เดมิทีม่คีวามยาวครึง่
ชัว่โมง นักศกึษาจะก�าหนดสถานทีเ่กดิเหต ุสรา้งตวัละคร ก�าหนดความขดั
แยง้และความสมัพันธ ์ และเขยีนบทีชทีและโครงเรือ่ง อกีทัง้นักศกึษาจะ
เขยีนการน�าเสนอซรีีส่ ์ ซ ึง่ประกอบดว้ยภาพรวม ประวตัขิองตวัละคร และ
ไอเดยีเพิม่เตมิในแตล่ะตอนดว้ย

WRI  637 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การเขยีน
ส�าหรับการผลติ 1
ทมีนักเขยีนจากหอ้งนักเขยีน 1 จะเขา้สูข่ัน้ตอนการผลติซรีีส่ ์ทมีนักเขยีน
จะจดโนต้ในขณะรว่มกนัอา่นบทละคร ท�าการทบทวนบทหลงัจากการซอ้ม 
และระบถุงึค�าแนะน�าของฝ่าย ซึง่นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและ
คุณภาพความเป็นผูน้�าทีโ่ดดเด่นจะไดรั้บเชญิใหเ้ป็นโปรดวิเซอรใ์นหอ้ง
นักเขยีนหอ้งหอ้งถดัไป (เฉพาะนักศกึษาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  640 ละครโทรทศัน ์1: บทโทรทศันห์นึง่ชัว่โมง
นักศกึษาแต่ละคนจะเขยีนสครปิตส์�าหรับซีร่ี่สล์ะครโทรทัศน์เดีย่วกับที่
ออกอากาศอยูใ่นปัจจบุนัทีม่คีวามยาวครึง่ชัว่โมง โดยนักศกึษาจะวเิคราะห ์

โทนของละคร ทศันคตแิละความขดัแยง้ของตวัละคร รวมถงึรปูแบบของ
สครปิตด์ว้ย นักศกึษาจะอา่นสครปิตแ์ตล่ะหนา้และใหฟี้ดแบ็กทีส่รา้งสรรค์
ตลอดทัง้กระบวนการเขยีน

WRI  642 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์1: หอ้งนักเขยีน
ในสภาพแวดลอ้มการท�างานรว่มกนันี ้ นักศกึษาจะท�างานในฐานะทมีนัก
เขยีนของซรีีส่ห์นังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซตแ์บบดัง้เดมิ ซึง่ทมีนักเขยีน
จะคดัเลอืกตวัละครทีม่กีารประพันธม์าเป็นอยา่งด ี แตกยอ่ยเรือ่งราว และ
น�าเสนอการแสดงตอ่หวัหนา้แผนก นักศกึษาจะเขยีนซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพร่
ทางเว็บทีอ่อกอากาศในเวลาไมเ่กนิ 10 นาที

WRI  645 ละครโทรทศัน ์2: รายการแนะน�าซรีีส่แ์บบดัง้เดมิ
นักศกึษาจะเขยีนร่างบทรายการแนะน�าทีเ่ขยีนขึน้เองส�าหรับซรีี่สล์ะคร
ดัง้เดมิความยาวหนึง่ชัว่โมง กระบวนการเขยีนจะน�านักศกึษาแตล่ะคนจาก
รา่งหยาบๆ ไปจนถงึรา่งสดุทา้ย

WRI  647 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์2: การเขยีน
ส�าหรับการผลติ 1
ทมีนักเขยีนจากหอ้งนักเขยีน 1 จะเขา้สูข่ัน้ตอนการผลติซรีีส่ ์ทมีนักเขยีน
จะจดโนต้ในขณะรว่มกนัอา่นบทละคร ท�าการทบทวนบทหลงัจากการซอ้ม 
และระบถุงึค�าแนะน�าของฝ่าย ซึง่นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและ
คุณภาพความเป็นผูน้�าทีโ่ดดเด่นจะไดรั้บเชญิใหเ้ป็นโปรดวิเซอรใ์นหอ้ง
นักเขยีนหอ้งหอ้งถดัไป (เฉพาะนักศกึษาทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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WRI  660 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1: จากไอเดยีสูโ่ครงเรือ่ง
วชิานี้จะครอบคลุมหลักการพืน้ฐานทีจ่ะน�าไปประยุกตใ์ชใ้นระหว่างการ
พัฒนาเรือ่งราวของภาพยนตรเ์รือ่งยาว นักศกึษาจะเรยีนรูว้ธิกีารตา่งๆ ทีจ่ะ
น�าไปสูไ่อเดยีทีน่่าสนใจ วเิคราะหโ์ครงสรา้งและตวัละคร และเขยีนโครง
รา่งของภาพยนตร์

WRI  665 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 2 - ไปสูส่ครปิต์
นักศกึษาจะขยายโครงรา่งจากวชิา WRI 660 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 1 เขยีน
โครงรา่งอยา่งเป็นขัน้ตอน และเขยีนองกท์ี ่1 ของบทละครของตน โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการสรา้งเรือ่งราวทีแ่ข็งแรง มรีากฐานทีน่่าสนใจ เจาะลกึลงไป
ถงึตวัละคร พล็อต พล็อตยอ่ย และการเขยีนบทสนทนาทีม่ปีระสทิธภิาพ

WRI  670 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 3: เขยีนรา่งแรกใหเ้สร็จ
สมบรูณ์
นักศกึษาจะตอ้งเขยีนบทละครร่างแรกทีเ่ริม่ตน้ไวใ้นวชิาภาพยนตรเ์รือ่ง
ยาว 2 ใหเ้สร็จสมบรูณ ์ หวัขอ้ทีส่อนจะครอบคลมุเรือ่งพัฒนาการของตวั
ละคร พล็อตยอ่ย การกระท�าและผลทีต่ามมา จดุหกัมมุ และตอนจบทีน่่า
พอใจ นักศกึษาจะท�างานเป็นทมีและเสนอความคดิเห็นตา่งๆ เมือ่สครปิต์
ด�าเนนิไปจนเสร็จสมบรูณ์

WRI  680 ศลิปะของการหยบิยกเรือ่งราว
วชิานี้จะครอบคลมุกระบวนการทัง้หมดเพือ่ใหก้ารหยบิยกเรือ่งราวประสบ
ความส�าเร็จ นักศกึษาจะท�างานวจัิยกบักลุม่ผูซ้ ือ้เป้าหมาย และเรยีนรูท้ีจ่ะ 

กลัน่กรองไอเดยีไปเป็นการน�าเสนอทีน่่าสนใจ นักศกึษาจะไดฝึ้กซอ้มเพือ่
ชว่ยพัฒนาพลงังานของระดบัการแสดง ความเชือ่มัน่ และความเป็นมอื
อาชพี ทีจ่ะตอ้งเตรยีมพรอ้มส�าหรับการประชมุหยบิยกเรือ่งราวกบัผูบ้รหิาร
อตุสาหกรรม

WRI  695 โครงการความรว่มมอืสหกจิศกึษา
นักศกึษาทีม่คีณุสมบัตติรงตามทีก่�าหนดไวจ้ะไดรั้บการคัดเลอืกจากฝ่าย
เพือ่ท�างานในโครงการความรว่มมอืสหวทิยา ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของ
ขอ้ก�าหนดของสตดูโิอของพวกเขา

WRI  699 หวัขอ้พเิศษ:
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้ โปรดทราบวา่หวัขอ้พเิศษ
บางอยา่งอาจมคีา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ

WRI  730 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์3: ครึง่ชัว่โมงที่
สอง
นักศกึษาจะมตีัวเลอืกในการเขยีนสครปิตข์องตนเองส�าหรับซรีีส่เ์รือ่งตลก
ความยาวครึง่ชัว่โมง หรอืสครปิตร์ายการแนะน�าดัง้เดมิตวัทีส่อง โดยจะ
เนน้เรือ่งการเขยีนสครปิตท์ีต่รงตามมาตรฐานอตุสาหกรรม และสามารถใช ้
เป็นตวัอยา่งงานเขยีนเพือ่เสนอตอ่เอเจนซีแ่ละผูจั้ดการได ้

WRI  732 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: หอ้งนักเขยีน 
2
ทมีนักเขยีนจะท�างานกบัซซีัน่ที ่ 2 ของซรีีส่ท์างเว็บไซตใ์นวชิากอ่นหนา้ 
หรอืซซีัน่ที ่1 ของซรีีส่ต์วัใหม ่ซึง่นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึงานเขยีนและ
คณุภาพความเป็นผูน้�าทีโ่ดดเดน่ในระหวา่งการพัฒนาและการผลติซรีีส่จ์ะ
ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นโปรดวิเซอร ์

WRI  735 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างโทรทศัน ์4: ขอ้ก�าหนด
ของสครปิตส์�าหรับการน�าเสนอ
นักศกึษาจะเขยีนสครปิตบ์ทของตนเองส�าหรับซีร่ีส่เ์รือ่งตลกทีม่คีวามยาว 

ครึง่ชัว่โมงตอนทีส่อง ทัง้นี ้ เพือ่ใหนั้กศกึษามตีวัอยา่งงานเขยีนจากสอง
รายการทีแ่ตกต่างกันในกรณีทีเ่อเจนซีห่รอืผูจั้ดการรอ้งขอตัวอย่างการ
เขยีนครัง้ทีส่อง โดยจะเนน้เรือ่งการอภปิรายในชัน้เรยีนอยา่งมรีสชาตแิละ
การใหฟี้ดแบ็กอยา่งสรา้งสรรคแ์ละลงลกึ

WRI  737 เรือ่งตลกทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์4: การเขยีน
ส�าหรับการผลติ 2
นักศกึษาจากหอ้งนักเขยีน 2 จะเขา้สูข่ ึน้ตอนการผลติจรงิ ซึง่โปรดวิเซอร์
ทีแ่สดงทักษะความเป็นผูน้�าไดด้ทีีส่ดุของหอ้งจะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น
เจา้ของรายการ และจะมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจคดัเลอืกนักแสดง ควบคมุ
การแกไ้ขสครปิต ์ ใหค้�าแนะน�าตลอดกระบวนการกอ่นผลติ และสง่มอบ
ซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บใหก้บัหวัหนา้ฝ่าย (เฉพาะนักศกึษาทีเ่รยีนใน
มหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  740 ละครโทรทศัน ์3: หนึง่ชัว่โมงทีส่อง
นักศกึษาจะสามารถเลอืกเขยีนสครปิตข์องตนเองส�าหรับซรีีส่ล์ะครความ
ยาวหนึง่ชัว่โมง หรอืสครปิตร์ายการแนะน�าดัง้เดมิตวัทีส่อง โดยจะเนน้ใน
เรือ่งการเขยีนสครปิตท์ีต่รงตามมาตรฐานอตุสาหกรรม และสามารถใชเ้ป็น
ตวัอยา่งงานเขยีนเพือ่เสนอตอ่เอเจนซีแ่ละผูจั้ดการได ้

WRI  742 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์3: หอ้งนักเขยีน 2
ทมีนักเขยีนจะท�างานกบัซซีัน่ที ่ 2 ของซรีีส่ห์นังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บใน
วชิากอ่นหนา้ หรอืซซีัน่ที ่1 ของซรีีส่ต์วัใหม ่ซึง่นักศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
งานเขยีนและคณุภาพความเป็นผูน้�าทีโ่ดดเดน่ในระหว่างการพัฒนาและ
การผลติซรีีส่จ์ะไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นโปรดวิเซอร ์

WRI  745 ละครโทรทศัน ์4: ขอ้ก�าหนดของสครปิตส์�าหรับ
การน�าเสนอ
นักศกึษาจะเขยีนสครปิตบ์ทของตนส�าหรับซีร่ีส่ล์ะครโทรทัศนห์นึง่ชัว่โมง
ตอนทีส่อง กลยทุธน์ีเ้พือ่ใหนั้กศกึษามตีวัอยา่งงานเขยีนจากสองรายการ
ทีแ่ตกตา่งกันในกรณีทีเ่อเจนซีห่รอืผูจั้ดการรอ้งขอตัวอยา่งการเขยีนครัง้
ทีส่อง โดยจะเนน้ในเรือ่งการอภปิรายในชัน้เรยีนอยา่งมรีสชาตแิละการให ้
ฟีดแบ็กอยา่งสรา้งสรรคแ์ละลงลกึ

WRI  747 หนังชวีติทีเ่ผยแพรท่างเว็บไซต ์4: การเขยีน
ส�าหรับการผลติ 2
นักศกึษาจากหอ้งนักเขยีน 2 จะเขา้สูข่ ึน้ตอนการผลติจรงิ ซึง่โปรดวิเซอร์
ทีแ่สดงทักษะความเป็นผูน้�าไดด้ทีีส่ดุของหอ้งจะไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น
เจา้ของรายการ และจะเขา้รว่มในการตดัสนิใจคดัเลอืกนักแสดง ควบคมุ
การแกไ้ขสครปิต ์ ใหค้�าแนะน�าตลอดกระบวนการกอ่นผลติ และสง่มอบ
ซรีีส่ล์ะครทีเ่ผยแพรท่างเว็บใหก้บัหวัหนา้ฝ่าย (เฉพาะนักศกึษาทีเ่รยีนใน
มหาวทิยาลยัเทา่นัน้)

WRI  760 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 4: การดดัแปลงและการ
ขดัเกลา
นักศกึษาจะดัดแปลงบทและขัดเกลาบทละครจากวชิาภาพยนตรเ์รือ่งยาว 
3 เพือ่ใหไ้ดส้ครปิตท์ีม่คีณุภาพระดบัมอือาชพีทีเ่หมาะสมกบัตลาด โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงอยา่งมโีครงสรา้ง ความลกึของตวัละคร และ
คณุภาพของบทสนทนา อกีทัง้นักศกึษาจะไดห้ยบิยกเรือ่งราวในแบบของ
มอือาชพีทีต่รงตามความคาดหวงัของอตุสาหกรรม
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WRIการเขยีนบทส�าหรับภาพยนตร ์โทรทศัน ์และสือ่ดจิติอล

WRI  765 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 5: การเขยีนบทขัน้สงู
นักศกึษาจะปรับแตง่ทกัษะของตนเองในขณะท�าการพัฒนาและเขยีนรา่ง
แรกของบทละครแบบยาวครัง้ทีส่องใหเ้สร็จ วชิานีจ้ะชว่ยลดเวลาในการ
เขยีนจากวชิาการเขยีนบททีไ่ดเ้รยีนกอ่นหนา้ เพือ่ใหนั้กศกึษาไดเ้ตรยีม
พรอ้มที่จะพบกับความคาดหวังในอุตสาหกรรมและขอ้ผูกมัดในเรื่อง
สญัญาเมือ่ไดรั้บวา่จา้งใหเ้ขยีนบท

WRI  770 ภาพยนตรเ์รือ่งยาว 6: การดดัแปลงบทขัน้สงู
ในวชิาขัน้สงูนี ้ นักศกึษาจะตอ้งแสดงประสทิธภิาพและคณุภาพในระดบั
ทีส่งูขึน้เมือ่สง่มอบบทละครทีส่อง นักศกึษาจะตอ้งดดัแปลงและขดัเกลา
สครปิตท์ีไ่ดจ้ากวชิาภาพยนตรเ์รือ่งยาว 5 โดยมเีป้าหมายเพือ่ขายสครปิต ์

และใหส้ามารถน�าเสนอกบัเอเจนซีไ่ด ้ นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีน
การเขยีนจดหมายแนะน�าตวัและบทละครของตนเองดว้ย

WRI  780 สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
วชิานี้จะใหแ้รงบันดาลใจตอ่นักเขยีนในสว่นของธุรกจิของอตุสาหกรรม
ความบนัเทงิ นักศกึษาจะไดรั้บทกัษะในการท�างานใหม้ปีระสทิธภิาพและ 

ท�างานอยา่งมกีลยทุธก์บัเอเจนซี ่ผูจั้ดการ และโปรดวิเซอร ์โดยจะเนน้ใน
เรือ่งการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะกอ่นทีจ่ะประชมุร่วมกับบรษัิทผุผ้ลติ 

และผูบ้รหิารอตุสาหกรรม

WRI  800 วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธ์
วชิาเรยีนอสิระเพือ่ท�าวทิยานพินธเ์ป็นงานทีผู่ต้อ้งการศกึษาตอ่ในวฒุ ิM F A  
จะตอ้งใหค้วามส�าคญัเป็นอนัดบัแรก เพือ่ท�าโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ย 

เสร็จสมบรูณ ์ นักศกึษาจะท�างานแบบตวัตอ่ตวักบัอาจารยท์ีป่รกึษา เพือ่
พัฒนาทกัษะเชงิเทคนคิและแนวคดิเฉพาะ ทีจ่ะชว่ยใหพ้วกเขาสามารถ
ท�าโครงงานวทิยานพินธส์ดุทา้ยใหเ้สร็จสมบรูณไ์ด ้ โดยปฏบิตัติามทีค่ณะ 

กรรมการทบทวนชว่งกลางไดอ้นุมตัโิครงงานวทิยานพินธข์องพวกเขา

WRI  900 การฝึกงาน
นักศกึษาจะไดรั้บประสบการณ์ในการฝึกงานในสภาพแวดลอ้มแบบมอื 

อาชพี โดยท�างานภายใตก้ารควบคมุของผูด้แูลนักศกึษาฝึกงานของบรษัิท 

ทีรั่บเขา้ฝึกงาน นักศกึษาจะตอ้งสง่รายละเอยีดต�าแหน่งงานของบรษัิท
ใหก้บัผูอ้�านวยการฝ่าย และบณัฑติศกึษาเพือ่ขออนุมตักิอ่น

WRI  990 การเพิม่ความน่าสนใจใหก้บัพอรต์โฟลโิอ
นักศกึษาจะไดเ้พิม่ทักษะในเนื้อหาเฉพาะทีผู่อ้�านวยการฝ่ายก�าหนดขึน้ 
โดยจะเนน้ในเรือ่งมาตรฐานดา้นวชิาชพีในเรือ่งกระบวนการ เทคนคิ และ
การด�าเนนิการ ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเป็นหวัขอ้เฉพาะ และตอ้งไดรั้บการอนุมตัิ
จากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย คา่ธรรมเนยีมรายวชิาและวชิาทีต่อ้งเรยีนกอ่น
จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้
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พืน้ฐานภาษาองักฤษ
เพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ

ศลิปศาสตร์
ศลิปศาสตรบ์ณัฑติศกึษา
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FNDพืน้ฐาน

พืน้ฐาน

นักศกึษาหลายคนเขา้รว่มโปรแกรมกบัทางมหาวทิยาลัย 

ของเราโดยมปีระสบการณใ์นดา้นการวาดภาพ ระบายส ี 
หรอืออกแบบนอ้ยมากหรอืไมม่เีลย หลกัสตูรของเราจะ 

จัดเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส�าหรับศลิปินใหมเ่พือ่ใหม้ี
ความกา้วหนา้ในสาขาวชิาชพีของตนเอง และเพือ่ให ้
ประสบความส�าเร็จในดา้นอาชพีการงานทีต่นเองเลอืก
ในภายหลงั

การไขวค่วา้หาความส�าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน ไมว่า่จะเป็นในดา้นใด จะตอ้งมคีวามเขา้ใจทีถ่อ่งแทใ้นเรือ่งหลกัการทีจ่�าเป็น
เกีย่วกบัการสือ่ความหมายดว้ยภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนการสรา้งเสรมิประสบการณแ์ละคณาจารยม์อือาชพี 
โปรแกรมพืน้ฐานตา่งๆ เหลา่นีจ้ะใหแ้นวทางทีม่รีะเบยีบแบบแผน มคีวามเชือ่มโยง และปฏบิตัไิดจ้รงิ ในการศกึษาพืน้ฐาน
ในดา้นศลิปะและการออกแบบ นอกจากนี ้คณะของเรายงัไดส้นับสนุนการตระหนักถงึความเป็นมอือาชพีและความคาดหวงั 

ของอตุสาหกรรม เพือ่ท�าใหนั้กศกึษาสามารถท�าผลงานไดต้รงตามมาตรฐานของสาขาทีเ่รยีน

เหลา่นีค้อืกรอบและความส�าคญัของการฝึกอบรมเพือ่ยกระดบัการศกึษาเชงิสรา้งสรรคข์องคณุเพือ่มุง่สูค่วามส�าเร็จ และ
ใหผ้ลตอบแทนในดา้นหนา้ทีก่ารงานในสาขาทีเ่ลอืก
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ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท

FND 110 การวเิคราะหร์ปูทรง
การศกึษาหลักการวาดภาพแบบคลาสสกิในเชงิลกึเป็นสิง่จ�าเป็นในการ
วาดภาพทีม่คีวามเสมอืนจรงิสงู ในวชิานี ้นักศกึษาจะวเิคราะหแ์สงและเงา 
โดยใชร้ะบบ 5 คณุคา่ และประยกุตใ์ชค้วามตา่งของขอบเงาของรปูทรง/
รปูหลอ่ เพือ่สรา้งโมเดลรปูทรงโดยใชด้นิสอด�า ในการวาด จะพจิารณาถงึ
เปอรส์เปคทฟี การจัดวางองคป์ระกอบ และแนวคดิรปูแบบการลงน�้าหนัก
ดว้ย

FND 112 การวาดรปูรา่ง
วชิานี้เป็นวชิาขัน้ตน้ทีอ่อกแบบมาเพือ่ศกึษาหลักการพืน้ฐานของการวาด
ภาพรปูรา่งมนุษยอ์ยา่งถกูตอ้ง นักศกึษาจะไดท้�างานกบันายแบบ/นางแบบ 

เปลอืย เพือ่พัฒนาความเขา้ใจในเรือ่งทา่ทาง สดัสว่น จังหวะ ความสมดลุ 
โครงสรา้ง และกลา้มเนือ้

FND 113 การรา่งภาพเพือ่การสือ่สาร
ความเขา้ใจอยา่งถอ่งแทใ้นเรือ่งหลักการวาดภาพจะชว่ยใหศ้ลิปินและนัก
ออกแบบสามารถสือ่สารแนวคดิและไอเดยีดว้ยภาพได ้ในวชิานี ้นักศกึษา
จะเรยีนรูก้ารวาดภาพวตัถตุา่งๆ รปูรา่ง และสภาพแวดลอ้มในแบบยอ่ขยาย 

และในมมุมองตา่งๆ  การใชเ้ทคนคิการรา่งภาพพืน้ฐานจะชว่ยใหนั้กศกึษา
สามารถวาดภาพโดยใชก้ลยุทธก์ารจัดวางองคป์ระกอบและมุมกลอ้งที่
สามารถใชใ้นการสรา้งภาพตอ่เนือ่งได ้

FND 116 เปอรส์เปคทฟี
วชิาขัน้ตน้เกีย่วกับหลักการทีจ่�าเป็นของเปอรส์เปคทฟีทีใ่ชใ้นการสรา้ง
ภาพศลิปะ นักศกึษาจะประยกุตใ์ชห้ลกัการของเปอรส์เปคทฟี และพัฒนา
ทกัษะในการรา่งภาพแบบเร็ว ท�าการวาดภาพและสรา้งสตอรีบ่อรด์ใหแ้ลว้
เสร็จ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูก้ารรวมภาพคนลงในฉากตา่งๆ และวางแสง เงา 
และแสงสะทอ้น เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีน่่าเชือ่ถอื

FND 122 พืน้ฐานทฤษฎสีี
วชิานี้จะเป็นการศกึษาเรือ่งสแีละหลักการออกแบบผา่นการใชส้ือ่ดจิติอล
และสือ่แบบดัง้เดมิ นักศกึษาจะก�าหนดและใชง้านพาเลทสทีีห่ลากหลาย 
เพือ่ศกึษาความกลมกลนืและการตดักนัของส ี หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไป 

ดว้ยองคป์ระกอบของส ี การอิม่ตวัของส ี จติวทิยาส ี สทีีไ่วตอ่การมอง
เห็น/สทีีไ่มไ่วตอ่การมองเห็น การตดักนัแบบซอ้นประสาน สดัสว่นของส ี
อทิธพิลของอณุหภมูแิสงทีม่ตีอ่ส ีและหลกัการออกแบบ

FND 125 สแีละการออกแบบ
การศกึษาในเชงิลกึเรอืงสแีละหลกัการออกแบบ นักศกึษาจะใชส้ขีา้งเคยีง 
สขีองคูต่รงขา้ม และพาเลทแยกสขีา้งเคยีง สคีูต่รงขา้ม ในการศกึษา
ความกลมกลนืของส ี หวัขอ้เพิม่เตมิทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยสเีอริธ์โทนและ
การสรา้งโทนส ี จติวทิยาส ี สทีีไ่วตอ่การมองเห็น/สทีีไ่มไ่วตอ่การมอง
เห็น การตดักนัแบบซอ้นประสาน สดัสว่นของส ีอทิธพิลของอณุหภมูแิสง
ทีม่ตีอ่ส ี ความเป็นเอกภาพในการออกแบบ และการเนน้ในเรือ่งการมอง
เห็น อปุกรณก์ารเรยีนทีใ่ชใ้นชัน้เรยีนนีม้รีาคาประมาณ 3 90 เหรยีญหรอื
มากกวา่

FND 127 การลงสนี�้า
ในวชิาขัน้ตน้นี ้ นักศกึษาจะฝึกไดป้ฏบิตัเิทคนคิพืน้ฐานและพืน้ผวิของสนี�้า 
โดยนักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการใชส้ ีการจัดวางองคป์ระกอบ และได ้
รับค�าวจิารณใ์นการวาดรปูสิง่แวดลอ้มงา่ยๆ เพือ่นรว่มชัน้เรยีน ภาพบคุคล 
และภมูทิศัน์

FND 128 พืน้ฐานการวาดภาพ
ในวชิาขัน้ตน้นี ้ นักศกึษาจะใหค้วามส�าคญัในเรือ่งทกัษะการวาดภาพขัน้
พืน้ฐาน นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารแบง่ยอ่ยวตัถแุละสภาพแวดลอ้มออกเป็นรปู
รา่งทีง่า่ยขึน้ วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งเทคนคิการรา่งภาพแบบเร็ว และ
การใชเ้ปอรส์เปคทฟีพืน้ฐาน ทัง้ในสตดูโิอและนอกสถานที่

FND 131 การสรา้งโมเดลรปูรา่ง
วชิาประตมิากรรมนี้จะเสนอหลักการและแนวคดิของรูปทรงมนุษยเ์ปลอืย 

แบบ 3 มติ ิ โดยจะศกึษาสดัสว่น โครงสรา้ง เรขาคณติ สมดลุ และกาย 

วภิาคของมนุษย ์ ในโครงงานตา่งๆ ทีอ่อกแบบมาเพือ่เพิม่ความเขา้ใจใน
เรือ่งรปูทรง 3 มติ ิปรมิาณ และทีว่า่ง
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FNDพืน้ฐาน
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EAPภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ

ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์าง
ศลิปะ

มหาวทิยาลยั Academy of Art มุง่มัน่อยา่งยิง่ใน
การเป็นมหาวทิยาลัยทีม่นัีกศกึษาจากหลากหลาย
ประเทศ โปรแกรมภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงค์
ทางศลิปะ ท�าใหม้หาวทิยาลยัของเราเป็นตวัเลอืก
ทีด่ทีีส่ดุส�าหรับผูท้ีไ่มไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นภาษา
แม ่ ทีต่อ้งการศกึษาในดา้นศลิปะและการออกแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา บรกิารทีม่ใีหข้อง EAP ได ้

แกห่ลกัสตูร EAP การสนับสนุน EAP รายบคุคล ซึง่ 

สามารถจัดใหไ้ดก้บัชัน้เรยีนศลิปะและออกแบบใดๆ  

กไ็ดข้องมหาวทิยาลยั การเขยีน EAP การพดู และ
หอ้งปฏบิตักิารมลัตมิเีดยี รวมถงึการชว่ยเหลอื EAP 
แบบออนไลนด์ว้ย

เราน�าเสนอหลกัสตูรพเิศษ "ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ" 
ส�าหรับนักศกึษาในทกุระดบั เราจะก�าหนดวชิาทีเ่รยีน EAP ตามจ�าเป็น 
เพือ่ใหนั้กศกึษาระสบความส�าเร็จในชัน้เรยีนศลิปะและการออกแบบ
ของตนเอง ไมว่า่ทกัษะภาษาองักฤษของคณุจะอยูใ่นระดบัเริม่ตน้หรอื
ขัน้สงูกต็าม

หลกัสตูร EAP ของเราจะชว่ยใหผู้ท้ีพ่ดูภาษาองักฤษไดย้งัไมค่ลอ่งนัก
สามารถสมคัรเขา้เรยีนในชัน้เรยีนศลิปะและการออกแบบได ้ พรอ้มกบั
ไดป้รับปรงุทกัษะดา้นภาษาของตนเองไปในตวั
ความชว่ยเหลอืดา้น EAP จะมใีหท้ัง้การศกึษาในมหาวทิยาลยัและการ
ศกึษาผา่นหลกัสตูรออนไลน์
การบรรจหุลกัสตูร EAP ของมหาวทิยาลยัจะก�าหนดโดยการทดสอบ
การบรรจ ุESL

หลกัสตูรชว่ยเหลอื EAP ของเราจะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นภาษาในชัน้ 

เรยีน และสอนพเิศษรายคนใหโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ทัง้ในมหาวทิยาลยั
และแบบออนไลน ์หลงัจากทีค่ณุไดล้งทะเบยีนวชิา EAP หนึง่วชิาขึน้
ไป เราจะใหค้วามชว่ยเหลอืคณุอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
จะมคีรผููช้ว่ยในวชิา EAP ใหก้บัชัน้เรยีนตา่งๆ ตามความจ�าเป็น อาจารย์
สอน EAP อาจจัดการเรยีนการสอนแบบเป็นกลุม่ตามความจ�าเป็น

มหาวทิยาลยั Academy of Art เป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุของผู ้
ทีไ่ม่ไดใ้ชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ทีต่อ้งการศกึษาดา้น
ศลิปะและการออกแบบ เราจะสนับสนุนคณุอยา่งเต็มทีด่ว้ย
วชิา EAP และการสนับสนุนทีห่ลากหลายของ EAP



9

EAP A ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะหลกัสตูร
เขม้ขน้ A
ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะหลกัสตูรเขม้ขน้ A (EAP A) ที่
มหาวทิยาลยั Academy of Art จะแนะน�าศลิปินใหรู้จั้กภาษาองักฤษ วชิา
นีจ้ะเนน้ในเรือ่งการเรยีนและการใชง้านโครงสรา้งไวยากรณพ์ืน้ฐาน และ
พัฒนาทกัษะพืน้ฐานในดา้นการฟัง การพดู การออกเสยีง การอา่น และ
การเขยีน

EAP B ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะหลกัสตูร
เขม้ขน้ B
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการเรยีนและการใชง้านโครงสรา้งไวยากรณพ์ืน้ฐาน และ
พัฒนาทกัษะพืน้ฐานในดา้นการฟัง การพดู การออกเสยีง การอา่น และ
การเขยีน อาจารยผ์ูส้อนวชิา EAP B มุง่มัน่ทีจ่ะชว่ยใหนั้กศกึษาตา่งชาติ
รายใหม่ไดเ้รยีนรูภ้าษาและกลยุทธท์ีจ่�าเป็นในการเรยีนในมหาวทิยาลัย
และในยา่นรมิอา่ว

EAP 1 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะหลกัสตูร
เขม้ขน้ 1
วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษา ESL ในวฒุติ�า่กวา่ปรญิญาโททีเ่ริม่ตน้ในระดบัสงู
สามารถฟัง อา่น เขยีน และพดู ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ถกูตอ้ง นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะมสีว่นรว่มในมหาวทิยาลยัและวฒันธรรม
อเมรกินั และท�าความเขา้ใจบทสนทนาสัน้ๆ ฟังการบรรยาย และการอา่น 
นักศกึษาจะท�างานเขยีนทีไ่ดรั้บมอบหมายดา้นวชิาการพืน้ฐาน เขา้รว่มใน
การสนทนาและการอภปิรายกลุม่ และน�าเสนอผลงานในหวัขอ้ของแตล่ะ
ชัน้เรยีน วฒันธรรมอเมรกินั และโครงงานศลิปะดัง้เดมิ

EAP 2 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ 2
วชิานีจ้ะสอน ESL ขัน้กลางในดา้นการพดู การฟัง ไวยากรณ ์การเขยีน การ
ออกเสยีง การอา่น และทกัษะการสือ่สารขา้มวฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งในดา้น
ศลิปะและการออกแบบ ซึง่กจิกรรมและเอกสารการเรยีนการสอนไดรั้บการ
ออกแบบมาเพือ่เพิม่ความเขา้ใจและการมสีว่นรว่มในชัน้เรยีนศลิปะขัน้พืน้
ฐาน นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 002 จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชัน้
เรยีนศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 3 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ 3
วชิานีเ้ป็นวชิา ESL ขัน้กลางระดบัสงูทีใ่หค้วามรูใ้นดา้นการทบทวนในเชงิ
ลกึทีเ่นน้ในเรือ่งการพัฒนาการเขยีนเรยีงความแบบบรรยาย ค�าศพัทท์าง
ดา้นศลิปะ และทกัษะดา้นภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปินและนักออกแบบ โดย 

นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 003 ควรลงทะเบยีนเรยีนชัน้เรยีน
ศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 3W ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ 3 การ
เขยีน
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะพัฒนากลยทุธใ์นการอา่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
เพิม่พูนความรูด้า้นค�าศัพทข์องตนโดยการอ่านและการวเิคราะหช์ ิน้งาน
นยิายและงานทีไ่มใ่ชน่ยิาย กจิกรรมแบบมปีฏสิมัพันธจ์ะชว่ยใหนั้กศกึษา
ไดพั้ฒนาทกัษะไวยากรณร์ะดบักลาง โดยนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา 
EAP 003W ควรลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 4 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ 4
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะทางภาษาทัง้หมดพรอ้มกบัเรยีนรู ้
ในแขนงวชิาการออกแบบและศลิปะ โดยจะเนน้เรือ่งการเขยีนเชงิวเิคราะห ์
นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 004 ควรลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะที่
ก�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 4ARH ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 
4 ส�าหรับสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และการ
ออกแบบภมูทิศัน์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดป้รับแตง่ทกัษะทางภาษาทัง้หมดพรอ้มกบัเรยีนรู ้
เนือ้หาทีเ่นน้ในสาขาวชิาดา้นสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และภมู ิ

สถาปัตย ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเขยีนเชงิวเิคราะห ์ นักศกึษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนวชิา EAP 004 ควรลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP 
ดว้ย

EAP 490 การศกึษาพเิศษ
การศกึษาอสิระเป็นการเรยีนในระดับขัน้สงูระหว่างอาจารยแ์ละนักศกึษา
หนึง่ถงึสามคน โดยจะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการ โครงงาน เทคนคิ 
แนวคดิ และสไตลเ์ฉพาะทีนั่กศกึษาเกีย่วขอ้ง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมเีอกลกัษณ์
ของแตล่ะคน  ตอ้งไดรั้บอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่าย คา่ธรรมเนยีมรายวชิา
และวชิาทีต่อ้งเรยีนมากอ่นจะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะหวัขอ้

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu

หลกัสตูรต�า่กวา่ปรญิญาโท
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EAP 600A ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ
หลกัสตูรเขม้ขน้
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการเรยีนรูแ้ละการใชโ้ครงสรา้งไวยากรณพ์ืน้ฐาน และ
การพัฒนาทกัษะการสือ่สารขัน้พืน้ฐาน นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้กัษะเหลา่
นีใ้นการพัฒนากลยทุธด์า้นภาษาเพือ่ความส�าเร็จในการเรยีนใน AAU และ
เพือ่ใชใ้นการสือ่สารประจ�าวนั นอกจากนี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูท้กัษะศลิปะ
พืน้ฐานในดา้นการถา่ยภาพ และวธิสีรา้งเลยเ์อาทก์ราฟิกโดยใชซ้อฟตแ์วร์
สือ่ทีใ่ชก้นัในปัจจบุนั

EAP 601 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะหลกัสตูร
เขม้ขน้ 1
วชิานีจ้ะชว่ยใหผู้เ้รยีน ESL ในระดบัปรญิญาโททีเ่ริม่ตน้ในขัน้สงูสามารถ
เป็นนักฟัง นักอา่น นักเขยีน และนักพดูโครงสรา้งภาษาองักฤษพืน้ฐาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและถกูตอ้ง พรอ้มกบัเรยีนเกีย่วกบัวฒันธรรมในชัน้
เรยีนอเมรกินั และชวีตินักศกึษาทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art นักศกึษา
จะพัฒนาทกัษะการพดูในทีส่าธารณะ และค�าศพัทท์างดา้นศลิปะ โดยน�า
เสนอผลงานเกีย่วกับองคป์ระกอบของวชิวลขัน้พืน้ฐานและหลักการของ
ศลิปะ นอกจากนี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการสรา้งวดิโีอส�าหรับการน�าเสนอ
ในภาษาองักฤษโดยใชซ้อฟตแ์วรส์ือ่ทีใ่ชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั

EAP 602 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 2
วชิาระดบัผูเ้ชีย่วชาญนีจ้ะสอน ESL ขัน้กลาง ทัง้ในดา้นการพดู การฟัง 
ไวยากรณ ์ การเขยีน การออกเสยีง การอา่น และทกัษะการสือ่สารขา้ม
วฒันธรรม ทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นศลิปะและการออกแบบ กจิกรรมและเอกสาร
การเรยีนการสอนไดรั้บการออกแบบมาเพือ่เพิม่ความเขา้ใจและการมสีว่น
รว่มในชัน้เรยีนศลิปะขัน้พืน้ฐาน นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 602 
จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 603 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 3
วชิา ESL ระดบัขัน้กลางนีจ้ะเนน้เรือ่งการพัฒนาทกัษะการท�าความเขา้ใจ
ในดา้นการอา่นและการฟัง ทกัษะการพดูและการผลติงานเขยีน ไวยากรณ ์
และค�าศพัท ์ซึง่นักศกึษาจะประยกุตใ์ชก้ลยทุธก์ารเรยีนรูภ้าษาเพือ่ชว่ยใน 

การพัฒนาภาษาของตนเอง นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 603 ควร 

ลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 603W ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 
3 การเขยีน
วชิานี้จะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานในดา้นการเขยีนและการอา่นส�าหรับนักศกึษาที่
ทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษต�า่กวา่ทกัษะการพดูและการฟัง กจิกรรมการ
เขยีนจะชว่ยพัฒนาศกัยภาพและความถกูตอ้งของภาษาองักฤษทีเ่ขยีนไป 
จะมกีารน�ากลยทุธต์า่งๆ มาใชเ้พือ่ปรับปรงุความเขา้ใจและประสทิธภิาพ
ในการอา่น กจิกรรมดา้นไวยากรณจ์ะเป็นตวับอกถงึขอ้ผดิพลาดทัว่ไปให ้
กบัผูเ้รยีนภาษาองักฤษจากการพดู นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 
603W ควรลงทะเบยีนเรยีนวชิาศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 604 ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 4
ในวชิาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีส่องซึง่เป็นวชิาขัน้สงูส�าหรับนักศกึษา
บณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในการฟังและการอา่นเพือ่ใช ้

ในชัน้เรยีนออกแบบและศลิปะของตนเอง และกระบวนการทบทวนในขัน้ 

กลาง ในวชิา EAP604 การฟัง/การพดู นักศกึษาจะไดป้รับปรงุความรูท้กัษะ 

ในดา้นการพดูและการฟัง นักศกึษาจะไดป้รับปรงุทกัษะภาษาดา้นการพดู
และการฟัง และเพิม่พนูความรูด้า้นค�าศพัทท์ัว่ไปส�าหรับแนวคดิการสือ่สาร
ทางศลิปะและหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ ซึง่นักศกึษาทีล่งทะเบยีน
เรยีนวชิา EAP 604 จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 604B ส�าหรับสาขา
วชิาเอกเฉพาะของตน และชัน้เรยีนศลิปะทีก่�าหนดไวส้�าหรับ EAP

EAP 604B ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 
4 - การเขยีนและการอา่น
ในวชิาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาทีส่องซึง่เป็นวชิาขัน้สงูส�าหรับนักศกึษา
บณัฑติศกึษานี ้ นักศกึษาจะไดพั้ฒนาทกัษะในการเขยีนและการอา่นเพือ่ 

ใชใ้นชัน้เรยีน และกระบวนการทบทวนในขัน้กลางของสาขาวชิาเอกเฉพาะ  
นักศกึษาจะไดป้รับปรงุทกัษะการสือ่สาร และเพิม่พนูความรูด้า้นค�าศพัทท์ี ่
เกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาเอกของตน นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 
604B ควรลงทะเบยีนเรยีนวชิา EAP 604 และหลกัสตูรศลิปะทีก่�าหนดไว ้
ส�าหรับ EAP ดว้ย

EAP 605S ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 
5 การพดู
วชิาส�าหรับผูเ้ชีย่วชาญนี้จะเนน้การปฏบิัตอิย่างเขม้ขน้ส�าหรับนักศกึษา
นานาชาตใินดา้นทกัษะการพดู ผา่นวธิกีารและเอกสารการเรยีนการสอนที่
ชว่ยขยายความสามารถในดา้นวชิาการและดา้นศลิปะของนักศกึษา วชิานี้
เปิดสอนส�าหรับนักศกึษาทีย่ังไมม่คีวามสามารถในดา้นทักษะการฟังและ
การพดูอยา่งเพยีงพอในวชิา EAP 604

EAP 605W ภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ: ระดบั 
5 การเขยีน
วชิาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองระดับผูเ้ชีย่วชาญขัน้สูงนี้จะช่วยให ้
นักศกึษาสามารถพัฒนาทกัษะดา้นภาษาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะเนน้ทีก่าร 

ระบปุระเด็นดา้นการอา่นและการเขยีน ซึง่อาจเป็นอปุสรรคในการสือ่สาร
ส�าหรับนักศกึษาตา่งชาต ิ นักศกึษาจะไดป้รับปรงุความรูด้า้นค�าศพัทแ์ละ
ทกัษะในการเขยีนและการอา่น ขณะทีท่�าการอภปิรายในหวัขอ้ดา้นศลิปะ
และการออกแบบทีห่ลากหลาย วชิานีเ้ปิดสอนส�าหรับนักศกึษาทีย่งัไมม่ี
ความสามารถในดา้นทกัษะการอา่นและการเขยีนมากพอในวชิา EAP 604

EAP 690 การศกึษาพเิศษ
การศกึษาอสิระเป็นการเรยีนในระดับขัน้สงูระหว่างอาจารยแ์ละนักศกึษา
หนึง่ถงึสามคน โดยจะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการ โครงงาน เทคนคิ 
แนวคดิ และสไตลเ์ฉพาะทีนั่กศกึษาเกีย่วขอ้ง ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมเีอกลกัษณ์
ของแตล่ะคน  และตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายดว้ย

EAPภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ

หลกัสตูรปรญิญาโท

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่

https:/ / catalog.academyart.edu
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LAศลิปศาสตร์

วชิาหลักของหลักสูตรศลิปศาสตร์คอืประวัตศิาสตร์ศลิป์แบบครอบ 

คลมุและหลกัสตูรภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัใหค้วามส�าคญักบัศลิปะ 

ดัง้เดมิในอดตี และสง่เสรมิศลิปินเกดิใหมใ่หว้างตวัอยา่งเหมาะสมใน
ความตอ่เนือ่งทางวฒันธรรมนี ้ การตอ่เนือ่งกนัของประวตัศิาสตรศ์ลิป์
จะปลุกงานชัน้เซยีนและผูส้รา้งสรรคผ์ลงานเหล่านัน้ใหข้ึน้มามชีวีติ 
ใหม้สีว่นรว่มกบันักศกึษาทัง้ในแบบเห็นภาพและมคีวามส�าคญั ศลิปิน
จะตอ้งสามามารถแสดงความคดิของตวัเองออกมาได ้ ผา่นการสือ่สาร
ดว้ยเขยีนและดว้ยวาจา มคีวามรูใ้นขัน้สงูในฐานะผูส้ ือ่สารภาพทศัน์

ไมว่า่จะใชส้ือ่ใด ศลิปินทกุคนกค็อืนักเลา่เรือ่ง ดงันัน้ ชดุหลกัสตูรภาษา 

อังกฤษทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของทางมหาวทิยาลัยจะไม่เพียงเนน้ทีพ่ื้น
ฐานการเขยีนเทา่นัน้ แตย่งัจะเนน้ในเรือ่งการเป็นองคป์ระกอบของการ 

บรรยายดว้ย ซึง่นอกจากวชิาบงัคบัทีต่อ้งเรยีนตาม 

ล�าดบัเหลา่นีแ้ลว้ นักศกึษาสามารถเลอืกเรยีนวชิา 

ตา่งๆ ทีห่ลากหลายจากภาควชิามนุษยศ์าสตร ์สงัคม- 

ศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และอาชพีศกึษาดว้ย

มหาวทิยาลยั Academy of Art มุง่มัน่ทีจ่ะใหก้าร 

ศกึษาแกศ่ลิปินอยา่งทัว่ถงึ และโปรแกรมศลิปศาสตร ์

กเ็ป็นหนึง่ในองคป์ระกอบของกระบวนการนี ้

ศลิปศาสตร์

มอือาชพีดา้นศลิปะและการออกแบบทีป่ระสบความส�าเร็จ
ทัง้หมดจะมคีวามรูท้ีก่วา้งขวางทีไ่ดรั้บและพัฒนาจากวชิา
ศลิปศาสตร ์ ชัน้เรยีนตา่งๆ ของเราสอนใหค้ดิและใหส้ิง่ที่
เป็นรปูธรรมเพือ่ใหค้ดิตอ่ได ้ ศลิปะคอืการสือ่สาร และเรา
ท�าใหแ้น่ใจวา่คณุสือ่ถงึสิง่ทีม่คีวามหมาย
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LA 103 ภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน
ทัง้นักศกึษาในประเทศและนักศกึษาตา่งชาตทิีล่งเรยีนวชิานี้จะไดเ้รยีนรู ้
ทักษะเพือ่เตรยีมพรอ้มส�าหรับการอา่นและเขยีนในวชิาศลิปศาสตรท์ีต่าม
มาอกีมากมาย นักศกึษาจะไดอ้า่นและวเิคราะหบ์ทความสัน้ๆ เพือ่สรา้ง
แรงบันดาลใจและรับทราบพัฒนาการดา้นการเขยีนเรยีงความของตนเอง
ในสามรปูแบบ ซึง่ไดแ้กพ่รรณาโวหาร การบรรยาย และการโนม้นา้วใจ

LA 106 การพดูและการฟังส�าหรับศลิปิน
วชิานีจ้ะเนน้ในดา้นการปฏบิตัอิยา่งเขม้ขน้ในดา้นทกัษะการพดู ผา่นวธิกีาร 

และเอกสารการเรยีนการสอนทีช่ว่ยขยายความสามารถในดา้นวชิาการและ
ดา้นศลิปะของนักศกึษา วชิานีเ้ปิดสอนส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการปรับปรงุ
ทกัษะการพดู การฟัง และการออกเสยีง

LA 107 การเขยีนส�าหรับศลิปินหลายภาษา
วชิานี้เป็นวชิาขัน้ตน้ทีใ่หท้ักษะการเขยีนพืน้ฐานแกนั่กศกึษาหลายภาษา
เพือ่ใหป้ระสบความส�าเร็จในการเรยีนและวชิาชพีของตน งานเขยีนทีไ่ด ้

รับมอบหมายจะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถสือ่สารอัตลักษณ์ทางศลิปะของ 

ตนและวเิคราะหศ์ลิปะใหก้บักลุม่ผูช้มเฉพาะได ้ โดยจะเนน้ทีก่ระบวนการ
เขยีน การตรวจทาน และการพสิจูนอ์กัษร อกีทัง้วชิานีจ้ะยงัเป็นการพัฒนา
ไวยากรณใ์นระดบัรปูประโยคและแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กพืน้ฐานงานวจัิย

LA 108 การประพันธส์�าหรับศลิปิน
วชิาขัน้ตน้เกีย่วกับการเขยีนนี้จะใหท้ักษะการเขยีนพื้นฐานทีจ่�าเป็นแก่
นักศกึษา เพือ่ใหป้ระสบความส�าเร็จในการเรยีนและวชิาชพีของตน การ
เขยีนเรยีงความทีไ่ดรั้บมอบหมายจะชว่ยใหนั้กศกึษาไดแ้สดงอัตลักษณ์
ทางศลิปะของตนเอง และเห็นวสิยัทศันผ์า่นการเขยีนทีเ่ชีย่วชาญ เป็นมอื
อาชพี โดยจะเนน้ในเรือ่งไวยากรณ ์สไตลก์ารเขยีน การตรวจทาน และพืน้
ฐานงานวจัิย

LA 110 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การเลา่เรือ่งแบบบรรยาย
วชิานี้เป็นวชิาการเขยีนอย่างสรา้งสรรคท์ีอ่อกแบบมาเพือ่สอนนักศกึษา
เกีย่วกบัองคป์ระกอบตา่งๆ ของการเลา่เรือ่งดว้ยการบรรยาย รวมไปถงึบท
สนทนา มมุมองการเลา่เรือ่ง การพัฒนาของตวัละคร พล็อตเรือ่ง ฉาก และ
ตวัแปรตา่งๆ ตามแตล่ะประเภทของการบรรยาย

LA 113 หลกัการของการเลา่เรือ่งแบบหนังสัน้
วชิานีจ้ะศกึษาพืน้ฐานของหลกัการเลา่เรือ่งแบบหนังสัน้ โดยจะเนน้เรือ่ง
ปัจจัยทีท่�าเป็นหนังสัน้ทีย่อดเยีย่ม นักศกึษาจะวเิคราะหภ์าพยนตร ์ เขยีน
ค�าวจิารณ ์และฝึกปฏบิตัทิกัษะทีจ่�าเป็นในการเลา่เรือ่ง กอ่นทีจ่ะศกึษาตอ่
ในเรือ่งสครปิตล์ะครเวทใีนวชิาตอ่ไป

LA 115 โลกธรรมชาต ิ1: ชัน้ของดนิ
วชิานีจ้ะใหโ้อกาสนักศกึษาไดรั้บความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ในเรือ่งธรรมชาติ
ของภมูทิศัน ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการระบแุละวเิคราะหป์ระเภทของดนิ 
รปูแบบทางธรณีวทิยา บรเิวณลุม่น�้า และคณุลกัษณะอืน่ๆ ดา้นภมูปิระเทศ 
และผลกระทบทีส่ ิง่เหลา่นีม้ตีอ่การตดัสนิใจดา้นการออกแบบ โดยจะสอน
ในเรือ่งกลยทุธก์ารท�าแผนทีแ่ละบนัทกึขอ้มลูเหลา่นี้

LA 117 การส�ารวจภมูสิถาปัตย์
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมของวชิาชพี และจะเนน้ใหเ้ห็นถงึความรับผดิชอบและ
ความทา้ทายของภมูสิถาปัตยกรรมในศตวรรษที ่ 21 นักศกึษาจะไดเ้รยีน
รูป้ระวตัศิาสตรข์องภมูสิถาปัตยกรรม และบทบาทของนักภมูสิถาปัตยท์ีม่ี
ตอ่การจัดรปูรา่งพืน้ทีข่องมนุษย ์ โดยจะอภปิรายเกีย่วกบัอทิธพิลทีก่อ่ให ้
เกดิการเปลีย่นแปลงในทางบวกตอ่สภาพแวดลอ้มดว้ย

LA 118 ประวตักิารออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
วชิานีจ้ะเริม่ตน้ดว้ยเครือ่งจักรสมยัแรกเริม่เและการปฏวิตัอิตุสาหกรรม จาก
นัน้จะศกึษาในเรือ่งผลลพัธท์ีต่ามมาทีม่ตีอ่สงัคมในชว่งเวลาประวตัศิาสตร์
และอทิธพิลตอ่การออกแบบรว่มสมยั โดยจะเนน้เป็นพเิศษในยคุรุง่เรอืง
ในชว่งปี 30 และ 40 เนือ่งจากเป็นยคุทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก�าเนดิของการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม

LA 119 เทคโนโลยผีา้และไฟเบอร์
นักศกึษาจะไดรั้บการแนะน�าใหรู้จั้กคณุสมบตัพิืน้ฐานของสิง่ทอ และความ
เกีย่วขอ้งทีม่ตีอ่ประสทิธภิาพการใชง้านและการน�าไปใชใ้นงานจรงิ วชิานี้
จะรวมถงึการวเิคราะหต์วัอยา่งสผีา้ทีต่อ้งมกีารปฏบิตัจิรงิดว้ย

LA 120 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่15
วชิานี้จะศกึษารูปแบบของศลิปะของช่วงเวลาหลักของความเจรญิของ
โลกตะวนัตก ตัง้แตก่อ่นประวตัศิาสตรไ์ปจนถงึยคุโกธคิตอนปลาย และยคุ
ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการตอนตน้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึภาษาของศลิปะจาก
สือ่ทีห่ลากหลาย ในขณะเดยีวกนักจ็ะไดศ้กึษาจดุมุง่หมายของงานศลิปะ
ดว้ย นักศกึษาทีล่งเรยีนในวชิานีอ้าจตอ้งมกีารสอบโดยมผีูค้มุ ณ สถานที่
ทดสอบทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ นักศกึษาทีต่อ้งการสิง่อ�านวยความสะดวก
ในการทดสอบเนือ่งจากความพกิาร ใหต้ดิตอ่ไดท้ีฝ่่ายบรกิารชัน้เรยีน

LA 121 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ในศตวรรษที ่19
วชิานี้จะศกึษารูปแบบของศลิปะในช่วงเวลาหลักของความเจรญิของ 

โลกตะวนัตก ตัง้แตย่คุรุง่เรอืงของยคุศลิปวทิยาการไปจนถงึศตวรรษที ่19  
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูภ้าษาของศลิปะจากสือ่ทีห่ลากหลาย ขณะเดยีวกนัก็ 
จะไดศ้กึษาจดุมุง่หมายของงานศลิปะดว้ย นักศกึษาทีล่งเรยีนวชิานีอ้าจ 

ตอ้งมกีารสอบโดยมผีูค้มุ ณ สถานทีท่ดสอบทีไ่ดรั้บการอนุมตั ิ นักศกึษา 

ทีต่อ้งการสิง่อ�านวยความสะดวกในการทดสอบเนือ่งจากมคีวามพกิาร ให ้
ตดิตอ่ฝ่ายบรกิารชัน้เรยีน

LA 123 ปรัชญาการออกแบบ: สนุทรยีศาสตร ์ตรรกะ และ
จรยิธรรม
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กแนวคดิของปรัชญาและการบรรยายทีฝั่ง
อยูใ่นปัญหาการออกแบบของเรา โดยจะมกีารฝึกใชร้ะบบวภิาษวธิขีองวธิี
การแบบโสกราตสีในการวจิารณแ์ละโตเ้ถยีงกบัฝ่ายตรงขา้ม นักศกึษาจะ
ท�าการเปรยีบเทยีบ และแสดงใหเ้ห็นความแตกตา่งของชว่งของปรัชญา
ในเชงิรกุของลกัษณะเชงิปรัชญา

ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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LAศลิปศาสตร์

LA 124 ฟิสกิสส์�าหรับศลิปิน
วชิานี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักการของการเคลือ่นไหวทีซ่ับซอ้นที่
ส�าคญัทีพ่บในโลกจรงิ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการเคลือ่นไหว สสาร 
เสยีง แสงและความรอ้น โดยจะเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งบทบาทของฟิสกิส์
ในการถา่ยภาพ การออกแบบผลติภณัฑ ์ สถาปัตยกรรม ภาพเคลือ่นไหว 
และวชิวลเอฟเฟกต์

LA 125 กระบวนการคดิอยา่งสรา้งสรรค์
วชิานีจ้ะใหนั้กศกึษาไดเ้ห็นถงึมมุมองทีห่ลากหลายในการคดิทีส่รา้งสรรค์
และกระบวนการทีส่รา้งสรรค ์ ทัง้จากมมุมองของวทิยาศาสตรแ์ละมมุมอง
ของศลิปินบคุคลทีห่นึง่ นักศกึษาจะวเิคราะหก์ระบวนการทีส่รา้งสรรคข์อง
ตน ก�าหนดจดุแข็งทีส่รา้งสรรค ์ และพัฒนาทกัษะการแกไ้ขปัญหาอยา่ง
สรา้งสรรค ์ ทีจ่ะชว่ยใหต้ระหนักถงึความสามารถในเชงิสรา้งสรรคข์องตน 
ผา่นการท�าโครงงานและการอภปิรายกลุม่

LA 126LA การสมัมนาเรือ่งศลิปะ: ลอส แองเจลสิ
วชิานี้จะใหป้ระสบการครัง้แรกแกนั่กศกึษาในเรือ่งประเภทของการแสดง
และทศันศลิป์ นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มอภปิรายกลุม่และเขยีนการวเิคราะห์
การแสดงที่ไดเ้ขา้ร่วมในการทัศนศกึษาสองสัปดาหท์ั่วลอสแองเจลสิ 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย วจิติรศลิป์ ดนตรคีลาสสกิและดนตรสีมยั
ใหม ่โอเปรา่ ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีวรรณกรรม ศลิปะการแสดงและการ
เตน้ร�า

LA 126SF การสมัมนาเรือ่งศลิปะ: ซานฟรานซสิโก
วชิานี้จะใหป้ระสบการครัง้แรกแกนั่กศกึษาในเรือ่งประเภทของการแสดง
และทศันศลิป์ นักศกึษาจะไดเ้ขา้รว่มอภปิรายกลุม่และเขยีนการวเิคราะห์
การแสดงทีไ่ดเ้ขา้ร่วมในการทัศนศกึษาสองสัปดาหท์ั่วซานฟรานซสิโก 
หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย วจิติรศลิป์ ดนตรคีลาสสกิและดนตรสีมยัใหม ่
โอเปรา่ ภาพยนตรแ์ละละครเวท ีวรรณกรรม ศลิปะการแสดงและการเตน้ร�า

LA 127 ประเด็นส�าคญัในศลิปะโลก
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะของประเทศทีไ่มใ่ชใ่นแถบยโุรป โดยเนน้เรือ่งวธิกีาร 

และสิง่ทีศ่ลิปะสือ่สารเกีย่วกบัวฒันธรรมจากประเทศทีผ่ลติ ซึง่จะเนน้เรือ่ง 

แนวทางขา้มวฒันธรรมของศลิปะในภมูภิาคตา่งๆ ตอ่ไปนี:้ เอเชยี แอฟรกิา 
โพลเีนเซยี และอเมรกิายคุกอ่นโคลมับสั

LA 128 ศลิปะบนเรอืนรา่ง: ประวตัขิองการสกัและการ
ตกแตง่รา่งกาย
บางท ีการตกแตง่รา่งกายมนุษยอ์าจเป็นรปูแบบศลิปะทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัคง 

มมีาจนถงึทกุวนันี ้ ในแงข่องการแสดงออกถงึความเป็นสว่นตวั จติวญิญาณ  
และวฒันธรรม วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กประวตัศิาตรเ์บือ้งตน้ตอ่ประเพณีทัว่
โลกและรปูแบบรว่มสมยั เทคนคิ สไตล ์การออกแบบ และความหมายเชงิ
วฒันธรรมของการตกแตง่บนผวิหนัง 

LA 129 ประวตักิารออกแบบยานยนต์
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกบัการปฏวิัตยิานยนตแ์ละการออกแบบ
ตวัถงัรถในบรบิททางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม นักศกึษาจะเรยีนรูค้วาม
เชือ่มโยงระหวา่งความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีละการเปลีย่นแปลง
ในเรือ่งขอ้ก�าหนดดา้นความปลอดภยั และอทิธพิลทีม่ตีอ่การออกแบบ
ยานยนต ์โดยจะเนน้ในเรือ่งยคุตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความกา้วหนา้ของสาย
งานการประกอบและปีทีรุ่ง่เรอืงในชว่งปี 1930 และ 1940

LA 131 ประวตักิารออกแบบเกม
วชิานีจ้ะครอบคลมุหวัขอ้เกีย่วกบัเกม ตัง้แตเ่กมกระดานแบบโบราณไปจน 

ถงึเกมคอนโซลสมยัใหม ่โดยวชิานีจ้ะแสดงใหเ้ห็นความสมัพันธแ์ละความ 

หมายของประสบการณใ์นการมปีฏสิมัพันธก์บัเกมของมนุษย ์ อกีทัง้ยงัจะ
สอนเรือ่งการออกแบบเกมและทฤษฎเีกม ทฤษฎกีารเลา่เรือ่งแบบไมเ่ป็น
เสน้ตรง ภาพรวมของบรษัิทในอตุสาหกรรมวดิโีอเกม เทคโนโลย ีและค�า
ศพัทเ์ฉพาะทาง

LA 132 ประวตัขิองภาพเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะศกึษาความงามและพัฒนาการดา้นเทคนคิในงานภาพเคลือ่นไหว
ในบรบิททางประวตัศิาสตร ์นักศกึษาจะระบแุละวเิคราะหง์านของ ครเีอทฟี
ผูม้วีสิยัทศัน,์ ศลิปินวจิติรศลิป์, และผูบ้กุเบกิงานดา้นเทคนคิเบือ้งหลงัตวั
ละครภาพเคลือ่นไหวคลาสสคิ เชน่ Bugs Bunny เพือ่สรา้งภาพยนตรภ์าพ
เคลือ่นไหวรว่มสมยัและภาพยนตรเ์หนอืชัน้ไปกวา่นัน้

LA 133 การเขยีนแบบยอ่
วชิาการเขยีนนีจ้ะศกึษาการเขยีนแบบยอ่ ในฐานะทีเ่ป็นตวัเลอืกทีส่รา้งสรรค ์ 
นักศกึษาจะตอ้งท�างานผา่นกระบวนการเขยีนแบบยอ่ความ และเรยีนรูว้า่ 

การพัฒนาเรือ่งราวทีท่รงพลงั รวมถงึการใชเ้สยีง และสไตล ์โดยการใชค้�า
เพยีงไมก่ีค่�าสามารถสือ่ถงึเป้าหมายไดอ้ยา่งไร? งา่ย ชดัเจน ตรงประเด็น

LA 134 ประวตัแิละเทคโนโลยขีองวชิวลเอฟเฟกตแ์ละภาพ
เคลือ่นไหวคอมพวิเตอร์
วชิานีจ้ะวเิคราะหป์ระวัตศิาสตรข์องเทคนคิการท�าเอฟเฟกตพ์เิศษและการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูนั้น้กบัวชิวลเอฟเฟกตแ์ละภาพเคลือ่นไหวรว่มสมยั โดย
เนือ้หาจะเริม่ตน้จากเทคนคิการใชก้ลอ้งถา่ย และหวัขอ้อืน่ๆ ตัง้แตก่ารท�า
สตอปโมชนัแบบดัง้เดมิ การควบคมุการเคลือ่นไหว การลงสภีาพทีร่วมเขา้
ดว้ยกนั การสรา้งโมเดลและรปูยอ่ ไปจนถงึการสรา้งวชิวลเอฟเฟกตแ์ละ
ภาพเคลือ่นไหวดว้ยคอมพวิเตอรส์มยัใหม ่การท�าคอมโพสติและวธิกีารใน
การผลติ

LA 137 ประวตัขิองการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานีจ้ะครอบคลมุจดุเริม่ตน้ของการพัฒนาเทคนคิวชิวล จนถงึและรวมถงึ 

เทคนคิการผลติสมยัใหม ่ รวมไปถงึนักออกแบบและศลิปินดา้นการพัฒนา
เทคนคิวชิวล หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยการค�านวณตน้ทนุ การเงนิ และ
การตลาดส�าหรับโฆษณาและโครงงานอสิระ วชิานีอ้ภปิรายในหวัขอ้เกีย่ว
กบัอนาคตของการพัฒนาเทคนคิวชิวลดว้ย

LA 140 ดนตรวีจัิกษณ์
วชิานี้เป็นการส�ารวจประวัตศิาสตรแ์ละความส�าคัญของดนตรคีลาสสกิใน
ฐานะงานศลิปะ โดยจะใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัดนตรขีองนักประพันธ์
ทีก่�าหนด และการท�าความเขา้ใจต�าแหน่งของดนตรคีลาสสกิในวฒันธรรม
และความเจรญิ

LA 141 การเลา่เรือ่ง: จากโทรศพัทส์ูท่รานสม์เีดยี
วชิานี้จะศกึษาผลกระทบของการเล่าเรื่องทีม่ตี่อเทคโนโลยสีือ่ทีห่ลาก
หลาย และความสมัพันธก์บัสถาบนัสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ ผูช้ม และอเีวนตใ์น
ทอ้งถิน่และสากล นักศกึษาจะท�าการวจัิยและวเิคราะหก์ารผสมผสานและ
การปรับตวัของทรานสม์เีดยี (การเลา่เรือ่งขา้มสือ่) ทีม่ผีลตอ่อนาคตของ
การสือ่สารแบบมลัตมิเีดยี
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LA 142 ดนตรภีาพยนตรว์จัิกษณ์
วชิานีจ้ะส�ารวจพัฒนาการของโนต้เพลงส�าหรับภาพยนตรต์ัง้แตแ่รกเริม่จน 

ถงึปัจจบุนั จะมกีารยกตวัอยา่งทีเ่ลอืกมาผา่นประวตัศิาสตรข์องตวัมนัเอง
ในชัน้เรยีน นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูค้วามส�าคญัของโนต้เพลงภาพยนตรแ์ละ
หนา้ทีใ่นการเป็นตัวชว่ยในเรือ่งสนุทรยีภาพและองคป์ระกอบในดา้นการ
บรรยายเรือ่งราว

LA 146 กายวภิาคยานยนต์
วชิานี้จะแนะน�าใหรู้จั้กกับองคป์ระกอบหลากหลายทีใ่ชใ้นรถยนตโ์บราณ 
โดยในวชิานี ้ นักศกึษาตอ้งระบอุงคป์ระกอบทัว่ไปของยานยนต ์ และการ
ท�างานขององคป์ระกอบเหลา่นัน้ในระบบ วชิานีจ้ะเตมิเต็มขอ้ก�าหนดดา้น
วรรณกรรมเชงิปรมิาณ และรวมหวัขอ้ตอ่ไปนี:้ การแปลงหน่วย (เมตรกิซ ์

และหน่วยวดัแบบองักฤษ) การแปลงอณุหภมู ิ (ฟาเรนไฮตแ์ละเซลเซยีส) 
และการค�านวณปรมิาณ

LA 151 การสมัมนาปีแรกเพือ่ความส�าเร็จในการเรยีน
วชิานีจ้ะใหเ้นือ้หาดา้นกลยทุธต์า่งๆ และใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นรายบคุคล 
เพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษามุง่สูค่วามเป็นเลศิ นักศกึษาจะแบง่ปัน พัฒนา และ
ใชง้านหลกัปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุในหวัขอ้ตา่งๆ เชน่ การบรหิารจัดการเวลา การ
หาแรงกระตุน้ การวางแผนโครงงาน และการสือ่สาร การสมัมนานีเ้ป็นวชิา
บงัคบัทีนั่กศกึษาปีหนึง่ตอ้งเรยีน เป็นวชิาแนะน�าส�าหรับนักศกึษาทีมุ่ง่มัน่
ทีป่ระสบความส�าเร็จดา้นการเรยีน

LA 157 ความฉลาดในการใชส้ ิง่จงูใจ
วชิานีจ้ะศกึษาธรรมชาตขิองสิง่จงูใจของผูช้มในการออกแบบและการผลติ
ความบนัเทงิ นักศกึษาจะท�าการทบทวนและประเมนิตวัตวัอยา่งคณุสมบตัิ
ทีเ่ป็นแรงจงูใจ และไมใ่ชแ่รงจงูใจในภาพยนตร ์โทรทศัน ์ภาพเคลือ่นไหว 
และเกมตา่งๆ โดยจะเนน้เรือ่งการท�าความเขา้ใจความหมาย วธิกีาร และ
หลกัการ ทีจ่ะท�าใหนั้กศกึษาสามารถสรา้งชิน้งานทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจ
ไดม้ากขึน้

LA 161 สดัสว่นทองค�าและเรขาคณติศกัดิส์ทิธิ์
วชิานี้จะศกึษาการสรา้งรูปทรงเรขาคณิตทีเ่ป็นเอกลักษณ์และสัดส่วนที่
เป็นตวัสรา้งโครงสรา้งของจักรวาล โดยจะศกึษาในเรือ่งความเป็นศลิปะ 
คณติศาสตร ์ปรัชญา และมมุมองดา้นสนุทรยีศาสตร ์นักศกึษาจะไดศ้กึษา
สญัลกัษณแ์ละทฤษฎทีีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ และใชห้ลกัการทีไ่ดค้น้พบนีท้ัง้ทีไ่ด ้
จากแหลง่ขอ้มลูคลาสสกิและแหลง่ขอ้มลูรว่มสมยั วชิานีเ้ปิดรับนักศกึษา
ในทกุสาขาวชิาเอก

LA 171 ความเจรญิของโลกตะวนัตก
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาในเรือ่งความเจรญิของตะวนัตก ตัง้แตเ่ริม่ตน้ยคุ
ความเจรญิโบราณจนถงึยคุฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม โดยจะเนน้ในเรือ่งความ
เจรญิของอยีปิตโ์บราณ กรซี และโรม รวมถงึศาสนาและสงัคมอสิลามดว้ย

LA 172 ดาราศาสตรส์�าหรับศลิปิน
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กโครงสรา้งและววิัฒนาการของดาวเคราะห ์
ดวงดาว กาแล็กซี ่ และความเขา้ใจในปัจจบุนัของเราเกีย่วกบัจักรวาลวทิยา  
อกีทัง้ยงัครอบคลมุในหวัขอ้รว่มสมยัอืน่ๆ เชน่ หลมุด�า ทฤษฎสีมัพันธภาพ 
ดาวเคราะหภ์ายนอกระบบสรุยิะของเรา และความเป็นไปไดท้ีจ่ะมสี ิง่มชีวีติ
บนดาวเคราะหด์วงอืน่ดว้ย

LA 177 พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงกอ่นอตุสาหกรรม
วชิานีจ้ะท�าการส�ารวจอยา่งครอบคลมุในเรือ่งประวตัศิาสตรข์องมนุษยช์าติ
ทีส่ง่ผลตอ่สภาพแวดลอ้ม ตัง้แตย่คุสโตนเฮน้จไ์ปจนถงึพืน้ทีเ่มอืง สวน 
และสวนธารณะของยคุฟ้ืนฟศูลิปะวทิยาการ โดยศกึษาตวัอยา่งทีค่ลาสสกิ 

อยา่งเป็นระบบ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูใ้นการประเมนิคณุภาพและแตล่ะสิง่ที่
เกีย่วขอ้งในบรบิทของประวตัศิาสตร์

LA 182 การจ�าแนกประเภทภาพยนตร์
วชิานีจ้ะครอบคลมุเกีย่วกบัประเภทตา่งๆ ของภาพยนตร ์ เชน่ ภาพยนตร์
ชวีติ ตลก คาวบอย นยิายวทิยาศาสตร ์เรือ่งลกึลบั และฟิลม์นัวร ์จะมกีาร
ดภูาพยนตรต์า่งๆ เป็นการบา้น และตดัตอนแตล่ะชว่งของภาพยนตรม์า
อภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน นักศกึษาจะศกึษาสไตลท์ีเ่ป็นเอกลกัษณข์อง
ภาพยนตรแ์ต่ละประเภทและนักสรา้งภาพยนตรบ์างท่านทีม่ชีือ่เสยีงมา
จากผลงานของตนเอง

LA 190 ประวตัโิอเปรา่
วชิานีจ้ะใหภ้าพรวมของนักประพันธเ์พลงโอเปรา่ทีม่ชี ือ่เสยีง และต�าแหน่ง
ของนักประพันธเ์หลา่นัน้ในประวตัศิาสตรข์องโอเปรา่ นักศกึษาแตล่ะราย
จะเรยีนรูก้ารฟังเพลงโอเปรา่ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยประวตัขิองการ
ออกแบบฉากและเครือ่งแตง่กายของการแสดงโอเปรา่

LA 195 ประวตัขิองการต์นู: การต์นูอเมรกินั
บอ่ยครัง้ทีก่ารต์นูถกูอธบิายวา่เป็นรูปแบบศลิปะอเมรกิันทีเ่ป็นเอกลักษณ ์ 
วชิานี้เป็นการส�ารวจแบบองคร์วมของงานการต์ูนอเมรกิันแบบเป็นตอนๆ 
หนังสอืการต์นู และนยิายกราฟิกทีโ่ดดเดน่ นักศกึษาจะไดว้เิคราะหส์ไตล ์
แนวโนม้ และประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบันักเขยีนการต์นู นักวาดภาพประกอบ 
และผูแ้ตง่ และไดศ้กึษาความสมัพันธร์ะหวา่งเงือ่นไขทางสงัคมและสไตล์
ตา่งๆ ดว้ย

LA 197 ประวตัขิองการต์นู: การต์นูนานาชาตแิละการต์นูอืน่ๆ
ศกึษาใหม้ากไปกวา่ขอบเขตของซปุเปอรฮ์โีรแ่ละศกึษาการต์นูและนยิาย
กราฟิกจากทัว่โลก วชิานีจ้ะขดุลกึลงไปในเรือ่งประวตัศิาสตรข์องการต์นู
จากสหราชอาณาจักร สเปน ฝร่ังเศส รัสเซยี และอืน่ๆ รวมถงึ manga, 
manhwa และ bande dessinée จะมกีารวเิคราะหส์ไตลแ์ละเนือ้หาของ
การต์นูใตด้นิและการต์นูทางเลอืกดว้ย

LA 200 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กพืน้ฐานของการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ โดย
เนน้ในเรื่องแอพพลิเคชั่นเชิงปริมาณและเรขาคณิตที่ใชใ้นสื่อใหม ่
นักศกึษาจะพัฒนาทักษะการเขยีนโปรแกรมทีจ่�าเป็นในการสรา้งขอ้มูล
นเิทศ และการน�าเสนอกราฟิกทีม่กีารเคลือ่นไหวและมปีฏสิมัพันธ ์ หวัขอ้
ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยประเภทของตวัแปร ฟังกช์ัน่ โคออรด์เินท พชีคณติ
พืน้ฐาน สดัสว่นและเปอรเ์ซน็ต ์การหมนุและขนาด และเรขาคณติดัง้เดมิ

LA 201 ภาษาในการเขยีนโปรแกรม
วชิานี้จะใชค้วามรูท้ีไ่ดจ้ากวชิาการเขยีนโปรแกรม/สครปิตท์ีเ่รยีนมาจาก
วชิากอ่นหนา้ เพือ่เสรมิทกัษะของนักศกึษาโดยการเขยีนโปรแกรมงา่ยๆ ที่
ใชภ้าษาในการเขยีนโปรแกรมทีไ่ดรั้บความนยิม หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบ
ไปดว้ย Lua, C#, Python, เครือ่งมอืในการพัฒนา การเขยีนสครปิตร์ะบบ
อตัโนมตั ิ และคณุคา่ของการมคีวามรูท้ีห่ลากหลายในเรือ่งของภาษาทีใ่ช ้
ในการเขยีนโปรแกรม
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LA 202 การประพันธภ์าษาองักฤษ: การโนม้นา้วและการโต ้
เถยีงอยา่งสรา้งสรรค์
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะของการโนม้นา้วใจของงานสารคดเีชงิสรา้งสรรค ์และ
การโตเ้ถยีงรว่มสมยั นักศกึษาจะเรยีนรูใ้นการสนับสนุนจดุยนืของตนเอง
ผา่นการวจัิยและการโตเ้ถยีง และเพือ่แสดงความคดิเห็นของตนผา่นการ
เขยีนความเรยีงวทิยานพินธเ์ชงิอธบิาย

LA 205 จติวทิยาพัฒนาการ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะศกึษาทฤษฎปัีจจบุนัและงานวจัิยเกีย่วกบัการพัฒนา
ความรูค้วามเขา้ใจ สงัคม อารมณ ์และกายภาพของคนหนุ่มสาว ตัง้แตว่ยั
ทารกไปจนถงึวยัรุน่  นักศกึษาจะไดฝึ้กปฏบิตัเิทคนคิการสงัเกตดว้ยการ
ใชแ้อพพลเิคชัน่ในชัน้เรยีนศลิปะ พพิธิภณัฑ ์และชมุชน  อกีทัง้ยงัศกึษา
ในเรือ่งบทบาทของทศันศลิป์ตอ่การพัฒนาของมนุษยด์ว้ย

LA 216 นยิายวทิยาศาสตรแ์ละแฟนตาซี
วชิานี้จะน�าเสนอการส�ารวจส�าคัญและการส�ารวจประวัตศิาสตรข์องนยิาย
วทิยาศาสตรแ์ละวรรณกรรมแฟนตาซ ี โดยจะเนน้เรือ่งการวเิคราะหส์งัคม
และวฒันธรรมแตล่ะประเภท นักศกึษาจะวเิคราะหง์านของมอือาชพี เลยีน
แบบ และสรา้งชิน้งานของตนเองโดยใชโ้ครงสรา้ง รปูรา่ง และธมีการเลา่
เรือ่งแบบคลาสสกิ

LA 217 การเขยีนการต์นูและนยิายกราฟิก
วชิานี้จะสอนกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรับการเขยีนสครปิตก์ารต์นูแบบ
มอือาชพี นักศกึษาจะอา่นการต์นูกราฟิกและงานเขยีนทีส่�าคญัๆ เกีย่วกบั 

การต์นูทีเ่นน้การใชช้อ่งวา่งของค�า โดยนักศกึษาจะไดผ้ลติสครปิตห์นังสอื
การต์นูทีเ่สร็จสมบรูณใ์นตอนทา้ยของภาคการศกึษา

LA 218 การสรา้งบล็อก: การสรา้งเนือ้หาและการโปรโมท
บล็อก
บล็อกเป็นสว่นหนึง่ของสือ่รว่มสมยัและภมูทิศันต์ลาด ควบคูไ่ปกบัเครือ่ง
มอืสือ่สงัคมออนไลนอ์ืน่ เชน่ เฟสบุก๊ และทวติเตอร ์ วชิานีม้เีป้าหมายเพือ่
ก�าหนดเงือ่นไข วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีแ่ตกตา่งกนัของการเขยีนบล็อกที่
ประสบความส�าเร็จ และใหป้ระสบการณใ์นทางปฏบิตัใินเรือ่งแนวคดิ การ
ผลติ และการท�าการตลาดบล็อกออนไลนข์องตนในฐานะศลิปินมอือาชพี

LA 219 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: สมยัโบราณจนถงึสมยั
โกธคิ
วชิานีจ้ะศกึษาการพัฒนาสถาปัตยกรรมครัง้ส�าคญัๆ ตัง้แตป่ระมาณ 3000 
ปีกอ่นครสิตศกัราชจนถงึตน้ศตวรรษที ่15 นักศกึษาจะศกึษาสถาปัตยกรรม
ของอยีปิต ์เมโสโปเตเมยี กรกี โรมนั ยคุกอ่นโคลมับสั อนิเดยี เอเชยีตะวนั
ออก อสิลาม อเมรกิาใต ้อฟัรกินั ไบเซนไทน ์และโกธคิ

LA 220 ประวตัศิาสตรศ์ลิป์อเมรกินั
วชิานี้จะเป็นการส�ารวจศลิปะของอเมรกิันตัง้แต่ยุคเริม่ล่าอาณานคิมของ
ยโุรปในชว่งปี 1500 จนถงึปัจจบุนั โดยจะศกึษาหวัขอ้และสไตลง์านศลิปะ
อเมรกินั ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึคณุคา่ทางวฒันธรรมทีเ่ป็นตวัก�าหนดความคดิ
และประวตัศิาสตรข์องอเมรกิา

LA 221 ศลิปะแคลฟิอรเ์นยีในบรบิททางวฒันธรรม
นักศกึษาจะพัฒนาการชืน่ชมอย่างมีความรูท้ี่กวา้งขวางในงานศลิปะที่
สรา้งสรรคข์ึน้ในแคลฟิอรเ์นยี ตัง้แตย่คุกอ่นการขดุทอง จนถงึชว่งศตวรรษ
ที ่20 โดยจะศกึษาภาพลกัษณแ์ละแนวคดิทีเ่ป็นตวัก�าหนดและสะทอ้นให ้
เห็นถงึอตัลกัษณข์องรัฐแคลฟิอรเ์นยี ผา่นการน�าเสนอผลงาน การอภปิราย  
การอา่น ประสบการณ ์ณ สถานทีจ่รงิและการเรยีนรูแ้บบปฏบิตัจิรงิ

LA 222 ศลิปะในยคุศตวรรษที ่20
ชัน้เรยีนนี้จะน�าเสนอการศกึษาส�าคัญของการเคลือ่นไหวครัง้ใหญ่ในงาน
วจิติรศลิป์ของโลกตะวนัตก ตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่ 19 จนถงึปัจจบุนั รวม
ถงึศลิปะแบบโพสต ์– อมิเพรสชนันสิม,์ เอ็กซเพรสชนันสิม,์ โฟวสิม,์ อารต์
นูโว, ควิบสิม,์ ฟิวเจอรร์สิม,์ ดาดา, เซอรเ์รยีลสิม,์ แอ็บสแตรค เอ็กซเ์พรส- 
ชนันสิม,์ มนิมิอลลสิม,์ ป๊อปอารต์, ศลิปะการแสดง, กราฟฟิต ิและโพสต ์
โมเดริน์

LA 224 สตร ีศลิปะ และสงัคม
วชิานีจ้ะศกึษางานของศลิปินสตรตีะวนัตก ตัง้แตย่คุกลางจนถงึปัจจบุนั ซึง่ 

นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบังานศลิปะของศลิปินหญงิ และไดท้�าความเขา้ใจ
กบัชวีติของศลิปินเหลา่นัน้ พรอ้มกบัวเิคราะหเ์งือ่นไขประวตัศิาสตรส์งัคม 
และเงื่อนไขส่วนตัวทีเ่ป็นตัวก�าหนดการผลติชิน้งานและการตอบรับชิน้
งานของศลิปินเหลา่นัน้

LA 225 ประวตัศิลิปศกึษา
นักศกึษาจะไดว้เิคราะหท์ฤษฎศีลิปศกึษาและหลกัปฏบิตัติา่งๆ ตัง้แตต่อน
ปลายศตวรรษที ่ 19 จนถงึศตวรรษที ่ 20  นอกจากนี ้ นักศกึษาจะไดร้ะบุ
ถงึคณุลกัษณะของโปรแกรมการศกึษาศลิปะเสยีง และเลอืกใชศ้ลิปศกึษา
ในสถานการณต์า่งๆ ดว้ย  นักศกึษาจะไดศ้กึษาวธิกีารทีห่ลากหลายในการ
สอนศลิปะผา่นประสบการณก์ารท�างานจรงิแบบมโีครงสรา้ง

LA 226 การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในแบบดัง้เดมิ
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งการเคลือ่นไหวหลกั นวตักรรม และความกา้วหนา้ในดา้น 

สถาปัตยกรรม การออกแบบ เฟอรน์เิจอร ์และวสัดจุากยคุกอ่นประวตัศิาสตร ์

และยคุตน้ของศตวรรษที ่ 19 นักศกึษาจะประยกุตใ์ชภ้าษาการออกแบบ
และการศกึษาเพิม่เตมิในเรือ่งสงัคม การเมอืง ประวตัศิาสตร ์และเศรษฐกจิ
ทีม่อีทิธพิล โดยการท�างานทีไ่ดรั้บมอบหมายและการอภปิราย

LA 229 การส�ารวจสถาปัตยกรรมภายในรว่มสมยั
นักศกึษาจะศกึษาววิัฒนาการของแนวคดิสมัยใหมข่องสถาปัตยกรรมและ 

การออกแบบภายในตัง้แตย่คุปฏวิตัอิตุสาหกรรมจนถงึปัจจบุนั โดยจะศกึษา 

ปรัชญาทางดา้นสงัคมโดยเนน้ในเรือ่งอทิธพิลของประวตัศิาสตร ์การเมอืง 
และภมูศิาสตร์

LA 233 หวัขอ้ยอดนยิมในเรือ่งสขุภาพ โภชนาการ และ
สรรีวทิยา
วชิานีจ้ะศกึษาประเด็นตา่งๆ ในดา้นสขุภาพและวทิยาศาสตรโ์ภชนาการ ทีม่ ี

การพดูถงึกนัในปัจจบุนั นักศกึษาจะไดรั้บพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีจ่�าเป็น 

ในการตคีวามการกลา่วอา้งและขา่วดา้นสขุภาพ และเพือ่ใหม้คีวามรูเ้พือ่
ตดัสนิใจเป็นการสว่นตวั หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยอาหารวศิวพันธกุรรม 
อาหารเสรมิ ยา สารเสพตดิ การวจัิยดา้นสเต็มเซลล ์ และอนามยัดา้นสิง่
แวดลอ้ม วชิานีจ้ะเตมิเต็มขอ้ก�าหนดของวรรณกรรมเชงิปรมิาณ

LAศลิปศาสตร์
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LA 236 การส�ารวจสถาปัตยกรรมยา่นรมิอา่ว
นักศกึษาจะศกึษาสถาปัตยกรรมของซานฟรานซสิโกและการออกแบบ
ภายในในบรบิทของประวตัศิาสตรย์า่นรมิอา่ว นักศกึษาจะเรยีนรูเ้งือ่นไข
โครงสรา้งทัว่ไป และการใชว้สัดแุละการตกแตง่เพือ่จบงานในบรบิทของ
ประวตัศิาสตร ์ โดยจะศกึษาในเรือ่งของค�าสัง่ของสถาปัตยกรรม ประเภท
ของหลงัคา หนา้ตา่ง ระเบยีง หอคอย และรายละเอยีดภายใน

LA 238 วรรณกรรมโลก
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหไ้ดรู้จั้กชว่งเวลาในประวัตศิาสตรท์ีห่ลากหลาย 
และวรรณกรรมดัง้เดมิ โดยนักศกึษาจะอา่นงานเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงในแตล่ะ
ประเภท และศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละบรบิททางวฒันธรรม ทีก่อ่ใหเ้กดิงาน 

เหลา่นี ้นักศกึษาจะไดท้ดลองเขยีนในสไตลท์ีค่รอบคลมุหวัขอ้ในวชิานี้

LA 239 วตัถดุบิและกระบวนการ
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งกระบวนการผลติผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และ 

ตวัแปรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบชิน้สว่นจากพลาสตกิและโลหะเป็น 

หลกั และจะอภปิรายเกีย่วกบัประเภทหลกัๆ ของพลาสตกิและหมวดหมู่
ของโลหะและคณุลกัษณะของแตล่ะตวั ปัญหาการออกแบบอยา่งแทจ้รงิ
ทีร่ะบถุงึรายละเอยีดทีเ่หมาะสมส�าหรับกระบวนการ และการตรวจสอบชิน้
สว่นผลติภณัฑ์

LA 242 ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
วชิานีจ้ะศกึษาในแบบองคร์วมในเรือ่งของประวตัแิละวฒันธรรม, นวตักรรม
เชงิเทคนคิ, ความเคลือ่นไหวของศลิปะและการออกแบบ และนักออกแบบ
และนักออกแบบตวัหนังสอืทีส่�าคญัทีเ่ป็นผูก้�าหนดรปูแบบศลิปะตน้แบบ ที่
ปัจจบุนัเราเรยีกวา่ กราฟิกดไีซน์

LA 243 ประวตักิารวาดภาพประกอบของอเมรกิา
วชิานีเ้ป็นการส�ารวจแบบองคร์วมในสว่นของงานของนักวาดภาพประกอบ
ชาวอเมรกินัในชว่งศตวรรษที ่ 20 องคป์ระกอบตา่งๆ จะถกูน�ามาวเิคราะห์
ในเรือ่งสไตล ์ แนวโนม้ และเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง และจะศกึษาในเรือ่งความ
สมัพันธร์ะหวา่งเงือ่นไขทางสงัคมและสไตลต์า่งๆ ดว้ย จะมกีารอภปิราย
เรือ่งภาพประกอบสมยัใหมใ่นบรบิทของการตระหนักถงึประวตัศิาสตร์

LA 244 ประวตัแิฟชัน่
วชิานี้จะยอ้นรอยเสือ้ผา้ตะวันตกแบบดัง้เดมิจากยุคโบราณไปจนถงึชว่ง
ศตวรรษที ่ 20 ในฐานะเป็นแหลง่ขอ้มลูของแฟชัน่และการออกแบบ โดย 
นักศกึษาจะเริม่ตน้ศกึษาความสวยในอุดมคตขิองตะวันตกและศกึษาต่อ
เนือ่งในหวัขอ้หลกัเฉพาะของการกลบัมาใหมข่องแฟชัน่: แฟชัน่คลาสสกิ 
แฟชัน่ตา่งประเทศ แฟชัน่ชนบท และแฟชัน่โรแมนตกิ

LA 245 ประวตัขิองเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์
วชิานีจ้ะใหค้วามรูท้ีค่รอบคลมุในเรือ่งความกา้วหนา้ของการออกแบบและ
งานฝีมอืในเรือ่งเครือ่งประดบัและโลหะศลิป์ โดยเริม่จากวสัดดุัง้เดมิตัง้แต่
สมยัโบราณและจบดว้ยนวตักรรมแบบดจิติอลในศตวรรษที ่21 โดยจะเนน้
ในเรือ่งวสัด ุสญัลกัษณ ์เทคนคิ และสนุทรยีศาสตรห์ลกั และสไตลแ์ละผล
งานทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

LA 246 ประวตัสิ ิง่ทอ
วชิาการส�ารวจนี้จะศกึษาสิง่ทอตัง้แต่ยุคกอ่นประวัตศิาสตรจ์นถงึปัจจุบัน 
ศกึษาสิง่ทอดัง้เดมิของเอเชยี แอฟรกิา และอเมรกิา รวมถงึการออกแบบ
และผลติสิง่ทอของทางตะวนัตก โดยจะเนน้เรือ่งการเปลีย่นแปลงของการ 

ออกแบบในชว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 นอกจากนี ้ยงั
จะศกึษาสิง่ทอทีใ่ชส้�าหรับการตกแตง่ภายในทีใ่ชก้บัเสือ้ผา้ รถยนต ์ และ
อตุสาหกรรมดว้ย

LA 247 ประวตัแิละเทคนคิการท�าภาพพมิพ์
วชิานีจ้ะส�ารวจศลิปะของการท�าภาพพมิพ ์ ตัง้แตแ่บบโบราณดัง้เดมิจนถงึ
ภาพพมิพแ์บบมสีไตลแ์ละมนีวตักรรมโดยใชเ้ทคโนโลยใีนปัจจบุนั โดยจะ 

เนน้เรือ่งการจ�าแนกคณุลกัษณะของภาพพมิพผ์วินูน ภาพพมิพร์อ่งลกึ ภาพ 

พมิพห์นิ และเทคนคิการซลิคส์กรนี นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูถ้งึการแสดงออก
ของพลังและบทบาททีภ่าพพมิพส์ง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมมา
ตลอดในประวตัศิาสตร์

LA 248 ประวตัศิาสตรแ์ละทฤษฎปีระตมิากรรมวจิติร
วชิานีจ้ะส�ารวจประวตัศิาสตรข์องประตมิากรรม ตัง้แตว่ธิกีารทีค่น้พบใหม่
ของไมเคลิ แองเจโล และอทิธพิลแบบคลาสสกิของมนัไปจนถงึนวตักรรม
เชงิศลิปะของศตวรรษที ่ 20 หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ยการศกึษาวา่
ประตมิากรรมกลายมาเป็นศนูยก์ลางของภมูทิศันเ์มอืงไดอ้ยา่งไร อทิธพิล
ของประตมิากรรมทีม่ตีอ่สถาปัตยกรรม รวมถงึความสมัพันธท์ีซ่บัซอ้นของ
ประตมิากรรม การเมอืง และสงัคม

LA 249 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะและภมูปัิญญาของยคุฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการ
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหไ้ดรู้จั้กศลิปะ สถาปัตยกรรม และมมุมองดา้น
วฒันธรรมของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ผา่นวรรณกรรมและขอ้ความเกีย่วกบั
ปรัชญาในยคุนัน้ โดยจะเนน้ในเรือ่งการวเิคราะหจ์ติรกรรม สถาปัตยกรรม 
และสิง่กอ่สรา้ง โดยใชก้ารอา่นจากแหลง่ขอ้มลูปฐมภมู ิ การอภปิรายเชงิ
ค�าถามในชัน้เรียนจะเชือ่มโยงแนวคดิหลักกับชวีติและหลักปฏบิัตทิาง
ศลิปะในปัจจบุนั

LA 254 การออกแบบโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กหลกัการยศาสตร ์ เพือ่ใหต้ระหนักรูถ้งึการ
สรา้งผลติภณัฑท์ีเ่ขา้กนัไดก้บักายภาพ สรรีะ และความจ�าเป็นดา้นสรรีะ
ของผูบ้รโิภค

LA 255 คณติศาสตรว์ทิยาลยั
วชิานี้จะใหศ้ลิปินไดเ้สรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัทักษะทางคณติศาสตรพ์ืน้
ฐาน ทกัษะทางคณติศาสตรจ์ะน�ามาประยกุตใ์ชก้บัการเงนิสว่นบคุคล การ
บญัช ีและการลงทนุ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไปดว้ย เศษสว่น เปอรเ์ซน็ต ์ 
อตัราสว่นและสดัสว่น ความน่าจะเป็น การแปลงหน่วย และพืน้ฐานพชีคณติ 

และเรขาคณติ  หมายเหต:ุ มทีางเลอืกทีจ่ะไมต่อ้งลงเรยีนวชิานี ้นักศกึษา
ทีม่คีะแนนดงัตอ่ไปนีจ้ะไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งลงเรยีนวชิานี ้ รวมถงึวชิาที ่
ก�าหนดดา้นวรรณกรรมเชงิปรมิาณดว้ย: คะแนนการสอบการวางต�าแหน่ง
วรรณกรรมเชงิปรมิาณของมหาวทิยาลยั Academy of Art (AAU) 200 
คะแนนขึน้ไป, การทดสอบวทิยาลยัอเมรกินั (A.C.T.) 28 คะแนนขึน้ไป หรอื 

ผา่น A.C.T. ระดบั I หรอื II การสอบ Advance Placement (AP) ไดค้ะแนน
ตัง้แต ่3 ขึน้ไปในการทดสอบหนึง่ใดตอ่ไปนี:้ แคลคลูสั AB แคลคลูสั BC 
สถติหิรอืวทิยาการคอมพวิเตอร ์AB, คะแนนการสอบคณติศาสตรข์องผูจ้บ 

ปรญิญาตรรีะหวา่งประเทศ (IB) 5 คะแนนขึน้ไป, การทดสอบทางการศกึษา  
(S.A.T.) การสอบคณติศาสตร ์SAT II ไดค้ะแนน 500 คะแนนขึน้ไป หรอื 
การสอบคณติศาสตร ์SAT ไดค้ะแนน 600 คะแนนขึน้ไป
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LA 258 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 1
วชิานีจ้ะศกึษาการพัฒนาของการออกแบบเสยีงและซาวนดแ์ทร็ก ตัง้แต่
กอ่นยคุภาพยนตรจ์นถงึปี 1978 โดยจะมกีารยกตวัอยา่งทีค่ดัสรรมาผา่น 

ประวตัศิาสตรข์องตวัมนัเองในชัน้เรยีน นักศกึษาจะเรยีนรูค้วามส�าคญัของ 

การออกแบบเสยีง อทิธพิลของเทคโนโลยแีละรปูลกัษณท์างประวตัศิาสตร ์

ทีส่�าคญัทีช่ว่ยในการพัฒนางานสรา้งสรรคข์องตนเอง โดยจะเนน้ในทีก่าร
แสดงใหเ้ห็นหนา้ทีข่องการออกแบบเสยีงทีช่่วยสนับสนุนองคป์ระกอบ
ดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละการบรรยายเรือ่งราว

LA 260 ภาษาฝร่ังเศส 1: ไวยากรณพ์ืน้ฐานและสนุทรพจน์
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีง ค�าศพัท ์และ
ไวยากรณ ์ โดยจะเนน้การใชง้านไดจ้รงิในวฒันธรรมฝร่ังเศส และการชืน่
ชอบในวฒันธรรมฝร่ังเศส อาจมกีารอา่นและเขยีนบา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนา
เปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 262 ภาษาฝร่ังเศส 2: การสนทนาภาษาฝร่ังเศส
ในวชิานีจ้ะเนน้อยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการท�าความเขา้ใจในส�านวนตา่งๆ วล ี

ทีม่ปีระโยชน ์และรปูแบบการสนทนา หวัขอ้ทีเ่รยีนจะเกีย่วกบัสถานการณ์
ในชวีติประจ�าวนั อาจมกีารอา่นและเขยีนบา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอน
แกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 263 ภาษาจนีขัน้ตน้
วชิานีจ้ะแนะน�าหลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีง ค�าศพัท ์ และไวยากรณ ์
โดยจะเนน้เรือ่งการสนทนาภาษาจนีกลางทีใ่ชไ้ดจ้รงิในวฒันธรรมจนี และ
การชืน่ชอบในวฒันธรรมจนี และจะมกีารอา่นและเขยีนในระดบัสงูขัน้ตน้
ดว้ย วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนา
ขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 264 ภาษาจนีขัน้กลาง
การเรยีนวชิานีจ้ะใชท้กัษะการฟังและการพดูทีไ่ดม้าจากวชิาภาษาจนีขัน้ตน้  
โดยจะเนน้การสนทนาภาษาจนีกลางทีใ่ชไ้ดจ้รงิในวฒันธรรมจนี และการ
ชืน่ชอบในวฒันธรรมจนี นักศกึษาจะไดเ้พิม่พนูความรูใ้นเรือ่งตวัอกัษรจนี
และเริม่อา่นขอ้ความงา่ยๆ วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษา
หรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 267 ภาษาอติาเลยีน 1: ไวยากรณพ์ืน้ฐานและสนุทรพจน์
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีง ค�าศพัท ์และ 

ไวยากรณ ์ โดยจะเนน้การสนทนาภาษาอติาเลยีนทีใ่ชไ้ดจ้รงิในวฒันธรรม
อติาเลยีน และการชืน่ชอบในวฒันธรรมอติาเลยีน อาจมกีารอา่นและเขยีน
บา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนา
ขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 268 ภาษาสเปน 1: ไวยากรณ์พืน้ฐานและสนุทรพจน์
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีง ค�าศพัท ์และ
ไวยากรณ ์โดยจะเนน้ในเรือ่งการสนทนาภาษาสเปนทีใ่ชไ้ดจ้รงิ และความ
ชืน่ชอบในวฒันธรรมสเปนและละตนิอเมรกิา อาจมกีารอา่นและเขยีนบา้ง 
วชิานี้ไม่ไดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้
สงูไดแ้ลว้

LA 269 ภาษาอติาเลยีน 2: การสนทนาภาษาอติาเลยีน
ในวชิานีจ้ะเนน้อยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการท�าความเขา้ใจในส�านวนตา่งๆ วล ี

ทีม่ปีระโยชน ์และรปูแบบการสนทนา หวัขอ้ทีเ่รยีนจะเกีย่วกบัสถานการณ์
ในชวีติประจ�าวนัและการตระหนักรูถ้งึวฒันธรรม อาจมกีารอา่นและเขยีน
บา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนา
ขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 270 ประวตัศิาสตรส์หรัฐอเมรกิา
วชิานี้จะส�ารวจประวัตศิาสตร์สหรัฐอเมรกิาตัง้แต่สมัยอาณานิคมจนถงึ
ศตวรรษที ่ 20 โดยเนน้เป็นพเิศษในเรือ่งสหพันธรัฐอเมรกิา และการเมอืง  
ประวตัศิาสตร ์ และเหตกุารณเ์กีย่วกบัวฒันธรรมทีโ่ดดเดน่ในระหวา่งชว่งยคุ 

อตุสาหกรรมและชว่งปี 1970

LA 271 พชีคณติวทิยาลยั และเรขาคณติ
วชิานีจ้ะใหค้วามรูข้ัน้ตน้ในเรือ่งระบบเชงิเสน้ การสรา้งโมเดลพชีคณติดว้ย 

เสน้ตรงและเสน้โคง้ และการใชม้มุ สามเหลีย่ม พืน้ที ่และปรมิาตร นักศกึษา 

ทีม่คีะแนนดงัตอ่ไปนีจ้ะไดรั้บการยกเวน้ไมต่อ้งลงเรยีนวชิานี:้ คะแนนการ
สอบการวางต�าแหน่งวรรณกรรมเชงิปรมิาณของมหาวทิยาลยั Academy 
of Art (AAU) 300 คะแนนขึน้ไป

LA 272 พืน้ฐานของภาพยนตรช์วีติ
วชิานีจ้ะน�าเสนอภาพรวมของประวตัศิาสตรก์ารละครตะวนัตก ตัง้แตย่คุกรกี 

โบราณจนถงึปัจจบุนั นักศกึษาจะไดอ้า่นและวเิคราะหส์ครปิตโ์ดยพจิารณา
ถงึประเภทและบรบิททางประวตัศิาสตรส์งัคมของภาพยนตรนั์น้ๆ โดยจะม ี

การศกึษาบทบาทของนักแสดง ผูก้�ากบั และนักออกแบบดว้ย นักศกึษาจะ
แสดงบทบาททีส่รา้งสรรคใ์นการผลติฉากสดุทา้ย

LA 273 ภาษาสเปน 2: การสนทนาภาษาสเปน
ในวชิานีจ้ะเนน้อยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการท�าความเขา้ใจกบัส�านวนตา่งๆ วล ี

ทีม่ปีระโยชน ์และรปูแบบการสนทนา หวัขอ้ทีเ่รยีนจะเกีย่วกบัสถานการณ์
ในชวีติประจ�าวนั โดยจะเนน้เรือ่งการสนทนาภาษาสเปนทีใ่ชไ้ดจ้รงิ รวมถงึ
ความชืน่ชอบในวฒันธรรมสเปนและละตนิอเมรกิา อาจมกีารอา่นและเขยีน 

บา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนา
ขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 274 ศลิปะและสถาปัตยกรรมในยคุเรเนซองส ์ฟลอเรนซ์
วชิาการศกึษาตา่งประเทศทีลุ่ม่ลกึนีจ้ะจัดขึน้ทีฟ่ลอเรนซ ์ ประเทศอติาล ี
โดยจะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กงานปฐมภูมขิองศลิปะและสถาปัตยกรรม
ยคุฟ้ืนฟศูลิปะวฒันธรรม การเยีย่มชมอาคารตา่งๆ คอลเลคชัน่งานศลิปะ
และพพิธิภณัฑ ์ รวมถงึการฟังการบรรยาย การบา้นในการรา่งภาพและการ
เขยีนเรยีงความ จะท�าใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสกบัประวตัศิาสตรท์ีเ่ขม้ขน้ และ
อทิธพิลของยคุฟ้ืนฟศูลิปะวฒันธรรมของฟลอเรนซใ์นอดตี

LA 276 การสมัมนาในองักฤษ, เวลส ์และสกอตแลนด์
ในวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนสามสปัดาหน์ี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบัศลิปะ
ในบางเมอืงหรอืบางภมูภิาคของยโุรป เขา้ฟังการบรรยายรว่มกบัการเยีย่ม
ชมสถาปัตยกรรมทีเ่ลอืก และเยีย่มชมพพิธิภณัฑข์องเมอืง เป้าหมายของ
การสมัมนาจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี โปรดดรูายการสถานทีท่ีจ่ะเยีย่ม
ชมในก�าหนดการของชัน้เรยีน

LAศลิปศาสตร์
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LA 277 พืน้ทีเ่ปิดในชมุชนเมอืงหลงัอตุสาหกรรม
พืน้ทีท่ีอ่อกแบบไวแ้ลว้ถอืเป็นผลติผลเฉพาะของยคุสมยั วฒันธรรม และ
ทีต่ัง้ วชิานีจ้ะศกึษาพืน้ทีเ่ปิดของชมุชนเมอืงตอ่เนือ่งจากวชิากอ่นหนา้ ซึง่ 

นักศกึษาจะท�าการเปรยีบเทยีบและแสดงใหเ้ห็นความแตกตา่งของพืน้ที่
ภายนอกทีถ่กูออกแบบไวแ้ลว้ตัง้แตย่คุฟ้ืนฟศูลิปวัฒนธรรมจนถงึปัจจุบัน 
และอภปิรายถงึความส�าคญัในบรบิทของประวตัศิาสตร์

LA 278 การสมัมนาในฝร่ังเศส
ในวชิาเขม้ขน้ทีม่กีารเรยีนการสอนสามสปัดาหน์ี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละ
เขยีนเกีย่วกบัคอลเลคชัน่ศลิปะของฝร่ังเศส ในการเยีย่มชมพพิธิภณัฑ ์จะ 

มกีารฟังการบรรยายดว้ย นักศกึษาจะไดศ้กึษาสถาปัตยกรรมพเิศษสดุของ 

ปารสี และเยีย่มชมคอลเลคชัน่จติรกรรม ประตมิากรรม และสิง่ตกแตง่ตา่งๆ  
ทีแ่สดงอยูใ่นพพิธิภณัฑใ์นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกเมอืงนี้

LA 279 การสมัมนาในอติาลี
ในวชิาเขม้ขน้ทีม่กีารเรยีนการสอนสามสปัดาหน์ี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูแ้ละ
เขยีนเกีย่วกบัคอลเลคชัน่ศลิปะของอติาล ี ในการเยีย่มชมพพิธิภณัฑจ์ะมี
การฟังการบรรยายดว้ย นักศกึษาจะไดศ้กึษาสถาปัตยกรรมพเิศษสดุของ
โรม และเยีย่มชมคอลเลคชัน่จติรกรรม ประตมิากรรม และสิง่ตกแตง่ตา่งๆ 
ทีแ่สดงอยูใ่นคอลเลคชัน่ทีม่ชี ือ่เสยีงของโลกของวาตกินั

LA 280 การเขยีนขา่วตามทศันคติ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูอ้งคป์ระกอบของการเขยีนและการรายงาน
ขา่วเพือ่จัดพมิพแ์ละเผยแพรบ่นสือ่ออนไลน ์นักศกึษาจะพัฒนาทกัษะการ
รายงานขา่ว รวมถงึการรวบรวมขอ้มลูและการสมัภาษณ ์โดยจะครอบคลมุ
ในเรือ่งกฎหมาย ศลีธรรมและสทิธิด์า้นจรยิธรรม และความรับผดิชอบใน
การรายงานขา่ว

LA 281 ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์1: กอ่นปี 1940
วชิานีจ้ะศกึษาการเคลือ่นไหวของภาพยนตรต์ัง้แตปี่ 1895 จนถงึปี 1940 
จากยคุเงยีบไปจนถงึการมาถงึของภาพยนตรส์ ี นักศกึษาจะเรยีนรูร้ปูแบบ
พืน้ฐานของภาพยนตรท์ีพั่ฒนาโดย Eisenstein และ Griffith ขณะเดยีวกบั
กท็�าความรูจั้กกบัแนวคดิของ ‘มลี ์ ซอง เซน’, การตดัตอ่แบบ montage, 
เอ็กเพรสชัน่นสิม ์และฟิลม์นัวร์

LA 282 ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์2: 1940-1974
วชิานี้จะศกึษาการเคลื่อนไหวส�าคัญในยุคทองของภาพยนตร์ตัง้แต่ปี  
1940 ถงึปี 1974 ซึง่ประกอบดว้ยสจันยิมใหม,่ คลืน่ลกูใหมข่องภาพยนตร์
ฝร่ังเศส, ภาพยนตรแ์บบสมจรงิ และยคุทองของฮอลลวีดู จะมกีารศกึษา
งานของ Vittorio DeSica, Billy Wilder, Francois Truffaut, Akira 
Kurosawa, Mike Nichols, Francis Ford Coppola และผูก้�ากบัทีม่ชี ือ่เสยีง 

อืน่ๆ การสอนจะใชก้ารบรรยาย การดภูาพยนตร ์รว่มกบัการมอบหมายงาน
ใหอ้า่น

LA 283 การตรวจสอบฟิลม์นัวร์
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาฟิลม์นัวรใ์นภาพยนตรป์ระเภทอาชญากรรม 
ทีต่วัละครมคีวามเชือ่ในโชคชะตาอยา่งสดุโตง่ และมบีทสนทนาและการ
จัดแสงทีม่สีไตลอ์ยา่งสงู ฟิลม์นัวรเ์ริม่เผยแพรใ่นชว่งปลายยคุ 1930 และ
ตน้ยคุ 1940 และไดรั้บอทิธพิลจากความวงิเวยีนจากความกดดนัและหลงั
สงครามโลกครัง้ทีส่อง อกีทัง้จะมกีารศกึษาภาพยนตรน์โีอ-นัวร ์ ตัง้แตปี่ 
1970 เป็นตน้ไปดว้ย

LA 284 ววิฒันาการของภาพยนตรส์ยองขวญั
วชิานีจ้ะศกึษาภาพยนตรส์ยองขวญั ตัง้แตย่คุเงยีบจนถงึปัจจบุนั นักศกึษา
จะรว่มอภปิรายความแตกตา่งระหวา่งการสรา้งสรรคแ์บบมศีลิปะและสรา้ง
เพือ่หาก�าไร รวมถงึจะไดม้คีวามคุน้เคยกบัสไตลง์านและการเปลีย่นแปลง
ไปของภาพยนตรแ์ตล่ะประเภท นักศกึษาจะประยกุตใ์ชค้วามรูข้องตนเอง
ในการศกึษาเชงิวชิาการเพิม่เตมิ และการสรา้งภาพยนตรท์ีแ่อคทฟี

LA 285 ละครทีใ่ชก้ารเคลือ่นไหวของรา่งกาย
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งทกัษะการแสดงและการก�ากบั ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ในเรือ่งความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาพและวาจาของศลิปิน
และนักสรา้งภาพเคลือ่นไหว วชิานีจ้ะเนน้องคป์ระกอบทีส่�าคญัสามตวัคอื: 
ละครใบ,้ การแสดงแบบมกีารพากยเ์สยีง และการแสดงแบบอมิโพรไวส์

LA 286 วยิตุคณติ
วชิานี้จะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานเรือ่งคณติศาสตรท์ั่วไปทีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยตรรกะ เซต็ อลักอรทิมึ พชีคณติ
บลูนี ทฤษฎตีวัเลข เทคนคิการนับ การปรากฏซ�้า ทฤษฎกีราฟ และล�าดบั
ชัน้

LA 288 เวคเตอร ์เมตรกิซ ์และการแปลง
วชิานีจ้ะแนะน�าใหรู้จั้กกบัเมตกิซ ์ โดยใชก้ารแกปั้ญหาแบบระบบเชงิเสน้ที ่
มกีารใชง้านหลากหลาย และน�าเสนอคณติศาสตรข์องเวคเตอร ์3 มติ ิรวม
ถงึการปฏบิตังิานและการใชง้านผลติภณัฑจ์ดุและกากบาท นอกจากนี ้ ยงั
จะแสดงการท�างานของเมตรกิซแ์ละการใชใ้นการแปลง เชน่ การแปล การ
หมนุ และการยอ่ขยาย และจะแนะน�าเทคนคิขัน้สงู เชน่ ควอเทอรเ์นยีน ดว้ย

LA 289 การปรับตวัมาสู ่Tube: ประวตัศิาสตรข์องโทรทศัน์
ประวตัศิาสตรข์องโทรทศันเ์ป็นสิง่ทีท่�าใหห้วนคดิถงึอดตี น่าขบขนั และ
เรา้ใจ และยงัคงมอีทิธพิลอยา่งตอ่เนือ่งกบัเรา ตัง้แตก่ารออกอากาศไปจน
ถงึพอดแคสต ์อกีทัง้จะมกีารศกึษาอยา่งละเอยีดในเรือ่งเนือ้หาโทรทศันท์ี่
ออกอากาศรว่มสมยั และการจัดผังรายการโทรทศันข์องเคเบลิดว้ย ดงันัน้ 
มาเปิด tube ทีร่วดเร็วนีก้นัเถอะ แลว้ดวูา่มอีะไรมากกวา่นีไ้หม

LA 291 การออกแบบเสน้ทางอาชพี
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งทกัษะการสือ่สารส�าหรับความรว่มมอื การโปรโมทตนเอง 
และการมปีฏสิมัพันธแ์บบมอือาชพี หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยงานวจัิย
ดา้นอตุสาหกรรม การเป็นผูป้ระกอบการ และโอกาสในดา้นอาชพีในฐานะ
ลกูจา้ง และประเด็นทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีท่�างาน นักศกึษา
จะเขยีนขอ้เสนอโครงงานทีโ่นม้นา้วใจ รวมถงึมคีวามรว่มมอืขา้มสาขาใน
โครงงานกลุม่ดว้ย โดยจะเนน้ในเรือ่งผูช้มและวตัถปุระสงค์

LA 292 การเขยีนโปรแกรมและวฒันธรรม
วชิานีจ้ะดงึแนวทางในการออกแบบจากต�าแหน่งของมนุษยแ์ละสงัคม การ
ศกึษาความสัมพันธภ์ายในระหว่างพฤตกิรรมมนุษยแ์ละบทบาทของสิง่
กอ่สรา้งในเมอืง นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะสงัเกต รวบรวม และตคีวามขอ้มลู
วฒันธรรม เพือ่ใหไ้ดไ้อเดยีทีส่ามารถก�าหนดการจัดระเบยีบ รปูแบบ หรอื
เจตนารมณข์องการออกแบบของอาคารได ้
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LA 293 แคลคลูสัเบือ้งตน้
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดศ้กึษาความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัแคลคลูสั ทีแ่นวคดิ
และการใชง้านมุง่ไปสูก่ารศกึษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ หวัขอ้ที ่
เรยีนจะประกอบดว้ยการสรา้งโมเดลพชีคณติ ตรโีกณมติ ิ พชีคณติเวคเตอร ์
การโปรแกรมเชงิเสน้ เรขาคณติวเิคราะห ์และแคลคลูสัขัน้ตน้

LA 294 ภาษาเยอรมนั 1: ไวยากรณพ์ืน้ฐาน/สนุทรพจน์
วชิานีจ้ะครอบคลมุในเรือ่งหลกัการพืน้ฐานของการออกเสยีง ค�าศพัท ์และ 

ไวยากรณ ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชง้านไดจ้รงิในวฒันธรรมเยอรมนั และ
การชืน่ชอบในวฒันธรรมเยอรมนั อาจมกีารอา่นและเขยีนบา้ง วชิานีไ้มไ่ด ้
มเีจตนาเปิดสอนแกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 295 ภาษาเยอรมนั 2: การสนทนาภาษาเยอรมนั
ในวชิานีจ้ะเนน้อยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งการท�าความเขา้ใจในส�านวนตา่งๆ วล ี

ทีม่ปีระโยชน ์และรปูแบบการสนทนา หวัขอ้ทีเ่รยีนจะเกีย่วกบัสถานการณ์
ในชวีติประจ�าวนั อาจมกีารอา่นและเขยีนบา้ง วชิานีไ้มไ่ดม้เีจตนาเปิดสอน
แกเ่จา้ของภาษาหรอืผูท้ีส่ามารถสนทนาขัน้สงูไดแ้ลว้

LA 296 ฟิสกิสป์ระยกุต์
วชิาฟิสกิสข์ัน้พืน้ฐานนีจ้ะเนน้เรือ่งการใชแ้นวคดิและคณติศาสตรท์ีจ่�าเป็น
มากทีส่ดุส�าหรับหลกัปฏบิตัดิา้นสถาปัตยกรรม หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบไป
ดว้ยการสัน่สะเทอืนและคลืน่ เสยีง วทิยาแผน่ดนิไหว กฎการเคลือ่นที ่แรง 
แรงโนม้ถว่ง พลงังาน ความรอ้นและเทอรโ์มไดนามกิ ของเหลว คณุสมบตัิ
ของวสัด ุคณุสมบตัขิองแสง และวงจรไฟฟ้า

LA 297 ปัจจัยสงัคมดา้นภมูทิศัน์
สาระส�าคัญของภูมสิถาปัตยกรรมก็คอืการสรา้งความสัมพันธใ์นเชงิบวก
ระหวา่งผูค้น กนัและกนั และสภาพแวดลอ้มภายนอก นักศกึษาจะเรยีนรู ้
เทคนคิการท�างานวจัิยและทกัษะการสงัเกตทีจ่�าเป็นเพือ่หาวา่ผูค้นใช ้ มี
ปฏสิมัพันธ ์ และรับรูใ้นเรือ่งภมูทิศันไ์ดอ้ยา่งไร โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฎี
และวธิกีารวจัิยทางดา้นจติวทิยาและวธิกีารทีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัอยา่งแพรห่ลาย

LA 300 การพดูในทีส่าธารณะเบือ้งตน้
วชิาขัน้ตน้นี้จะเนน้เรือ่งการพัฒนาทักษะการสือ่สารขัน้พืน้ฐานส�าหรับการ 

พดูในทีส่าธารณะ โดยจะเนน้การเตรยีมพรอ้มและการกลา่วสนุทรพจน ์การ 

ฟังอยา่งกระตอืรอืรน้ การน�าเสนอการวจิารณ ์ การวจัิยหวัขอ้ทีต่รงประเด็น 
และการเตรยีมโครงเรือ่งแบบเป็นทางการ วชิานีอ้อกแบบมาส�าหรับทัง้ผู ้
เรยีนภาษาองักฤษและเจา้ของภาษา เพือ่ฝึกปฏบิตัแิละเพิม่ความมัน่ใจใน
การพดูในทีส่าธารณะ

LA 301 ประเด็นในเรือ่งวรรณกรรม
หวัขอ้ทีเ่รยีนในวชิาประเด็นเรือ่งวรรณกรรมนีจ้ะประกอบไปดว้ยวรรณกรรม
สมยัใหม ่และ/หรอืวรรณกรรมคลาสสกิทีค่รอบคลมุในประเภทตา่งๆ และ/
หรอืของนักเขยีนเฉพาะราย ตวัอยา่ง: วรรณกรรมกอ่นสมยัใหม ่วรรณกรรม
โรแมนตกิอเมรกินั วรรณกรรมเชงิสญัลกัษณ ์วรรณกรรมคตนิยิม เชค็สเปียร ์ 
ฮวิโก ้เมลวลิล ์และอืน่ๆ

LA 302 ทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตร์
วชิานีจ้ะระบแุนวโนม้หลกัๆ เรือ่งทฤษฎแีละการวจิารณภ์าพยนตร ์นักศกึษา
จะไดศ้กึษาแนวทางทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่วเิคราะหค์วามหมายและวฒันธรรม
ทีโ่ดดเดน่ของภาพยนตรนั์น้ๆ นอกจากนี ้ นักศกึษายงัจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั
อทิธพิลของการถา่ยภาพและคอมพวิเตอรก์ราฟิกทีม่ตีอ่ภาพยนตร์

LA 303 ปรัชญาเบือ้งตน้
วชิานี้เป็นการแนะน�าใหรู้จั้กปรัชญาตะวันตกและประวัตขิองแนวคดิตา่งๆ 
นักศกึษาจะไดป้ระเมนิผลกระทบของงานของนักปรัชญาทีห่ลากหลายทีม่ี
ตอ่ปรัชญาสมยัใหมใ่นปัจจบุนั และประยกุตใ์ชท้ฤษฎเีหลา่นัน้กบัประเด็น
ในปัจจบุนั พรอ้มกบัคดิสตูรส�าเร็จในการโตเ้ถยีงทีห่นักแน่น เพือ่ประเมนิ
ความถกูตอ้งของแนวคดิเชงิปรัชญาทีส่มัพันธก์บังานของตนเอง

LA 304 การระดมทนุสาธารณะและการตลาดสือ่สงัคม
ออนไลน์
วชิานี้จะศกึษาบทบาททีส่�าคัญทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมากของสือ่สังคมออนไลน์
ในการสรา้งสรรคโ์ครงงาน นักศกึษาจะเพิม่ความน่าสนใจ โปรโมท และ
อ�านวยความสะดวกใหโ้ครงงาน โดยการบรูณาการแนวคดิเหลา่นัน้เป็นการ 

ระดมทนุ การระดมปัญญาจากฝงูชน และการพัฒนาขา้มสือ่ลงในงานของ 

ตนเอง นักศกึษาจะสรา้งแบรนดส์�าหรับโครงงานของตนเองทีส่ามารถใช ้

ได ้ ตัง้แตก่ารพัฒนาไปจนถงึการผลติและการจัดจ�าหน่าย โดยใชก้ลยทุธ์
ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ

LA 306 การพดูอยา่งสรา้งสรรค:์ การน�าเสนอผลงานส�าหรับ
นักออกแบบ
การสือ่สารอยา่งสรา้งสรรคเ์ป็นสิง่ส�าคัญในการน�าเสนองานออกแบบและ 
เชือ่มโยงแนวคดิตา่งๆ ตอ่ลกูคา้ในแบบมอือาชพี ในวชิานี ้ นักศกึษาจะได ้
เรยีนรูก้ารอา่นและระบถุงึความตอ้งการของผูช้ม พดูดว้ยความเชือ่มัน่ และ
บอกเลา่เรือ่งราวได ้ นักศกึษาจะไดฝึ้กน�าเสนอผลงาน ใชเ้ทคนคิการใช ้
เสยีง และกา้วไปสูส่ภาพแวดลอ้มทีเ่กือ้หนุนและมสีว่นรว่ม

LA 307 ประวตัศิาสตรส์นุทรยีศาสตร์
วชิานีจ้ะสบืสวนทฤษฎศีลิปะ โดยจะเนน้เรือ่งสิง่ทีเ่ป็นความจรงิ ความงาม 
อยูใ่นรปูทรงศลิปะ เป็นหนึง่เดยีว แสดงความรูส้กึ การน�าเสนอ และรสนยิม 
นักศกึษาจะไดศ้กึษาแนวคดิของนักปรัชญา การวจิารณศ์ลิปะและศลิปิน 
รวมถงึพลาโต อรสิโตเตลิ คานต ์นติเช ่เฮนรี ่โรดนิ และฮวิจส์

LA 312 การเขยีนอยา่งสรา้งสรรค์
ชัน้เรยีนนี้ออกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษาคุน้เคยกับกระบวนการเขยีนอย่าง
สรา้งสรรค ์ นักศกึษาจะไดศ้กึษาการแสดงความรูส้กึของตนเองผา่นบทกว ี 
รอ้ยแกว้ และนยิายดัง้เดมิ โดยจะเนน้เรือ่งการอปุมาอปุมยั อารมณ ์พล็อต 
ใจความส�าคญั และตวัละคร

LA 313 การจัดสไตลไ์อคอนและชิน้งานแฟชัน่
วชิานีเ้นน้ในเรือ่งประตมิานวทิยาของสไตล ์ตวัละครแฟชัน่ และการตคีวาม
สือ่ และการประดษิฐไ์อคอนขึน้ใหม ่ยคุประวตัศิาสตร ์การเคลือ่นไหวของ 

คนหนุ่มสาว ศนูยก์ลางของสไตล ์และรากฐานของภาพลกัษณแ์ฟชัน่แบบ
ไอคอน ในงานบรรณาธกิารจะถกูน�ามาอภปิรายในเชงิลกึ นักศกึษาจะได ้
ศกึษาภาพลักษณ์ในต�านานและตามรอยอทิธพิลทีม่ตีอ่วัฒนธรรมทีไ่ดรั้บ
ความนยิม

LAศลิปศาสตร์
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LA 315 กลยทุธต์า่งๆ ของสือ่สงัคมออนไลน์
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการพัฒนากลยุทธข์องสือ่สังคมออนไลน์ใหต้รงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ โดยเนน้ทีก่ารตัง้เป้าหมายสือ่สงัคมออนไลนข์อง
ธรุกจิอยา่งชดัเจน เกณฑเ์ปรยีบเทยีบ ROI (ผลตอบแทนการลงทนุ) การ
ตรวจสอบฟตุปริน้ทข์องสือ่สงัคมออนไลนปั์จจบุนั และการพัฒนากลยทุธ์
เนือ้หาหลกั หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยกลุม่ผูช้มเป้าหมาย ความถี ่ ทมี
ผลติ และเทคนคิการท�าโปรโมชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ

LA 316 การวเิคราะหข์อ้มลูสือ่สงัคมออนไลน์
วชิานีจ้ะใหค้วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ตอ่ขอ้มลูสือ่สงัคมออนไลนเ์ชงิลกึ ซึง่
จะรวมถงึการตดิตามผลการด�าเนนิงานออนไลน ์การทดสอบ A/B การแบง่
สว่นการตลาด ตวัชีว้ดับรบิทและการสนทนา การก�าหนด KPI (ตวัชีว้ดัผล
การด�าเนนิงานหลกั) และการวดัอืน่ๆ โดยจะเนน้เรือ่งการแปลงขอ้มลูเพือ่
ประเมนิผลการท�างานของสือ่สงัคมออนไลน์

LA 317 การบรหิารจัดการสือ่สงัคมออนไลน์
ในวชิาการฝึกฝนนี ้นักศกึษาจะไดป้ระยกุตใ์ชท้กัษะทางสือ่สงัคมออนไลน์
ทัง้หมดทีไ่ดเ้รียนรูม้าเพื่อพัฒนาแคมเปญบนสือ่สังคมออนไลน์ส�าหรับ
กลุม่ลกูคา้เป้าหมาย ธรุกจิขนาดเล็ก หรอืองคก์รทีไ่มห่วงัผลก�าไร โดยจะ
เนน้ในเรือ่งการวจัิย การรายงาน และการบรหิารจัดการ การเฝ้าระวงั และ
การประเมนิประสทิธภิาพของแคมเปญนัน้

LA 318 การเขยีนหนังสอืภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะวเิคราะหห์นังสอืภาพทีม่คีวามโดดเดน่ทีส่ง่ผา่นและ
ตรวจสอบชว่งเวลาอนัน่าประทบัใจของชวีติวยัเด็ก จะศกึษาในเรือ่งของธมี 

ครอบจักรวาลของชว่งวยัเด็ก ซึง่จะรวมถงึครอบครัว มติรภาพ การชงิดชีงิ
เดน่กนัของพีน่อ้ง การแกไ้ขปัญหา และความเป็นอสิระ นักศกึษาจะพัฒนา
ขอ้ความและตวัละครในหนังสอืภาพทีเ่นน้ในเรือ่งชวีติวัยเด็กของแตล่ะคน 
ผา่นแบบฝึกหดัการเขยีนในชัน้เรยีน

LA 319 ประวตัศิาสตรส์ถาปัตยกรรม: ความเป็นสมยัใหม่
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการพัฒนาหลกัๆ ในดา้นสถาปัตยกรรม ตัง้แตศ่ตวรรษ
ที ่ 18 จนถงึศตวรรษที ่ 20 สถาปัตยกรรมสมยัใหมจ่ะถกูพดูถงึในสามชว่ง
เวลา: การอบุตัขิ ึน้ของสงครามโลกครัง้ที ่1, การพัฒนาตัง้แตปี่ 1920 ถงึ 
1960 และพหนุยิม: โมเดริน์นสิมส์ากล โดยนักศกึษาจะไดว้เิคราะหก์ารใช ้
ภาษาพืน้ถิน่ของโมเดริน์นสิม ์และสถาปัตยกรรมหลกัในศตวรรษที ่20

LA 327 ศลิปะของโลกคลาสสกิ
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะและสถาปัตยกรรมของยคุคลาสสกิโบราณ โดยจะเนน้
ทีก่รซีและโรม และอทิธพิลพืน้ฐานของเมโสโปเตเมยีและอยีปิต ์นักศกึษา
จะวเิคราะหง์านศลิปะในบรบิทของประวตัศิาสตร ์ วรรณกรรม และเนือ้หา
ปรัชญาของยคุสมยั ประยกุตใ์ชค้วามรูก้บังานวจัิย เอกสารเชงิทฤษฎ ีและ
การน�าเสนองาน

LA 333 ศลิปะของยคุกลาง
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งศลิปะของครสิเตยีนและสถาปัตยกรรมของอาณาจักร
โรมนัและไบเซนไทน ์รวมถงึสถาปัตยกรรมของยโุรป จนถงึยคุฟ้ืนฟศูลิปะ
วทิยาการ และยงัจะศกึษามณัฑนศลิป์อกีดว้ย นักศกึษาจะท�าการวเิคราะห์
งานศลิปะ และประยกุตใ์ชค้วามรูข้องตนเองกบัเอกสารงานวจัิยและการน�า
เสนอผลงาน

LA 343 ศาสนาเปรยีบเทยีบ
วชิาการส�ารวจนี้เนน้ในเรือ่งของศาสนาในอดุมคตแิละประวัตขิองศาสนา
คลาสสกิของโลก เชน่ ศาสนาฮนิด ูยวิ ครสิเตยีน และอสิลาม นอกจากนี้
นักศกึษายงัจะไดท้�าความรูจั้กกบัพืน้ฐานศาสนาทีเ่ป็นรากฐาน เชน่ ลทัธิ
เตา๋และขงจือ้

LA 345 ศลิปะของวทิยาศาสตร,์ วทิยาศาสตรศ์ลิป์
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดรั้บขอ้มลูเชงิลกึและไดเ้ขา้ใจวา่ศลิปะมอีทิธพิลตอ่
งานวจัิยเชงิวทิยาศาสตรอ์ยา่งไร และวทิยาศาสตรม์อีทิธพิลตอ่งานศลิปะ
อยา่งไร นักศกึษาจะไดศ้กึษาการเคลือ่นไหวเชงิศลิปะและวธิกีารทีศ่ลิปิน
ประยกุตใ์ชค้วามรูท้างวทิยาศาสตรเ์พือ่สรา้งสรรคผ์ลงานชัน้เลศิ

LA 347 กฎหมายธรุกจิ
วชิานีจ้ะวเิคราะหบ์ทบาทและหนา้ทีข่องกฎหมายธรุกจิ โดยใหค้วามสนใจ 

กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดตัง้หา้งหุน้สว่น บรษัิท การจา้งงาน ลขิสทิธิ ์ 
การประกนั ธรุกรรมตา่งๆ และการลม้ละลาย

LA 358 มมุมองทีส่รา้งสรรคด์า้นการออกแบบเสยีง 2
วชิานีจ้ะศกึษาพัฒนาการของการออกแบบเสยีงและซาวนดแ์ทร็ก ตัง้แตปี่ 
1978 จนถงึปัจจบุนั จะมกีารยกตวัอยา่งทีเ่ลอืกมาผา่นประวตัศิาสตรข์อง
ตวัมนัเองในชัน้เรยีน นักศกึษาจะเรยีนรูค้วามส�าคญัของการออกแบบเสยีง 
อทิธพิลของเทคโนโลยแีละรปูลักษณ์ทางประวัตศิาสตรท์ีส่�าคัญทีช่ว่ยใน
การพัฒนางานสรา้งสรรคข์องตนเอง โดยจะเนน้ในการแสดงใหเ้ห็นหนา้ที่
ของการออกแบบเสยีงทีช่่วยสนับสนุนองคป์ระกอบดา้นสุนทรียศาสตร์
และการบรรยายเรือ่งราว

LA 359 สงัคมเมอืง
วชิานีจ้ะศกึษาบทบาทของเมอืง และความสมัพันธท์ีม่ตีอ่การเตบิโตของ
ความเจรญิตามประวตัศิาสตรท์ีบ่นัทกึไว ้ นักศกึษาจะตอ้งเปรยีบเทยีบและ
แสดงใหเ้ห็นความแตกตา่งของการจัดเมอืง สถาบนั และระบบวฒันธรรม
สงัคมในบรบิททางประวตัศิาสตร ์โดยจะเนน้เรือ่งความสมัพันธภ์ายในของ
ชมุชน โครงสรา้งของอ�านาจ และวธิกีารทีส่มาชกิในชมุชนแสวงหาการ
แสดงออกของแตล่ะบคุคล

LA 361 ศลิปินในโลกสมยัใหม่
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะรว่มสมยัในเชงิวพิากษ์ โดยจะส�ารวจการเปลีย่นแปลง
ของศลิปะตัง้แตปี่ 1980 จนถงึปัจจบุนั โดยจะศกึษาเรือ่งสงัคม การเมอืง 
และบรบิททางเทคโนโลยขีองการเปลีย่นแปลงไปของศลิปะรว่มสมยั เชน่ 
ศลิปะกราฟฟิต,ิ ทรานสอ์าวองทก์ารด์, Britart, นโีอป๊อป, สตคัคสิม ์และ 
New Leipzig School

LA 365 จติวทิยาทัว่ไป
วชิานีจ้ะศกึษาเกีย่วกบัวทิยาศาสตรจ์ติวทิยา เนือ้หาทีเ่รยีนจะประกอบดว้ย
การพัฒนามนุษย ์ การรับรู ้ จติสรรีะวทิยา จติพยาธวิทิยา การเรยีนรูแ้ละ
บคุลกิลกัษณะ การใชง้านแนวคดิเหลา่นีจ้ะน�ามาใชท้ัง้ทางทฤษฎแีละทาง
ปฏบิตั ิ
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LA 368 สมัผัสวฒันธรรม: มานุษยวทิยาส�าหรับศลิปินในยคุ
ปัจจบุนั
วชิานีจ้ะแนะน�านักศกึษาใหรู้จั้กมานุษยวทิยา และศกึษามนุษยแ์ละความ
ตา่งของวฒันธรรมในเชงิลกึ ซึง่นักศกึษาจะตอ้งเปรยีบเทยีบและแสดงให ้
เห็นถงึความแตกตา่งของวธิกีารทีผู่ค้นก�าหนดตัวเองในแง่ของความเป็น
เครอืญาต ิเศรษฐศาสตร ์ศาสนา และการผลติงานศลิปะอยา่งไร นักศกึษา
จะไดท้�างานวจัิยและวเิคราะหท์ศันคตขิองผูค้น และตคีวามความตา่งของ
วฒันธรรม

LA 381 องคป์ระกอบส�าคญัของการตลาด
วชิานี้จะใหนั้กเรยีนไดรู้จั้กโลกของการตลาดผ่านการศกึษาการสรา้งและ
การบรหิารจัดการความสมัพันธก์บัลกูคา้ใหไ้ดก้�าไร และท�าความเขา้ใจกบั
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค วชิานีจ้ะชว่ยใหนั้กศกึษาเห็นความส�าคญัของ
การตลาดพืน้ฐาน และผลกัดนัใหเ้ห็นวา่การตลาดเป็นกลยทุธใ์นการเสรมิ
สรา้งการพัฒนาตลาดผลติภณัฑ์

LA 382 ประวตัศิาสตรภ์าพยนตร ์3: ภาพยนตรร์ว่มสมยั
วชิานี้จะศกึษาการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคัญของภาพยนตรร์ว่มสมัยและการ
ก�าเนดิของวดิโีอ/การปฏวิตัดิจิติอล ตัง้แตปี่ 1975 จนถงึปัจจบุนั รวมถงึ: 
The Hollywood Blockbuster, Sundance Film Festival, Dogme 95, 
The Political Documentary และ Third World New Wave โดยจะศกึษา
งานของสตเีวน่ สปีลเบริก์, สไปก ์ล,ี เจน แคมเปียน, เดวดิ ลนิช,์ พีน่อ้ง 

โคเอน, ลารส์ ฟอน เทรยีร,์ หวอ่งกาไว และผูก้�ากบัชือ่ดงัอืน่ๆ การสอนจะ
ใชก้ารบรรยาย การดภูาพยนตร ์รว่มกบัการมอบหมายงานใหอ้า่น

LA 383 ภาพยนตรโ์ลก
วชิานีจ้ะศกึษาการเมอืง วฒันธรรม เชาวปั์ญญา และศลีธรรมของโลกที่
ภาพยนตรเ์ป็นตวัเผยใหเ้ห็นในชว่งปีส�าคญัเป็นจดุศนูยก์ลาง คอืปี 1968 
ในภาพยนตร ์ มนัจะเป็นยคุทีอ่ทุศิอยา่งเทา่เทยีมใหก้บัการทดลองทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่ การศกึษาอยา่งเป็นทางการ และอทิธพิลของการ
ขา้มผา่นเรือ่งเชือ้ชาติ

LA 384 ภาพยนตรด์ทีีไ่มไ่ดรั้บการยกยอ่ง
วชิานีจ้ะศกึษาภาพยนตรท์ีถ่กูมองขา้มโดยนักวจิารณ์ภาพยนตรแ์ละตลาด
เชงิพาณชิย ์นักศกึษาจะศกึษาความเชือ่มโยงกนัและความไมเ่ชือ่มโยงกนั 

ระหวา่งรสนยิมของสาธารณชน ความสามารถเชงิพาณชิย ์ และความชืน่
ชอบของนักวจิารณ ์ โดยศกึษาภาพยนตรท์ีไ่มไ่ดรั้บความนยิมและผูก้�ากบั
ภาพยนตรเ์หลา่นัน้ ผา่นการฟังบรรยาย การอา่น และการดภูาพยนตร์

LA 385 เจาะลกึ Hitchcock
วชิานีจ้ะเนน้ภาพยนตรท์ีย่นืยงและมอีทิธพิลของอลัเฟรด ฮทิชค็์อก รวมถงึ
กระบวนการทีภ่าพยนตรข์องเขาววิฒันาการจากรากฐาน ซึง่คอืภาพยนตร์
เงยีบ ไปจนถงึยคุตน้ของปีเสยีงบรติชิ ไปจนถงึชว่งอเมรกินัของเขา โดย
จะมกีารบา้นเป็นการอา่นและการดงูานทีไ่ดรั้บมอบหมายควบคูไ่ปกบัการดู
ภาพยนตรใ์นชัน้เรยีนและการฟังการบรรยาย

LA 386 การศกึษาภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร์
วชิานีจ้ะเจาะลกึประวตัศิาสตรข์องภาพยนตรน์ยิายวทิยาศาสตร ์ ซึง่เริม่ตน้
ดว้ยเรือ่ง A trip to the Moon ของจอรจ์ ไมลส ์ และ Metropolis ของ
ฟรทิซ ์ แลง ในชว่งตน้ของศตวรรษที ่ 20 ผา่น "ยคุทอง" ของยคุ 1950 
จนถงึมหากาพยปั์จจบุนัทีใ่ชส้เปเชีย่ลเอฟเฟกตก์นัอยา่งแพรห่ลาย งาน
อา่นและการดภูาพยนตรท์ีไ่ดรั้บมอบหมายจะชว่ยเตมิเต็มการดภูาพยนตร์
ในชัน้เรยีนและการฟังบรรยาย

LA 387 ผูก้�ากบัภาพยนตรห์ญงิ
วชิานีจ้ะศกึษาภาพยนตรท์ีผู่ห้ญงิเป็นสว่นส�าคญัในการสรา้งงานแบบอสิระ 
รวมถงึภายในฮอลลวีูด้ดว้ย นักศกึษาจะศกึษาผูก้�ากบั โปรดวิเซอร ์และหวั
หนา้สตดูโิอทีเ่ป็นผูป้ทูางใหผู้ห้ญงิมาเป็นผูก้�ากบัในธรุกจินี ้ โดยจะศกึษา
ภาพยนตรต์า่งๆ ผา่นการฟังบรรยาย การอา่น และการดภูาพยนตร์

LA 388 การส�ารวจภาพยนตรเ์อเชยี
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสภาพยนตรเ์อเชยีมากมายผา่นการวเิคราะห์
สไตลข์องการบรรยายและภาษาภาพยนตร ์ซึง่นักศกึษาจะตอ้งวเิคราะหว์า่
บรบิททางสงัคมมอีทิธพิลตอ่ภาพยนตรใ์นฐานะศลิปะ อตุสาหกรรม และ 

เครือ่งมอืทางการเมอืงอยา่งไร โดยจะศกึษาภาพยนตรแ์ละผูส้รา้งภาพยนตร ์

จากญีปุ่่ น จนี อนิเดยี และเกาหลี

LA 392 ภาษาฝร่ังเศส 3: การอา่นและการเขยีน
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสและการทบทวน 
อกีทัง้นักศกึษายังจะไดศ้กึษาค�าศพัทแ์ละส�านวนทีใ่ชต้ามบทสนทนาตาม
สถานการณ ์ บทความ และการอา่น ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมการพดู
ภาษาฝร่ังเศสทีห่ลากหลาย โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินสว่นของการฟังและ
การพดูอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการพัฒนาทกัษะการอา่นและการเขยีนดว้ย

LA 393 ภาษาสเปน 3: การอา่นและการเขยีน
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอไวยากรณภ์าษาสเปนและการทบทวน อกี
ทัง้นักศกึษายังจะไดศ้กึษาค�าศัพทแ์ละส�านวนทีใ่ชต้ามบทสนทนาตาม
สถานการณ ์ บทความ และการอา่น ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมการพดู
ภาษาสเปนทีห่ลากหลาย โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินสว่นของการฟังและการ 

พดูอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการพัฒนาทกัษะการอา่นและการเขยีนดว้ย

LA 395 ภาษาเยอรมนั 3: การอา่นและการเขยีน
วชิานี้จะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอไวยากรณ์ภาษาเยอรมันและการทบทวน 
อกีทัง้นักศกึษายังจะไดศ้กึษาค�าศพัทแ์ละส�านวนทีใ่ชต้ามบทสนทนาตาม
สถานการณ ์ บทความ และการอา่น ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมการพดู
ภาษาเยอรมนัทีห่ลากหลาย โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินสว่นของการฟังและ
การพดูอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการพัฒนาทกัษะการอา่นและการเขยีนดว้ย

LA 397 ภาษาอติาเลยีน 3: การอา่นและการเขยีน
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการน�าเสนอไวยากรณ์ภาษาอติาเลยีนและการทบทวน 
อกีทัง้นักศกึษายังจะไดศ้กึษาค�าศพัทแ์ละส�านวนทีใ่ชต้ามบทสนทนาตาม
สถานการณ ์ บทความ และการอา่น ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึวฒันธรรมการพดู
ภาษาอติาเลยีนทีห่ลากหลาย โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินสว่นของการฟังและ 

การพดูอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการพัฒนาทกัษะการอา่นและการเขยีนดว้ย

LAศลิปศาสตร์
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LA 402 การเขยีนนยิายขัน้สงู
นักศกึษาจะมคีวามเชีย่วชาญในดา้นศลิปะและฝีมอืในดา้นการเขยีนนยิาย
จากวชิาการเขยีนอยา่งสรา้งสรรคน์ี ้ งานตน้ฉบบัของนักศกึษาจะไดรั้บการ 

วจิารณใ์นเวริค์ชอ็ปทีไ่ดรั้บการควบคมุเป็นอยา่งด ี เพือ่ใหไ้ดร้า่งงานเขยีน
สดุทา้ยทีเ่ป็นมอือาชพีและมคีวามซบัซอ้น ตรงประเด็นในเรือ่งเทคนคิและ 

ทฤษฎตีา่งๆ เชน่ รปูแบบการบรรยาย (เรือ่งยาว เรือ่งสัน้ โนเวลลา และ
นยิาย) และอภปิรายเกีย่วกบักลยทุธใ์นการสรา้งวนัิยใหต้นเองและภาษา

LA 405 การสอน: หลกัการและหลกัปฏบิตั ิ
ค�าถาม 3 ขอ้ทีเ่ป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิวชิานีค้อื: เราจะเรยีนอยา่งไร? เราควร
สอนอยา่งไร? เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่นักเรยีนไดเ้รยีนรูอ้ะไร? วชิาปฏบิตักิาร
นีจ้ะรวมถงึการสอนเพือ่นรว่มชัน้ การอภปิราย การอา่น และการบา้นเพือ่
สรา้งความรูท้ีใ่ชไ้ดจ้รงิขัน้พืน้ฐานตามสไตลก์ารเรยีนของนักศกึษา หลกั
ปฏบิตัใินการสอน การวางแผนการสอน การประเมนิ และการวจิารณ์

LA 407 The Beatles ในดา้นทศันศลิป์
วชิานีจ้ะใหค้วามส�าคญักบัววิฒันาการของแฟชัน่ การออกแบบ ภาพยนตร ์
และดนตรสีไตล ์ The Beatles ในชว่งอาชพีของพวกเขาและสือ่ทศันท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัพวกเขาทีม่อีทิธพิลตอ่งานของศลิปินอืน่ๆ

LA 408 ยคุอนาล็อกกอ่นยคุดจิติอล: ภาพยนตรแ์ละดนตรี
พังก/์โนเวฟ
วชิานีจ้ะครอบคลมุกจิกรรมทีท่�างานขา้มสายงานระหวา่งภาพยนตร ์ ดนตร ี
และโลกศลิปะ ทีเ่ป็นเอกลกัษณข์องนวิยอรก์ในชว่งปี 1977 - 1987 วชิา
นี้จะคัดกรองและอภปิรายปูมหลังทางประวัตศิาสตรข์องภาพยนตรแ์ต่ละ
เรือ่งผา่นตวักรองของโลกศลิปะ ฉากคลบั และดนตรขีองการอา่นทีเ่ลอืก 
ตัง้แตช่ว่งปลายยคุ 1970 ไปจนถงึชว่งกลางยคุ 80

LA 410 อคีอมเมริซ์
วชิานีใ้หค้วามรูพ้ืน้ฐานเรือ่งการขายผลติภณัฑแ์ฟชัน่ออนไลน ์โดยอธบิาย
เรือ่งกลยทุธใ์หม่ๆ  ของเทคโนโลยอีคีอมเมริซ์ โมเดลธรุกจิทีเ่กดิขึน้ใหม ่

บนเว็บไซต ์นวตักรรมการตลาด และเทคนคิลา่สดุทีใ่ชส้�าหรับอนิเตอรเ์ฟส
ลกูคา้ทีป่รับปรงุแลว้

ILL 417การเขยีนการต์นูขัน้สงู
วชิานีจ้ะสอนเทคนคิการเขยีนสครปิตข์ัน้สงูส�าหรับหนังสอืการต์นู นักศกึษา 

จะอา่นนยิายกราฟิก แยกหวัขอ้เรือ่งดัง้เดมิ สตอรีอ่ารค์หลากหลายประเด็น 
และผลติสครปิตห์นังสอืการต์นูหนึง่เลม่ทีส่มบรูณ์

LA 420 ศลิปะของยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการอติาลี
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง งานศลิปะ และบรบิทของประวตัศิาสตร์
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติงานประตมิากรรม จติรกรรม และสถาปัตยกรรมใน
ประเทศอติาล ีตัง้แตปี่ ค.ศ. 1300 ถงึ 1600 นักศกึษาจะมสีว่นรว่มในการ
วเิคราะหง์านศลิปะทีส่�าคัญผ่านการใชแ้หล่งขอ้มูลการอ่านปฐมภูมแิละ
ทฤษฎทีีม่อีทิธพิลตอ่นักวชิาการในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ เพือ่น�าเสนอผล
งานแบบเรยีงความและดว้ยวาจา

LA 421 ศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการทางเหนอื
วชิานีจ้ะศกึษาหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัประตมิากรรม จติรกรรม และสถาปัตยกรรม
ของยโุรปตอนเหนอื รวมถงึเนเธอรแ์ลนด ์ แฟลนเดอร ์ ฝร่ังเศส เยอรมนั
และองักฤษ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1300 ถงึ 1600  นักศกึษาจะมสีว่นรว่มในการ
วเิคราะหง์านศลิปะทีส่�าคัญผ่านการใชแ้หล่งขอ้มูลการอ่านปฐมภูมแิละ
ทฤษฎทีีม่อีทิธพิลตอ่นักวชิาการในยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ เพือ่น�าเสนอผล
งานผา่นงานเขยีนและดว้ยวาจา

LA 422 ศลิปะบารอกอติาลี
วชิานี้จะศกึษาหัวขอ้เกีย่วกับศลิปะและสถาปัตยกรรมของอติาลตีัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1600 ถงึ 1700 นักศกึษาจะไดม้สีว่นรว่มในการวเิคราะหง์านศลิปะ
ทีส่�าคัญผา่นการใชแ้หลง่ขอ้มลูการอา่นปฐมภมูแิละทฤษฎทีีม่อีทิธพิลตอ่
นักวชิาการในยคุบารอก เพือ่น�าเสนอผลงานผา่นงานเขยีนและดว้ยวาจา

LA 423 ยคุทองของศลิปะดชัท์
วชิานี้จะศกึษาศลิปะของสาธารณรัฐดัชทแ์ละภูมภิาคโดยรอบในชว่งยุค
ศตวรรษที ่17 ศลิปินทีศ่กึษาจะประกอบดว้ย: Rembrandt, Rubens, Van 
Dyck, Vermeer, Hals, Dou และ Leyster นักศกึษาจะมสีว่นรว่มในการ
วเิคราะหง์านศลิปะทีส่�าคัญผ่านการใชแ้หล่งขอ้มูลการอ่านปฐมภูมแิละ
ทฤษฎทีีม่อีทิธพิลตอ่นักวชิาการในเนเธอรแ์ลนด ์ เพือ่น�าเสนอผลงานผา่น
งานเขยีนและดว้ยวาจา

LA 429 ทฤษฎสีถาปัตยกรรม
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กกบัการเคลือ่นไหวทีเ่ป็นรปูเป็นรา่งและ
แนวคดิของทฤษฎสีถาปัตยกรรม การตดิตามววิฒันาการของทฤษฎจีะชว่ย 

ใหนั้กศกึษาสามารถเห็นถงึความเชือ่มโยงระหว่างโครงสรา้งความคดิที่
แตกตา่งกนัและการผลติงานสถาปัตยกรรมในการเขยีนเชงิวชิาการได ้ ซึง่
นักศกึษาจะก�าหนดงานของตนเองภายในความตอ่เนือ่งของวาทกรรมและ
การผลติสถาปัตยกรรม

LA 432 ศลิปะสเปน: จากเอล เกรโกจนถงึปิกสัโซ
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีง การเคลือ่นไหว เหตกุารณ ์ และสถาบนั
ตา่งๆ ทีท่�าใหว้ชิาศลิปะสเปนเป็นรปูเป็นรา่ง ตัง้แตศ่ตวรรษที ่ 16 จนถงึ
ศตวรรษที ่ 20 นักศกึษาจะไดม้สีว่นรว่มในการวเิคราะหง์านศลิปะทีส่�าคญั 

ผา่นการอา่นงานจากแหลง่ขอ้มลูปฐมภมูแิละการใชท้ฤษฎเีชงิวชิาการ เพือ่ 

น�าเสนอผลงานผา่นงานเขยีนและดว้ยวาจา

LA 433 ศลิปะยโุรปในศตวรรษที ่18 และ 19
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะยโุรปในศตวรรษที ่ 19 และตน้แบบในศตวรรษที ่ 18 
โดยจะเนน้ในเรือ่งการรูแ้จง้เห็นจรงิและธมีสนุทรยีศาสตรข์องศลิปะแบบ
โรโกโก นโีอคลาสสกิ โรแมนตกิ เสมอืนจรงิและอมิเพรสชัน่ นักศกึษาจะ
ไดม้สีว่นร่วมในการวเิคราะหง์านศลิปะทีส่�าคัญผา่นการอา่นงานจากแหลง่
ขอ้มลูปฐมภมูแิละการศกึษาเมือ่ไมน่านมานี้ในงานเขยีนและการน�าเสนอ
ดว้ยวาจา

LA 435 พลงัของการใชส้ญัลกัษณ ์สญัศาสตรแ์ละทศันศลิป์
วชิานีจ้ะศกึษาสญัศาสตร ์ ทฤษฎ ี และการศกึษาสญัญาณและสญัลกัษณ ์ 

โดยจะศกึษาความสัมพันธร์ะหว่างทัศนศลิป์และภาษาของสัญญาณใน 

ขอบเขตของวจิติรศลิป์ ภาพยนตร ์ กราฟิกดไีซน ์ การโฆษณา และสือ่ 

มวลชน
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LA 449 ทฤษฎกีารออกแบบเมอืง
วชิานี้จะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงเมอืงในฐานะที่
เป็นเงือ่นไขของเครอืขา่ยได ้นักศกึษาจะไดศ้กึษาเงือ่นไขเมอืงทีม่กีารเรง่
อยา่งรวดเร็ว นเิวศวทิยา และตรรกะเกดิใหมท่ีห่ลากหลาย ในฐานะเป็นตวั
กระตุน้ความเป็นไปไดข้องสถาปัตยกรรมใหม่ๆ  พรอ้มกบัไดพั้ฒนามมุมอง
สว่นตวัในทฤษฎสี�าคญัๆ และผลกระทบหลากหลายทีม่ตีอ่หลกัปฏบิตัดิา้น
การออกแบบ

LA 462 อ�านาจของนยิายปรัมปราและสญัลกัษณ์
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งนยิายปรัมปราของแตล่ะวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั และ
การน�าเสนอในเชงิสญัลกัษณ ์ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะจดจ�าต�านานและ
สญัลกัษณท์ีเ่ป็นทีแ่พรห่ลายในสงัคมสมยัใหม ่ และเพือ่ก�าหนดธมีเหลา่นี้
ภายในงานของตนเอง

LA 464 การส�ารวจศลิปะดาดาและลทัธเิหนอืจรงิ
ศลิปะดาดาและลัทธเิหนือจรงิน�าเสนอถงึจุดเปลีย่นในววิัฒนาการของ
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะสมยัใหม ่การเคลือ่นไหวของศลิปะทัง้สองเป็นพืน้ฐาน
ในการท�าความเขา้ใจตอ่ศลิปะโมเดริน์นสิม ์ และศลิปะโพสตโ์มเดริน์นสิม ์
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งศลิปะ วรรณกรรม ปรัชญา และภาพยนตรข์องศลิปิน
ดาดาและศลิปินลทัธเิหนอืจรงิระดบันานาชาต ิตัง้แตย่คุสงครามโลกครัง้ที ่
1 จนถงึปีภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2

LA 480 ผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดเล็ก
วชิานีจ้ะใชแ้นวทางทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิในการท�าความเขา้ใจ วางแผน จัดการ
องคก์ร และจัดการธรุกจิขนาดเล็ก โดยจะขอใหนั้กศกึษาจัดท�าแผนธรุกจิ
ทีเ่ป็นเหตเุห็นผลใหเ้สร็จสมบรูณเ์พือ่ใชง้านตอ่ไปไดใ้นอนาคต โดยการ 

น�าเสนอในมุมมองในรูปแบบของการแสดงวธิกีารทีม่ตีัวอย่างทีป่ฏบิัตไิด ้
จรงิและการใชง้านในโลกธรุกจิหลายตวัอยา่ง

LA 483 การผลติสือ่แบบมปีฏสิมัพันธแ์ละผูป้ระกอบการ
วชิานี้จะขดุลกึลงในบทบาทของผูจั้ดการโครงงานและหัวหนา้หอ้งปฏบิัติ
การในอตุสาหกรรมเกมและความบนัเทงิแบบมปีฏสิมัพันธ ์ นักศกึษาจะได ้

ศกึษาทักษะทีจ่�าเป็นในการจัดทมีและสรา้งหอ้งปฏบิัตกิารทีป่ระสบผล
ส�าเร็จ หวัขอ้ทีเ่รยีนจะรวมถงึการบรหิารจัดการทรัพยากรและการท�างาน
ใหต้รงตามตารางเวลาและงบประมาณทีก่�าหนด นอกจากนี ้ ยงัครอบคลมุ
ประเด็นตา่งๆ ในเรือ่งธรุกจิสตดูโิอแบบอนิดี ้ รวมถงึรปูแบบของธรุกจิและ
การปฏบิตังิานในสตดูโิอดว้ย

LA 492 ภาษาฝร่ังเศส 4: ระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
ในวชิานีจ้ะเนน้ตอ่เนือ่งในเรือ่งในการน�าเสนอและทบทวนไวยากรณ์ภาษา
ฝร่ังเศส โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้งทีย่ากยิง่กวา่เดมิ อกีทัง้นักศกึษาจะ
ไดอ้า่น วเิคราะห ์และประเมนิเรือ่งสัน้และวรรณกรรมทีเ่ลอืกทีเ่กีย่วขอ้งใน
ดา้นศลิปะและการออกแบบ โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินดา้นการสือ่สารดว้ย
การพดูและการเขยีนอยา่งเขม้ขน้

LA 493 ภาษาสเปน 4: ระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
ในวชิานีจ้ะเนน้ตอ่เนือ่งในเรือ่งในการน�าเสนอและทบทวนไวยากรณ์ภาษา
สเปน โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้งทีย่ากยิง่กวา่เดมิ นอกจากนี ้ นักศกึษา
จะไดอ้า่น วเิคราะห ์และประเมนิเรือ่งสัน้และวรรณกรรมทีเ่ลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง
ในดา้นศลิปะและการออกแบบ โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัดิา้นการสือ่สารดว้ย
การพดูและการเขยีนอยา่งเขม้ขน้

LAศลิปศาสตร์

LA 495 ภาษาเยอรมนั 4: ระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
ในวชิานีจ้ะเนน้ตอ่เนือ่งในเรือ่งในการน�าเสนอและทบทวนไวยากรณ์ภาษา
เยอรมนั โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้งทีย่ากยิง่กวา่เดมิ อกีทัง้นักศกึษาจะ
ไดอ้า่น วเิคราะห ์และประเมนิเรือ่งสัน้และวรรณกรรมทีเ่ลอืกทีเ่กีย่วขอ้งใน
ดา้นศลิปะและการออกแบบ โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินดา้นการสือ่สารดว้ย
การพดูและการเขยีนอยา่งเขม้ขน้

LA 497 ภาษาอติาเลยีน 4: ระดบัผูเ้ชีย่วชาญ
ในวชิานีจ้ะเนน้ตอ่เนือ่งในเรือ่งในการน�าเสนอและทบทวนไวยากรณ์ภาษา
อติาล ี โดยจะเนน้ในเรือ่งโครงสรา้งทีย่ากยิง่กวา่เดมิ อกีทัง้นักศกึษาจะ
ไดอ้า่น วเิคราะห ์และประเมนิเรือ่งสัน้และวรรณกรรมทีเ่ลอืกทีเ่กีย่วขอ้งใน
ดา้นศลิปะและการออกแบบ โดยจะมกีารฝึกปฏบิตัใินดา้นการสือ่สารดว้ย
การพดูและการเขยีนอยา่งเขม้ขน้

LA 499 หวัขอ้พเิศษ LA
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และด�าเนนิการสอนโดย 

ศลิปินพเิศษทีไ่ดรั้บเชญิมา คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการหรอื 

ทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจจะมคีา่ธรรมเนยีม 

เพิม่ และอาจตอ้งลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ ซึง่จะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะ
หวัขอ้

LA 648 สงัคมและความยัง่ยนื
วชิานีจ้ะครอบคลมุเนือ้หาในสว่นของหวัขอ้รว่มสมยัทีส่�าคญัๆ ในเรือ่งของ 

ความยัง่ยนื นักศกึษาจะไดรั้บความรูใ้นการท�างานเรือ่งความทา้ทายความ 

ยัง่ยนืในปัจจบุนัและนโยบายตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่ศลิปะและอตุสาหกรรมการ
ออกแบบ ไปพรอ้มๆ กบัการส�ารวจการศกึษา ไลฟ์สไตล ์และกลยทุธเ์ชงิ
เทคโนโลยทีีอ่าจน�ามาใชเ้พือ่สรา้งผลกระทบและสนับสนุนความยั่งยนืใน
สงัคมของเรา
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GLAศลิปศาสตรบ์ณัฑติศกึษา

สังคมและอุตสาหกรรมตอ้งการบุคลากรทีม่กีารศกึษาสูง
มากขึน้ไปเรือ่ยๆ วฒุปิรญิญาตรกีลายมาเป็นความคาดหวงั
มาตรฐาน ตอนนี ้ ผูน้�าในอตุสาหกรรมตอ้งการมากกวา่เดมิ 
ในหลายๆ ดา้นของความมานะบากบัน่ ตอนนี ้ขอ้ก�าหนดขัน้
ต�า่คอืปรญิญาโท มหาวทิยาลยัของเราภาคภมูใิจทีส่ามารถ
สง่มอบความจ�าเป็นในการคาดหวงัทีส่งูขึน้ทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ

ศลิปศาสตรบ์ัณฑติศกึษาเป็นหลักสตูรศลิปศาสตรท์ีอ่อกแบบมาโดย
เฉพาะส�าหรับนักศกึษาบณัฑติศกึษา บรรดาไอเดยีดีๆ  จะมาจากคลงั
ความรูแ้ละความชอบจากภายใน ใหเ้ราสอนคณุใหเ้ชีย่วชาญในเรือ่ง
เครือ่งมอืและเทคนคิ เพือ่แบง่ปันวสิยัทศันข์องคณุกบัโลก

ศลิปศาสตรบ์ณัฑติศกึษา
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ดตูารางเรยีน วชิาทีต่อ้งลงเรยีนกอ่น
และคา่ธรรมเนยีมของแตล่ะวชิา และลงทะเบยีนไดท้ี่
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หลกัสตูรปรญิญาโท

GLA 601 โลกศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการและความเป็นมา
ดัง้เดมิ
โดยการใชค้วามคดิแบบดัง้เดมิในดา้นสนุทรยีศาสตร ์วชิานีจ้ะพจิารณาชิน้
งานของศลิปะยคุฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม จากพืน้ฐานของแนวคดิคลาสสกิใน 

เรือ่งความงาม โดยจะศกึษานักคดิของกรกีและโรมนัหลายทา่น รวมถงึ
แนวคดิของนักปรัชญา นักมนุษยน์ยิม และศลิปินบางทา่นทีม่อีทิธพิลตอ่
งานศลิปะในยคุฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรม

GLA 602 ศลิปะและคตนิยิมของศตวรรษที ่20
หลงัจากทบทวนสัน้ๆ เกีย่วกบัศลิปะในศตวรรษที ่ 19 และอาว็อง-การด์
แลว้ วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงของศลิปะ สไตล ์ และโลกของ
ไอเดยีในศตวรรษที ่20 โดยจะพจิารณาปรัชญาทีห่ลากหลาย การเปลีย่น 

แปลงทางสงัคม และศลิปิน พรอ้มกบัศกึษาวา่อะไรกอ่ใหเ้กดิโมเดริน์นสิม ์
ศลิปะ และวฒันธรรม

GLA 603 มานุษยวทิยา: สมัผัสวฒันธรรม
นักศกึษาจะประยกุตใ์ชท้ฤษฎหีลกัๆ ของมานุษยวทิยาในการวเิคราะหร์ปู
แบบวัฒนธรรมภายในและขา้มกลุ่มสังคมร่วมสมัยทีป่ระยุกตใ์ชก้ับสังคม
รว่มสมยั ผา่นการอา่น การท�าโครงงานในพืน้ที ่ และการเขา้รว่มกจิกรรม
ตา่งๆ อยา่งกระตอืรอืรน้ เพือ่พัฒนาการสือ่สารขา้มวฒันธรรมของนักศกึษา
ในฐานะศลิปินวชิวลใหม้ากขึน้ จงึจะเนน้ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะ การ
ออกแบบ และการตลาด

GLA 605 ทฤษฎแีละสไตลข์องภาพยนตร์
วชิานี้จะเรยีนรูแ้บบแผนและววิัฒนการของสไตลข์องภาพยนตรใ์นหัวขอ้
เกีย่วกบักลอ้งถา่ยภาพยนตร ์ การจัดแสง การตดัตอ่ มลี-์ซอง-เซน เสยีง 
เรือ่งราว และการแสดง โดยจะศกึษาประวตัขิองภาพยนตร ์ โดยเนน้เรือ่ง
การพัฒนาดา้นสนุทรยีศาสตร ์ และแรงผลกัดนัเบือ้งหลงังานนวตักรรมทีม่ี
อทิธพิลตอ่งานรว่มสมยั

GLA 606 ขา้มชายแดน: ศลิปะและวฒันธรรมในสงัคมโลก
วชิานี้จะศกึษาความสัมพันธท์างประวัตศิาสตรร์ะหว่างวัฒนธรรมยุโรป-
อเมรกินัหลกั และวฒันธรรมอืน่ๆ นักศกึษาจะพจิารณาแนวคดิตา่งๆ ซึง่
ประกอบดว้ยลทัธหิลงัอาณานคิม การขา้มพรมแดนรัฐชาต ิ และโลกาภวิตัน ์ 
และศกึษาวา่ปัจจัยเหลา่นีเ้ป็นตวัก�าหนดการผลติ การหมนุเวยีน และการ
บรโิภคงานศลิปะไดอ้ยา่งไร

GLA 607 ศลิปะและแนวคดิของการรูแ้จง้เห็นจรงิ
วชิานีจ้ะศกึษาศลิปะของการรูแ้จง้เห็นจรงิ โดยศกึษาววิฒันาการของสไตล ์

ศลิปะและปรัชญาตา่งๆ ตัง้แตย่คุฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมจนถงึชว่งตน้ของยคุ
โมเดริน์ นักศกึษาจะศกึษาประวตัศิาสตรข์องแนวคดิทีใ่หค้วามรูแ้กศ่ลิปิน
และงานศลิปะของการเปลีย่นแปลงของบารอกและโรโกโกในศตวรรษที ่
17 และ 18 ในยโุรป

GLA 608 การพัฒนาการสือ่สารและการน�าเสนอแบบมอื
อาชพี
วชิานี้จะศกึษาและใชง้านรูปแบบของการน�าเสนอผลงานตลอดทัง้วชิา 
โดยจะครอบคลมุเนือ้หาในดา้นการสือ่สารหลายรปูแบบ ซึง่รวมถงึรปูแบบ
ค�าถามและค�าตอบ การพดูกบัลกูคา้ การฟัง การท�าใหแ้นวคดิและ/หรอื
ภาพทีซ่บัซอ้นเขา้ใจงา่ยขึน้ การน�าเสนอแบบมแีนวทาง การวเิคราะหผ์ูช้ม 
ผูฟั้ง และ/หรอืลกูคา้ การสมัภาษณ ์ ชดุทกัษะการน�าเสนอ การเชือ่มโยง 
และค�าศพัท์

GLA 609 การฟ้ืนฟขูนบประเพณี: ศลิปะและแนวคดิของ
ศตวรรษที ่19
ในวชิานี ้นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและศลิปะของศตวรรษที ่19 
ซึง่นักศกึษาจะศกึษาปรัชญา ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ และวรรณกรรมทีเ่ลอืกใน
บรบิทของสิง่แวดลอ้มดา้นสนุทรยีศาสตรข์องยโุรป-อเมรกินั

GLA 610 การสรา้งความสมดลุระหวา่งความคดิสรา้งสรรค์
และความสามารถในการท�าก�าไร
วชิานี้เหมาะส�าหรับผูท้ีเ่รยีนวชิาหลักการออกแบบเว็บไซตแ์ละสือ่ใหมใ่น
ระดบับณัฑติศกึษา นักศกึษาจะตอ้งแสดงทกัษะทีจ่�าเป็นในพอรท์โฟลโิอ 

ของตน เพือ่ปรับตวัไปในทศิทางทีส่รา้งสรรคส์�าหรับเว็บไซตข์ององคก์รที่
มอียู่

GLA 611 การบรรยายวฒันธรรม
วชิานีจ้ะศกึษาความตา่งของเสยีงของวฒันธรรมในวรรณกรรม โดยจะให ้

นักศกึษาไดส้ัมผัสศักยภาพของศลิปินในการแสดงออกในรูปแบบเฉพาะ
ของวฒันธรรม และกรณีแวดลอ้มทีส่�าคญัทีอ่ยูเ่หนอืเวลาและสถานที ่ ใน 

วชิานีนั้กศกึษาจะไดอ้า่นขอ้ความสรา้งสรรคม์ากมาย เขา้รว่มการอภปิราย
ในชัน้เรยีนทีจั่ดขึน้เป็นรายสปัดาห ์ และประยกุตใ์ชท้กัษะการคดิวเิคราะห์
เพือ่เขยีนเรยีงความ

GLA 612 การเขยีนและงานวจัิยส�าหรับนักศกึษาปรญิญาโท
วชิานีจ้ะแนะแนวนักศกึษาผา่นกระบวนการเขยีนและใหก้ลยทุธต์า่งๆ เพือ่
ระบถุงึขัน้ตอนทีห่ลากหลาย ซึง่รวมถงึการสรา้งไอเดยี การวจัิย การเขยีน
รา่ง และการปรับแก ้โดยจะเนน้ทีผู่รั้บชม รับฟัง และวตัถปุระสงค ์กจิกรรม
ตา่งๆ ทีจั่ดขึน้จะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถพัฒนาและเชือ่มโยงแนวคดิของ
โครงงานสดุทา้ย รวมถงึพัฒนางานใหต้รงตามอปุสงคก์ารเขยีนในอนาคต
ในโลกของมอือาชพี

GLA 613 ประวตัศิาสตรศ์ลิปะแฟชัน่ศตวรรษที ่20
วชิานี้จะศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละอทิธพิลขา้มวัฒนธรรมของการออกแบบ
แฟชัน่ ตัง้แตเ่ริม่ศตวรรษที ่ 20 จนถงึปัจจบุนั วชิานีจ้ะศกึษารปูแบบหลกั
ของแตล่ะทศวรรษ พรอ้มกบัการท�าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางสงัคม
และเศรษฐกจิของยคุนัน้ และความเชือ่มโยงกบัแฟชัน่รว่มสมยั
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GLA 614 หลกัปฏบิตัสิ�าหรับผูป้ระกอบอาชพีดา้น
สถาปัตยกรรม
วชิานีจ้ะแนะน�าใหนั้กศกึษารูจั้กหลักการด�าเนนิธรุกจิในดา้นสถาปัตยกรรม 
โดยจะเนน้เรือ่งการท�าความเขา้ใจในเรือ่งใบอนุญาตของสถาปนกิ การจัด
โครงสรา้งองคก์รและบรหิารจัดการบรษัิทสถาปนกิมอือาชพี วธิกีารบรหิาร
จัดการโครงการ ขอ้ตกลงและสญัญา คา่ธรรมเนยีมและคา่ชดเชย จรรยา- 
บรรณ กระบวนการใชท้ีด่นิ และความสมัพันธร์ะหวา่งทีป่รกึษาและคูส่ญัญา

GLA 615 ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
วชิานีจ้ะศกึษาการเปลีย่นแปลงของประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม สงัคม และ
การเมอืงทีม่อีทิธพิลตอ่ววิฒันาการของการออกแบบ โดยจะใหค้วามสนใจ
เป็นอยา่งมากตอ่ผูป้ฏบิตัทิีโ่ดดเดน่ และการใชค้วามทุม่เทของพวกเขากบั
หลกัปฏบิตักิารออกแบบรว่มสมยั

GLA 615E ประวตัขิองกราฟิกดไีซน์
วชิานีจ้ะศกึษาการเปลีย่นแปลงของประวตัศิาสตร ์ วฒันธรรม สงัคม และ
การเมอืง ทีม่อีทิธพิลตอ่ววิฒันาการของกราฟิกดไีซนใ์นเชงิลกึ โดยสงวน
ไวส้�าหรับนักศกึษาวชิา E AP 6 03 และนักศกึษาทีส่งูกวา่ระดบั ESL

GLA 616 รปูทรงเรขาคณติศกัดิส์ทิธิ์
วชิานี้เป็นการเจาะลกึภาพลงไปถงึหลักการของเรขาคณิตศักดิส์ทิธิท์ีส่ง่
ผลตอ่วงกลม ทรงกลม และวงลอ้ รวมถงึจักรวาล พระอาทติย ์พระจันทร ์
ดาวเคราะห ์ สวรรค ์ และมนัดาลา อกีทัง้จะศกึษากระบวนการทีส่รา้งสรรค์
ของศลิปินและนักออกแบบดว้ย

GLA 617 นยิายปรัมปราของโลกใหม่
วชิานีจ้ะศกึษาต�านานของแตล่ะวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง และการน�าเสนอใน
เชงิสญัลกัษณจ์ากมมุองทีห่ลากหลาย นักศกึษาจะตคีวามและอภปิรายถงึ
ต�านานตา่งๆ โดยใชโ้มเดลการวเิคราะหม์าตรฐาน ศกึษาประวตัศิาสตรก์าร
ศกึษาต�านาน และเรยีนรูท้ีจ่ะระลกึถงึรปูแบบของต�านาน และการด�าเนนิ
การของมนัทีม่ตีอ่สงัคมโบราณและสงัคมเผา่ รวมถงึวฒันธรรมสมยัใหม่
ดว้ย

GLA 618 ประวตัศิาสตรข์องดนตรปีระกอบภาพยนตร:์ ศลิปะ
ของการเขยีนโนต้ดนตรสี�าหรับภาพยนตร์
วชิานี้จะส�ารวจพัฒนาการของเพลงส�าหรับภาพยนตรต์ัง้แต่เริม่ตน้ในยุค
หนังเงยีบ ไปจนถงึสไตลท์ีห่ลากหลายทีเ่ราไดย้นิกนัในวนันี ้ จะมกีารน�า
ตวัอยา่งทีเ่ลอืกมาแสดงใหเ้ห็นในชัน้เรยีน นักศกึษาจะเรยีนรูห้นา้ทีข่อง
เพลงทีช่ว่ยในดา้นสนุทรยีศาสตรแ์ละองคป์ระกอบในการเลา่เรือ่ง

GLA 619 วฒันธรรมและอตัลกัษณใ์นละครอเมรกินัสมยัใหม่
วชิานีจ้ะศกึษาธมีของอตัลกัษณ ์ ชมุชน เพศ เชือ้ชาต ิ และรสนยิมทาง
เพศในละครอเมรกินัในชว่งหลงัปี 1940 โดยจะเนน้ในเรือ่งงานของสตรทีี่
สรา้งอทิธพิล เกย/์เลสเบีย้น และเสยีงวรรณกรรมหลากหลายวฒันธรรมใน
วรรณกรรมชวีติ นักศกึษาจะวเิคราะหล์ะครจากมมุมองของนักแสดง และ
ระบถุงึสงัคมประวตัศิาสตรท์ีส่�าคญั และการอทุศิใหก้บัศลิปะในวฒันธรรม
อเมรกินั

GLA 621 ประวตัแิละเทคนคิของการสรา้งภาพเคลือ่นไหวตวั
ละคร
นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูป้ระวัตขิองภาพเคลือ่นไหวในฐานะทีเ่ป็นทัง้ศลิปะ
และเทคโนโลย ี ผา่นการฟังการบรรยายและการดงูานจากหนา้จอจ�านวน
มาก หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยสไตลข์องแตล่ะภมูภิาคทีแ่ตกตา่ง ภาพ
เคลือ่นไหวในฐานะเป็นตวัสะทอ้นถงึสงัคม ความพยายามตัง้แตแ่รกเริม่ใน 

การลบลา้งมมุมองทีไ่มด่เีกีย่วกบัระบบ 3 มติ ิและวธิกีารทีผ่ลงานกอ่นหนา้
สะทอ้นใหเ้ห็นถงึภาพเคลือ่นไหวในวนันี้

GLA 622 ประวตัแิละเทคนคิของการท�า VFX
วชิานี้จะท�าการวเิคราะหป์ระวัตศิาสตรข์องเทคนคิการท�าเอฟเฟกตพ์เิศษ
และการประยุกตใ์ชค้วามรูนั้น้กับวชิวลเอฟเฟกตแ์ละภาพเคลือ่นไหวร่วม
สมยั โดยเนือ้หาจะเริม่จากเทคนคิการใชก้ลอ้งถา่ย และหวัขอ้อืน่ๆ ตัง้แต่
การท�าสตอปโมชนัแบบดัง้เดมิ การควบคมุการเคลือ่นไหว การลงสภีาพที่
รวมเขา้ดว้ยกนั การสรา้งโมเดลและรปูยอ่ จนถงึการสรา้งวชิวลเอฟเฟกต์
และภาพเคลือ่นไหวดว้ยคอมพวิเตอรส์มยัใหม ่ การท�าคอมโพสติและวธิี
การผลติ

GLA 623 ประวตัแิละเทคนคิของเกม
วชิานีจ้ะใหค้วามรูใ้นภาพรวมเกีย่วกบัประวตัขิองเกม ตัง้แตเ่กมกระดานไป
จนถงึเกมทีซ่บัซอ้นทีส่ดุบนคอมพวิเตอร ์ และเกมคอนโซล และจะศกึษา
การออกแบบเกมและทฤษฎ ี การเลา่เรือ่งแบบไมใ่ชเ่สน้ตรง งานกอ่นการ
ผลติ และศลิปะของเกม โดยจะเนน้ในเรือ่งการใชเ้กมในสงัคม และวธิกีาร
ทีม่นุษยเ์ชือ่มโยงถงึกนัและกนัผา่นการเลน่เกม

GLA 624 ประวตัขิองการพัฒนาเทคนคิวชิวล
วชิานี้จะขยายความรูข้องนักศกึษาในเรือ่งการออกแบบวชิวลขา้มหลาย
แพลทฟอรม์และแขนงวชิา และวางมนัในบรบิทของประวตัศิาสตรท์ีก่วา้ง
ยิง่ขึน้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบัภาษาวชิวลของการแสดงสดและภาพยนตร์
ภาพเคลือ่นไหว โทรทศัน ์และเกม

GLA 625 ประวตัขิองการถา่ยภาพ
วชิานีจ้ะศกึษาประวตัขิองการถา่ยภาพ และผลกระทบของการถา่ยภาพที่
มตีอ่ทศันศลิป์ จะมกีารระบแุละศกึษาการเปลีย่นแปลงหลกัๆ ของการถา่ย
ภาพ และประเภทตา่งๆ ตลอดทัง้ประวตัศิาสตรข์องการถา่ยภาพ ทัง้ในแง่
ของทฤษฎแีละการประยกุตใ์ช ้

GLA 626 หลกัปฏบิตัดิา้นธรุกจิและหลกัการส�าหรับชา่งภาพ
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะท�าการทบทวนและตอ่ยอดจากหลกัปฏบิตัดิา้นธรุกจิ
และมาตรฐานตา่งๆ ในอตุสาหกรรมการถา่ยภาพ เพือ่ใหธ้รุกจิสามารถอยู่
รอดได ้ และจัดท�าแผนการตลาดตามความสนใจของแตล่ะบคุคล โดยจะ
อภปิรายเกีย่วกับธุรกจิร่วมสมัยและหลักปฏบิัตแิบบมอือาชพีส�าหรับงาน
วจิติรศลิป์ ศลิปะเชงิพาณชิย ์สารคด ีและการสอนการถา่ยภาพ

GLA 627 การออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในยคุโลกาภวิฒัน์
วชิานี้จะศกึษาการออกแบบเชงิอตุสาหกรรมในฐานะเป็นรูปแบบของการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมและในฐานะเป็นกจิกรรมแบบมอือาชพีทีม่กีารท�า
ธรุกรรม หวัขอ้ทีเ่รยีนจะประกอบดว้ยธรรมชาตขิองการออกแบบและนัยยะ
ทางวฒันธรรมและหลกัปฏบิตัขิองการออกแบบวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนัใน
ยคุโลกาภวิฒันใ์นวนันี้
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LA 629 150 ปี ของการวาดภาพประกอบอเมรกิา
วชิานี้เป็นการส�ารวจแบบองคร์วมเกีย่วกับงานของนักวาดภาพประกอบ
ชาวอเมรกินัในชว่งตน้ของยคุกลางศตวรรษที ่ 19 จนถงึศตวรรษที ่ 21 จะ
มกีารวเิคราะหเ์ทคนคิและสไตลต์า่งๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัความเชือ่มโยงกบั
ศกัยภาพของงานพมิพแ์ละการโฆษณาในเวลานัน้ โดยจะศกึษาอทิธพิล
ของการวาดภาพประกอบทีม่ตีอ่รปูแบบของวฒันธรรมของชว่งเวลานัน้

GLA 630 การส�ารวจการออกแบบอยา่งยัง่ยนื
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งแนวคดิการออกแบบอยา่งยั่งยนืและประเด็นในเรือ่งส ิง่
แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลตอ่การออกแบบในศตวรรษที ่ 21 นักศกึษาจะศกึษา
ขอ้เท็จจรงิและใหข้อ้คดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกับความยั่งยนืทีน่�าไปสูป่รัชญา
สว่นบคุคล

GLA 631 กระบวนการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
วชิาทีม่กีารปฏสิมัพันธส์งูนีจ้ะศกึษากระบวนการออกแบบเชงิอตุสาหกรรม 
และการประยกุตใ์ชก้บัแขนงวชิาสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลาย นักศกึษาจะได ้

เรยีนรูก้ระบวนการตา่งๆ และท�าแบบฝึกหดัทีจ่�าเป็นเพือ่ไขวค่วา้หาโอกาส 

และแกไ้ขปัญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ผา่นการดวูดิโีอ การสาธติ การฟังบรรยาย  
กจิกรรมกลุม่ การบา้นของแตล่ะคน การน�าเสนอผลงาน การอา่น และการ
ศกึษากรณีศกึษา

GLA 632 วทิยาศาสตรก์ารออกแบบ: วธิกีารตามกลุม่
ชาตพัินธุ์
วชิานี้จะวเิคราะหแ์รงจูงใจและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคและผูใ้ชเ้ป้าหมาย 
การไดท้�างานในบรบิทของการท�างานจรงิจะช่วยใหนั้กศกึษาสามารถ
ประยกุตใ์ชก้ารสมัภาษณแ์ละกลยทุธก์ารส�ารวจ ทกัษะการสงัเกต และวธิี
การวจัิยแบบชาตพัินธุอ์ืน่ๆ นักศกึษาจะปรงุแตง่เรือ่งราวและขอ้มลูเชงิลกึ
ทีส่รา้งสรรคเ์พือ่เป็นขอ้มลูในกระบวนการออกแบบ โดยใชร้ปูแบบทีห่ลาก
หลายของขอ้มลูเชงิคณุภาพและขอ้มลูเชงิปรมิาณ

GLA 634 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบ
ภายใน
วชิานี้จะเนน้เรือ่งทักษะทางธุรกจิทีจ่�าเป็นในการเป็นนักออกแบบภายใน
ระดบัมอือาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยจะอภปิรายเกีย่วกบัจรรยาบรรณของ
มอือาชพี การก�าหนดคา่ธรรมเนยีม การวางบลิและการบญัช ี เอกสารการ
จัดซือ้ และการประเมนิหลงัการใชง้าน และแสดงใหเ้ห็นภาพการจัดองคก์ร
ในแบบมอือาชพีทีเ่กีย่วขอ้งและผลประโยชน์ของเสน้ทางสายอาชพีรวม
ถงึการสอนระดบัประเทศ ประกาศนยีบตัรของรัฐ และ/หรอืใบอนุญาต

ACT 636 การแสดงส�าหรับผูส้รา้งภาพเคลือ่นไหว
วชิานีจ้ะเนน้เรือ่งทกัษะการแสดงและการก�ากบั ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ในเรือ่งความสามารถในการสือ่สารดว้ยภาพและวาจา ซึง่วชิานี้
จะเนน้ไปทีอ่งคป์ระกอบทีส่�าคญัสามตวัคอื: ละครใบ,้ การแสดงแบบมกีาร
พากยเ์สยีง และการแสดงแบบอมิโพรไวส ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการเรยีนรู ้
การสรา้งและการแสดงตลก

GLA 640 ประวตัขิองภมูทิศันเ์มอืง
วชิานีจ้ะศกึษาประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมของพืน้ทีเ่ปิด เชน่ สวน สวนสาธารณะ  
พลาซา่ และระบบสวนของรัฐและของประเทศตา่งๆ ทัว่โลก นักศกึษาจะ
ไดรู้จั้กกบัการท�าความเขา้ใจธรรมชาตทิีไ่ดรั้บผลกระทบจากอตุสาหกรรม 
การขยายตวัของเมอืง การปฏริปูสงัคม ขอ้กงัวลเกีย่วกบัระบบนเิวศน ์และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

GLA 670 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการสรา้งภาพ
เคลือ่นไหวและ VFX
วชิานีจ้ะชว่ยใหผู้ส้มคัรเรยีนในวฒุ ิMFA ไดส้มัผัสกบัการคาดหวงัของภาพ 

เคลือ่นไหวระดบัมอือาชพี วชิวลเอฟเฟกต ์และอตุสาหกรรมเกม ในรปูแบบ 

ดัง้เดมิและสือ่ดจิติอล เพือ่เตรยีมพรอ้มนักศกึษาส�าหรับอาชพีการงานทีไ่ด ้

ตัง้ใจไว ้ โดยจะเนน้เรือ่งการสือ่สาร ความรว่มมอื การสรา้งเครอืขา่ย การ
ตลาด และกระบวนการของสถานทีท่�างาน

GLA 671 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับแฟชัน่
นักศกึษาจะไดส้มัผัสความคาดหวังของสภาพแวดลอ้มการท�างานแบบมอื 

อาชพีในอตุสาหกรรมแฟชัน่ โดยจะเนน้เรือ่งการพัฒนาประวตัสิว่นตวั การ 

เตรยีมพรอ้มเพือ่สมัภาษณง์าน และการพัฒนาพอรท์โฟลโิอระดบัมอือาชพี

GLA 672 การปฏบิตัแิละการสือ่สารแบบมอือาชพีส�าหรับการ
ออกแบบเชงิอตุสาหกรรม
ในวชิานี ้ นักศกึษาจะเรยีนรูท้ีจ่ะท�างานในโลกธรุกจิ นักศกึษาจะท�าความ
เขา้ใจ วางแผน และจัดโครงสรา้งองคก์รธรุกจิขนาดเล็ก ประยกุตใ์ชท้กัษะ
ตา่งๆ ในการสือ่สารและการวจัิยแบบมอือาชพี เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรือ่ง
เงนิทนุ ตน้แบบ และน�าผลติภณัฑใ์หมเ่ขา้สูต่ลาด ไปพรอ้มๆ กบัการสรา้ง
อตัลกัษณแ์บบมอือาชพีทีแ่ข็งแรง

GLA 673 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นความบนัเทงิ
นักศกึษาจะไดส้ัมผัสกับธรุกจิและประเด็นดา้นกฎหมายของอตุสาหกรรม
ภาพยนตร ์ โดยจะเนน้ในเรือ่งการท�าความเขา้ใจการจัดโครงสรา้งและการ
บรหิารจัดการ การเงนิของโครงงาน การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญา การ
เขยีนรา่งและการเจรจาขอ้ตกลง คา่ธรรมเนยีม การแบง่ผลก�าไรและคา่ชด
เชยอืน่ๆ ประกนัภยั และความสมัพันธก์บันักแสดงและทมีงานของโครง
งานภาพยนตรแ์ละบรษัิทผูผ้ลติภาพยนตรร์ะดบัมอือาชพี

GLA 674 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับศลิปินวจิติรศลิป์
วชิานี้จะชว่ยใหนั้กศกึษาสามารถเตรยีมงานศลิปะของตนเองเพือ่น�าเสนอ
ผลงานในแบบมอือาชพี นอกจากนี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบัประเด็นตา่งๆ  
ทางธรุกจิในขอบขา่ยงานของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งการสรา้งแพ็กเกจ 

พอร์ทโฟลโิอและเว็บไซต์ของศลิปินที่ประกอบไปดว้ยประวัตสิ่วนตัว 
ถอ้ยแถลง ประวตัขิองศลิปิน และคอลเลคชัน่ของภาพถา่ย และชิน้งาน
ของศลิปินในระดบัมอือาชพี

GLA 675 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักวาดภาพ
ประกอบ
วชิานี้จะชว่ยใหนั้กศกึษานักวาดภาพประกอบสามารถเตรยีมงานของตน 
เพือ่การน�าเสนอผลงานในแบบมอือาชพีได ้ และนักศกึษาจะไดส้มัผัสกบั
ประเด็นตา่งๆ ทางธรุกจิในขอบขา่ยงานของตนเอง โดยจะเนน้ในเรือ่งการ 

วเิคราะหอ์าชพีสว่นบคุคล รวมถงึการสรา้งกลยทุธท์างการเงนิทีช่ว่ยสนับ 

สนุน สง่ผลใหเ้กดิการสรา้งสรรคแ์พ็กเกจพอรท์โฟลโิอหลากหลายชอ่ง
ทางทีโ่นม้นา้วใจ โดยมจีดุศนูยก์ลางทีเ่ว็บไซตข์องศลิปิน

GLA 676 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบและ
นักโฆษณา
วชิานีจ้ะเนน้ทีห่ลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีในดา้นกราฟิกดไีซน ์ การออกแบบ
เว็บไซตแ์ละสือ่ใหม ่ และการโฆษณา โดยครอบคลมุถงึประเด็นทางธรุกจิ
ทัว่ไปในสามสาขานีใ้นเชงิลกึ นักศกึษาจะไดส้รา้งแผนความกา้วหนา้ดา้น
อาชพีการงานของตน และศกึษาประเด็นทางดา้นกฎหมายและการบรหิาร
จัดการโครงการและโซลชูัน่ตา่งๆ
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GLA 677 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับศลิปินผูท้�าการสอน
วชิานี้ออกแบบมาเพือ่ศลิปินและนักออกแบบทีต่อ้งการสอนนอกโรงเรยีน
รัฐ (K-12) โดยนักศกึษาจะสรา้งทกัษะพืน้ฐานทีป่พูืน้ในเรือ่งการท�าความ
เขา้ใจการเรยีนรูโ้ดยการออกแบบและการสอนบทเรยีนใหก้บัเพือ่น พัฒนา
พอรท์โฟลโิอทีเ่หมาะสมส�าหรับการน�าเสนอใหก้ับหน่วยงานทีไ่ปสมัคร
งาน และระบโุอกาสในการจา้งงานทีม่อียู่

GLA 678 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับนักออกแบบเกม
ในวชิานี ้ผูส้มคัรเรยีน MF A จะไดส้มัผัสกบัความคาดหวงัของอตุสาหกรรม
เกมในแบบมอือาชพี นอกจากนี ้ ยงัจะไดคุ้น้เคยกบัขอ้ก�าหนดดา้นความ
เป็นมอือาชพีทีห่ลากหลาย และความแตกตา่งของหลกัปฏบิตักิารพัฒนา
เกมประเภทตา่งๆ เพือ่เตรยีมพรอ้มนักศกึษาในอาชพีการงานทีต่อ้งการ

GLA 679 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับการพัฒนาเทคนคิ
วชิวล
วชิานี้จะเนน้เรือ่งหลักปฏบิัตแิบบมอือาชพีในดา้นการพัฒนาเทคนคิวชิวล
ส�าหรับภาพเคลือ่นไหว เกม และอตุสาหกรรมภาพยนตร ์โดยจะครอบคลมุ
ถงึประเด็นทางธรุกจิทัว่ไปในสามสาขานีใ้นเชงิลกึ นักศกึษาจะสรา้งแผน
ความกา้วหนา้ดา้นอาชพีการงานของตน และศกึษาประเด็นดา้นกฎหมาย
และการบรหิารจัดการโครงการและโซลชูัน่ตา่งๆ โดยจะเนน้ทีก่ารสือ่สาร 
ความรว่มมอื การระดมทนุสาธารณะ การสรา้งเครอืขา่ย การตลาด และ
กระบวนการของสถานทีท่�างาน

GLA 680 หลกัปฏบิตัแิบบมอือาชพีดา้นดนตรแีละการ
ออกแบบเสยีง
วชิานี้นักศกึษาจะไดส้ัมผัสถงึประเด็นดา้นธรุกจิและกฎหมายทีจ่ะมผีลตอ่
พวกเขาในฐานะนักประพันธเ์พลง นักออกแบบเสยีง และศลิปินเสยีง โดย
จะเนน้ในเรือ่งการท�าความเขา้ใจกับการจัดองคก์รและการบรหิารจัดการ 
ใบอนุญาตดา้นดนตร ี การเงนิของโครงงาน การคุม้ครองทรัพยส์นิทาง
ปัญญา การรา่งและเจรจาขอ้ตกลง คา่ธรรมเนยีม การแบง่ผลก�าไรและคา่
ชดเชยอืน่ๆ ประกนัภยั และความสมัพันธร์ะหวา่งธรุกจิอืน่ๆ กฎหมาย และ
การเป็นมอือาชพีทีส่รา้งสรรคข์องโครงงานและบรษัิทระดบัมอือาชพี

GLA 681 การปฏบิตัแิบบมอือาชพีส�าหรับภมูสิถาปัตยกรรม
วชิานีจ้ะเนน้ในเรือ่งทกัษะทางธรุกจิระดบัมอือาชพี และความรูท้ีจ่�าเป็นใน
การเป็นนักภมูสิถาปัตยท์ีรั่บผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ นักศกึษาจะเรยีนรู ้
เกีย่วกบัการท�าสญัญาและขอ้กฎหมายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ
และกระบวนการกอ่สรา้ง โดยจะอภปิรายในหวัขอ้ตา่งๆ เชน่ จรรยาบรรณ
ของมอือาชพี ประกนัภยั

GLA 685 การตลาดสือ่สงัคมออนไลนด์า้นความบนัเทงิ
ไมว่า่คณุจะก�าลงัสรา้งแอพ ไลนแ์ฟชัน่ เกม ผลติภณัฑ ์ภาพยนตร ์หรอืความ
พยายามอืน่ๆ วชิานีจ้ะใหข้อ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัความส�าคญัทีม่ากขึน้ในทกุๆ  
วันของโลกของการระดมทุนสาธารณะและการตลาดสือ่สังคมออนไลน ์
เรยีนรูท้ีจ่ะรักษาเงนิทนุ สรา้งแบรนดข์องตนเอง ดงึดดูผูส้นับสนุน และท�า
โครงงานในความฝันของคณุใหเ้ป็นจรงิ

GLA 699 หวัขอ้พเิศษ
วชิาหวัขอ้พเิศษจะเปลีย่นไปในทกุๆ ภาคการศกึษา และจะด�าเนนิการสอน
โดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขานัน้ๆ โดยตรง คณุสามารถตดิตอ่ผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการหรอืทีป่รกึษาเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิได ้หวัขอ้พเิศษบางอยา่งอาจมี
คา่ธรรมเนยีมเพิม่ ตอ้งมกีารลงเรยีนบางวชิากอ่นหนา้ และ/หรอืจะตอ้งได ้
รับอนุมตัจิากผูอ้�านวยการฝ่ายกอ่น

GLA 712 นยิายประเภทนยิายวทิยาศาสตรแ์ละแฟนตาซี
วชิานี้จะน�าเสนอการส�ารวจส�าคัญและการส�ารวจประวัตศิาสตรข์องนยิาย
วทิยาศาสตรแ์ละแฟนตาซใีนวรรณกรรม ภาพยนตร ์ และการออกแบบเกม  
โดยเนน้ทีป่ระวตัศิาสตร ์ ประเภท และววิฒันาการของนยิายวทิยาศาสตร์
และแฟนตาซ ี และในระหวา่งทาง งานเหลา่นัน้จะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึบรบิท
ทางสงัคมและวฒันธรรม

GLA 713 การเขยีนอยา่งสรา้งสรรค์
ชัน้เรยีนนี้ออกแบบมาเพือ่ใหนั้กศกึษาคุน้เคยกับกระบวนการเขยีนอย่าง
สรา้งสรรค ์ นักศกึษาจะไดศ้กึษาการแสดงความรูส้กึของตนเองผา่นบทกว ี
รอ้ยแกว้ และนยิายดัง้เดมิ โดยจะเนน้ในเรือ่งการอปุมาอปุมยั รวมถงึธมี 
อารมณ ์แบบแผนของพล็อตเรือ่ง และตวัละคร

GLA 714 การแสดง
นักศกึษาจะเรยีนรูก้ารท�าสครปิตใ์หม้ชีวีติ โดยใชเ้ทคนคิการแสดงทีผ่ลติ 

ผลงานทีท่รงพลงั และเชือ่มโยงในดา้นกายภาพ นักศกึษาจะไดเ้รยีนรูว้ธิี
การทีนั่กแสดงใชส้ครปิตใ์นการสรา้งจนิตนาการและวธิกีารแสดงออกทาง
กายภาพ และจะท�าการแสดงและพดูเดีย่วจากเวทรีว่มสมยัและการแสดง
บนหนา้จอ

GLA 716 เร็วและระห�า่: โลกของหนังสัน้
วชิานีจ้ะใหนั้กศกึษาไดส้มัผัสถงึประวตัแิละธรรมชาตขิองหนังสัน้ นักศกึษา 

จะเรยีนรูเ้กีย่วกับการสรา้งแนวคดิเรือ่งราวหนังสัน้ทีน่�าเสนอในชว่งตัง้แต ่
10 วนิาทไีปจนถงึ 12 นาท ี ท�างานกบัแนวคดิทีใ่ชง้านไดจ้รงิแบบดัง้เดมิ 

โดยใชท้กัษะตา่งๆ ทีจ่�าเป็น เพือ่พัฒนาสครปิตแ์ละสตอรีบ่อรด์ไปเป็นสือ่
ภาพยนตรท์ีส่รา้งความพอใจใหก้บัผูช้ม

GLA 903 สมัมนาบณัฑติศกึษาในประเทศแถบยโุรป
ในวชิาทีม่กีารเรยีนการสอนสามสปัดาหน์ี ้ นักศกึษาจะไดส้มัผัสกบัศลิปะ
ในบางเมอืงหรอืบางภมูภิาคของยโุรป เขา้ฟังการบรรยายรว่มกบัการเยีย่ม
ชมสถาปัตยกรรมทีเ่ลอืก และเยีย่มชมพพิธิภณัฑข์องเมอืง เป้าหมายของ
การสมัมนาจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี โปรดดรูายการสถานทีท่ีจ่ะเยีย่ม
ชมในก�าหนดการของชัน้เรยีน

GLA 905 สมัมนาบณัฑติศกึษาในฟลอเรนซ:์ ศลิปะและ
สถาปัตยกรรมยคุฟ้ืนฟศูลิปะวฒันธรรม
วชิาสไตลล์ุ่มลกึนี้จะแนะน�าใหนั้กศกึษาไดรู้จั้กงานทีม่อีทิธพิลต่อศลิปะ
และสถาปัตยกรรมในเมอืงฟลอเรนซ ์ประเทศอติาล ีผา่นประสบการณก์าร
เยีย่มชมสถานทีจ่รงิ การฟังการบรรยายและการอา่นจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
ประวตัศิาสตรท์ีเ่ขม้ขน้ของมรดกวฒันธรรมของฟลอเรนซ ์ ในขณะทีก่าร
เขยีนและการรา่งภาพทีไ่ดรั้บมอบหมายจะใหโ้อกาสนักศกึษาไดเ้รยีนรูถ้งึ
ศลิปะในชว่งฟ้ืนฟศูลิปวฒันธรรมและอทิธพิลทีน่่าเกรงขามของมนั
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ออนไลน์
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การศกึษาออนไลนข์องมหาวทิยาลยั Academy of Art น�า
เสนอหลกัสตูรทีเ่ป็นนวตักรรมและมคีวามยดืหยุน่ เพือ่ชว่ย
ใหค้วามคดิสรา้งสรรคข์องคุณมคีวามเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 
ชัน้เรยีนของเราสอนโดยมอือาชพีในอตุสาหกรรม และเต็ม
ไปดว้ยสือ่มลัตมิเีดยีตา่งๆ

หากคณุสนใจโปรแกรมการเรยีนในวุฒติ�่ากว่าปรญิญาโทและวุฒปิรญิญาโท 
หรอืหากคณุแคต่อ้งการลงเรยีนในชัน้เรยีนศลิปะเพยีงสองสามวชิา สามารถ 

หาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัชัน้เรยีนออนไลนไ์ดแ้ลว้วนันี!้ คณุสามารถโทรตดิตอ่
เราไดท้ี ่ 800.544.2787 หรอื 415.274.2200 (นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา) 
หรอืเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราไดท้ี ่www.academyart.edu

ขา้พเจา้สามารถจบการศกึษาโดยการเรยีนแบบออนไลน์เพยีงอย่างเดยีวได ้
หรอืไม?่ ขา้พเจา้สามารถศกึษาทัง้ทางออนไลน ์และเรยีนจรงิในมหาวทิยาลยั
ไดห้รอืไม?่ ค�าตอบของค�าถามทัง้สองขอ้คอื ใช!่ คณุสามารถไดรั้บวฒุกิาร 

ศกึษาโดยการเรยีนแบบออนไลนท์ัง้หมด หรอืคณุสามารถเรยีนแบบออนไลน์
รว่มกบัการเรยีนในชัน้เรยีนในมหาวทิยาลยัเพือ่ใหไ้ดว้ฒุทิีต่อ้งการได ้ คณุเป็น
ผูเ้ลอืกเอง! หรอืคณุสามารถเรยีนแบบออนไลนเ์พือ่การเรยีนสว่นตวัทีเ่ขม้ขน้
ขึน้กไ็ด ้

อะไรทีท่�าใหก้ารเรยีนแบบออนไลน์ทีม่หาวทิยาลัยของเราแตกต่างจากการ
เรยีนแบบออนไลนข์องสถาบนัอืน่? หลกัสตูรของเราเป็นหลกัสตูรทีม่เีนือ้หา 

เขม้ขน้ โดยเนน้หนักในเรือ่งหลกัสตูรทีใ่ชแ้นวทางแบบมลัตมิเีดยีมาชว่ยในการ 

สือ่สาร เรยีนรู ้ และเพิม่ทกัษะ เราใหป้ระสบการณก์ารเรยีนแบบมปีฏสิมัพันธ ์
พรอ้มดว้ยวดิโีอสาธติ เสยีง และการตดิตอ่แบบเห็นภาพ ในระดบัมอือาชพี

สรา้งสรรค ์มปีฏสิมัพันธ ์ยดืหยุน่

ขา้พเจา้จะตรวจสอบขอ้มูลเกีย่วกับหลักสูตรและ
วฒุลิา่สดุไดอ้ยา่งไร? ชัน้เรยีนออนไลนท์ีม่กีารเปิด
สอน วฒุใิหม ่และชัน้เรยีนตา่งๆ มเีพิม่ขึน้อยา่งตอ่
เนือ่ง หากคณุตอ้งการขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัวชิาเรยีน  
วฒุ ิ และรางวลัในการจบการศกึษา สามารถดไูดท้ี ่
online.academyart.edu

ขา้พเจา้จะไดต้ดิต่อกับเพือ่นร่วมชัน้เรยีนหรอืไม่? 
ชัน้เรยีนทีจ่�ากดัขนาด การน�าอนิเตอรเ์น็ตมาใชง้าน 
และซอฟตแ์วรก์ารประชมุทางไกลชว่ยใหอ้าจารย์
ผูส้อนออนไลนส์ามารถสรา้ง "ชัน้เรยีน" ทีม่สีภาพ
แวดลอ้มแบบการสัมมนาที่นักศึกษาสามารถมี
ปฏสิัมพันธต์อ่กันและกันไดม้ากเทา่ทีม่กีับอาจารย์
ทีป่รกึษา และเนือ่งจากการอภปิรายแบบออนไลน์
เป็นแบบอะซงิโครนัส (ไมจ่�าเป็นตอ้งเขา้รว่มเรยีน
ในเวลาเดยีวกนั) คณุจงึสามารถถามค�าถามหรอืใช ้

เวลาในการอภปิรายเมือ่ใดกไ็ดท้ีต่อ้งการ

ขา้พเจา้สามารถตดิต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืไดห้รอืไม?่ คณุสามารถ
ตดิต่ออาจารยท์ีป่รกึษาผ่านการอภปิรายออนไลน ์
อเีมลข์องชัน้เรยีน หรอืโทรศพัทก์ไ็ด ้

OLการเรยีนแบบออนไลน์
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เราเขยีนค�าจ�ากดัความของ "การเรยีนที่
บา้น" ขึน้ใหม่
ขา้พเจา้จะไดร้บัความช่วยเหลอืทาง
ดา้นวชิาการหรอืดา้นภาษาในช ัน้เรยีน
ออนไลนห์รอืไม?่

ความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการ: ทมีชว่ยเหลอืดา้นวชิาการของเราจะใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางดา้นวชิาการใหนั้กศกึษาเป็นรายบคุคล เราเนน้ทีเ่รือ่งกลยทุธ์
การเรยีนรูอ้อนไลน ์ซึง่จะประกอบดว้ยวธิกีารทีจ่ะ:
บรหิารจัดการเวลาของคณุในสภาพแวดลอ้มชัน้เรยีนทีย่ดืหยุน่นี้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ
สือ่สารกบัอาจารยท์ีป่รกึษาของคณุและเพือ่นรว่มชัน้เรยีน
ประสบความส�าเร็จในการเขา้รว่มการอภปิราย

การรอ้งขอความชว่ยเหลอืเป็นเรือ่งงา่ย ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งท�าคอืคลกิทีล่งิค์
ศนูยท์รัพยากรของมหาวทิยาลยัในหนา้โฮมเพจของนักศกึษา

การชว่ยเหลอืดา้นการเขยีน: นักศกึษาสามารถใชห้อ้งปฏบิตักิารการเขยีน
ออนไลน ์ (OWL) เพือ่ขอรับฟีดแบ็กเกีย่วกบัการเขยีนของตนเองผา่นอเีมล ์

ได ้โดย OWL จัดท�าขึน้ส�าหรับนักศกึษาทีล่งทะเบยีนในชัน้เรยีนตา่งๆ ของ
มหาวทิยาลยั Academy of Art นักศกึษายา่นรนิอา่วสามารถใชห้อ้งปฏบิตั ิ
การการเขยีนของมหาวทิยาลยัไดเ้ชน่กนั นักศกึษาจะสามารถท�างานแบบ
ตวัตอ่ตวักบัตวิเตอรส์อนการเขยีน เพือ่รับเทคนคิในการปรับปรงุการเขยีน 

ของตนเอง

การชว่ยเหลอืดา้นภาษาองักฤษ: มคีวามชว่ยเหลอืดา้นภาษาองักฤษใหแ้ก ่

นักศกึษาออนไลนท์กุคน วชิาแบบออนไลนบ์างวชิาจะมอีาจารยส์อนภาษา
องักฤษในชัน้เรยีน เพือ่ชว่ยตอบค�าถามและชว่ยอธบิายแนวคดิทีย่ากๆ ให ้
เขา้ใจไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ส�าหรับนักศกึษาทีไ่มม่อีาจารยส์อนภาษาองักฤษใน
ชัน้เรยีนสามารถรอ้งขอความชว่ยเหลอืไดโ้ดยการคลกิทีล่งิค ์English as a 
Second Language (ภาษาองักฤษในฐานะภาษาทีส่อง) ทางดา้นขวาของ
หนา้โฮมเพจ อกีทัง้จะมกีารจัดการศกึษาแบบกลุม่ในมหาวทิยาลยัส�าหรับ
นักศกึษาในพืน้ทีท่ีล่งทะเบยีนในชัน้เรยีนออนไลนด์ว้ย

อะไรคอืองคป์ระกอบของชัน้เรยีนออนไลน ์ ขา้พเจา้จะเขา้รว่มไดอ้ยา่งไร? 
เชน่เดยีวกบัการเรยีนแบบปกตใินมหาวทิยาลยั ชัน้เรยีนออนไลนจ์ะประกอบ 

ดว้ยนักศกึษา อาจารย ์ ทีป่รกึษา และเจา้หนา้ที ่ ความแตกตา่งเดยีวกค็อื 

นักศกึษาจะมปีฏสิมัพันธโ์ดยใชก้ารหารอืหรอือภปิรายผา่นเว็บไซต ์ อเีมล ์
โทรศพัท ์ และโทรสาร แทนทีจ่ะใชก้ารยกมอืในชัน้เรยีน คณุจะใชก้ารถาม
ค�าถามในการพดูคยุอภปิรายแบบออนไลน ์ ซึง่คณุไมต่อ้งกงัวลวา่จะเขา้ชัน้
เรยีนไมท่นัเวลา เพราะเนือ้หาในการเรยีนจะมใีหท้กุเมือ่ทีค่ณุตอ้งการ การ
พดูคยุอภปิราย การฟังบรรยาย และการมอบหมายงาน ทกุอยา่งสามารถ
ทบทวนไดแ้บบออนไลน ์ ไดท้กุเวลา ทกุสถานทีท่ีค่ณุสะดวก สิง่ทีใ่หก้บั
คณุคอืเอกสารการเรยีนทีค่รบถว้นและการมอบหมายงานภายในกรอบเวลา
ทีก่�าหนดในแตล่ะโมดลูหรอืแตล่ะบทเรยีน คณุจะไดรั้บขอ้ก�าหนดการเขา้
รว่มเรยีนทีช่ดัเจนในเนือ้หาหลกัสตูรของคณุ ระดบัของการเรยีนการสอน
และการมปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งนักศกึษาอืน่ๆ จากทัว่โลกเป็นสิง่ทีเ่ยีย่มยอด
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การอภปิรายออนไลน:์ คณุสามารถโพสตข์อ้ความในการอภปิรายออนไลน ์
หรอืสง่อเีมลห์าอาจารยท์ีป่รกึษาผา่นเว็บเบราเซอรข์องคณุได ้ การประชมุ
ของชัน้เรยีนออนไลนจ์ะอยูใ่นรปูแบบเว็บไซตท์ัง้หมด ระบบการประชมุทาง
เว็บไซตเ์ป็นอุปกรณ์การปฏสิัมพันธท์ีม่ปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุส�าหรับการ
เรยีนทางไกลในทกุวนันี ้ คณุสามารถโพสตข์อ้ความ รปูภาพ HTML และ
ลงิคอ์นิเตอรเ์น็ตลงในการอภปิรายของชัน้เรยีนได ้ ทัง้หมดทีค่ณุตอ้งมกีค็อื
เว็บเบราเซอรท์ีเ่ป็นปัจจบุนั เพือ่เขา้ถงึและมปีฏสิมัพันธใ์นการอภปิรายของ
ชัน้เรยีน

เอกสารการเรยีนของชัน้เรยีนทีข่า้พเจา้จ�าเป็นตอ้งมมีอีะไรบา้ง และขา้พเจา้
จะหาซือ้ไดท้ีไ่หน? ในหลายๆ ชัน้เรยีน คณุอาจตอ้งซือ้หนังสอืหรอืเอกสาร
การเรยีนอืน่ๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดส้ัง่ซือ้ต�าราเรยีนเร็วทีส่ดุและทนั
เวลาในวนัเปิดเรยีนวนัแรก!! ในค�าอธบิายชัน้เรยีนในหนา้เว็บเพจของชัน้
เรยีนแตล่ะวชิาจะระบถุงึหนังสอืหรอืเอกสารการเรยีนทีค่ณุตอ้งสัง่ซือ้ (หาก
ม)ี และวธิกีารสัง่ซือ้ หากมคี�าถามเกีย่วกบัต�าราเรยีนหรอืซอฟตแ์วรต์า่งๆ 
คณุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่online@academyart.edu

ขอ้ก�าหนดกอ่นลงทะเบยีนเรยีนมอีะไรบา้ง? และขา้พเจา้จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่
ขา้พเจา้มคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด? ขอ้ก�าหนดกอ่นลงทะเบยีนจะเป็น 

ขอ้ก�าหนดเดยีวกบัทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืทัว่ไปของมหาวทิยาลยั Academy of  
Art และปฏทินิชัน้เรยีน ขอ้มลูหลกัสตูรออนไลนน์ีจ้ะมใีหใ้นก�าหนดการของ
หลกัสตูรออนไลน์

ขา้พเจา้ตอ้งมคีอมพวิเตอร ์ Mac หรอื PC หรอืไม?่ ชัน้เรยีนออนไลนส์ว่น
ใหญส่ามารถเรยีนจบไดด้ว้ยคอมพวิเตอรท์ัง้ Macintosh และ PC หนา้ราย
ละเอยีดชัน้เรยีนออนไลนแ์ตล่ะตัวในคูม่อืหลักสตูรจะระบชุัน้เรยีนออนไลน์
เฉพาะทีต่อ้งการซอฟตแ์วรท์ีใ่ชไ้ดบ้น Macintosh หรอื PC เทา่นัน้ไวใ้น
คูม่อื เราขอแนะน�าใหนั้กศกึษาออนไลนอ์า้งองิรายละเอยีดบนหนา้เพจของ
ชัน้เรยีนออนไลน์เกีย่วกับวุฒทิีต่อ้งการศกึษากอ่นทีจ่ะซือ้คอมพวิเตอรต์ัว
ใหม่

OLการเรยีนแบบออนไลน์
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โปรแกรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นวทิยาลยั
การเรยีนสว่นตวัแบบเขม้ขน้

การศกึษาศลิปะอยา่งตอ่เนือ่ง
การพัฒนาอาชพี
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โปรแกรมเตรยีมความพรอ้มกอ่นวทิยาลยั
การเรยีนสว่นตวัแบบเขม้ขน้

การศกึษาศลิปะอยา่งตอ่เนือ่ง
การพัฒนาอาชพี

หลกัสตูรส�าหรบัทกุระดบั



3939



4040

PROหลกัสตูรส�าหรับทกุระดบั



4141



4242



4343



4444
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การกฬีา
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มหาวทิยาลยั Academy of Art เป็นสถาบนัสอนศลิปะ
หลกัสตูรสีปี่เพยีงแหง่เดยีวทีเ่ป็นสมาชกิของ NCAA

การกฬีา  ATH

หลกัสตูรการกฬีาของเราท�าลายกฎของศลิปินและนักกฬีาทัง้หลาย เนือ่งจาก
นักกฬีาของเราคอืศลิปิน การแสดงออกทีเ่ขม้แข็ง ความตัง้ใจทีมุ่ง่มัน่ และ
ปลดปลอ่ยความหลงใหลไมใ่ชแ่คเ่ป็นเครือ่งหมายของศลิปินทีย่ ิง่ใหญเ่ทา่นัน้ 
แตย่งัเป็นเครือ่งหมายของนักกฬีาชัน้น�าดว้ย

โดยการแนะน�าใหรู้จั้กแนวคดิ “ศลิปิน นักกฬีา” ทีส่ามารถแขง่ขนักบัทีอ่ืน่ได ้
ตัง้แตปี่ 2008, Urban Knights ใหก้ารรับรองสถานะ NCAA ดวิชิัน่สองอยา่ง
เต็มที ่ ในปี 2012 และใหก้ารสนับสนุน 16 ชนดิกฬีามหาวทิยาลยัอยา่งตอ่
เนือ่ง ซึง่ท�าให ้Academy of Art เป็นมากกวา่สถาบนัการสอนศลิปะชัน้น�า

เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในดา้นการกฬีาได ้ มหาวทิยาลยั Academy of Art 
ของเราจงึก�าหนดใหม้คีณะกฬีานันทนาการและฟิตเนส ศลิปินมกัจะลมืไปวา่ 

รา่งกายของตนเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสรา้งสรรคผ์ลงานชัน้เยีย่ม ชัน้เรยีน
โภชนาการและทมีภายในจะชว่ยใหต้ระหนักถงึร่างกายและสรา้งชอ่งทางทีม่ี
พลงังานอยา่งสรา้งสรรค ์เพือ่วชิาชพีดา้นศลิปะทีย่ัง่ยนื

เป็นศลิปิน เป็นนักกฬีา
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นกักฬีายอดเยีย่มเรยีงตามตวัเลข

•  200 ศลิปิน-นักกฬีา
•  122 เกยีรตนิยิมระดบัภมูภิาค All-West ของ NCAA 
•  55 ถว้ยรางวลั All-American ดวิชิัน่ 2 ของ NCAA
•  35 ประเทศทีเ่ป็นตวัแทน
•  16 ทมีกฬีา
•  13 การปรากฎตวัหลงัฤดกูาลดวิชิัน่ 2 ของ NCAA
•  3 แชมเป้ียนการประชมุสมัมนาแปซฟิิกตะวนัตก
•  1 โรงเรยีนศลิปะในสมาคม NCAA 

คณะนันทนาการและความกนิดอียูด่จัีดใหม้กีจิกรรม
ทีห่ลากหลาย ตัง้แตช่ัน้เรยีนเตน้ไปจนถงึกฬีาภายใน

การใชช้วีติในมหาวทิยาลยัมชีมรมตา่งๆ ใหนั้กศกึษา 

เขา้รว่มมากมาย ตัง้แตช่มรมสขุภาพและฟิตเนสไป
จนถงึกลุม่เฉพาะหลกั

การกฬีาของมหาวทิยาลยั

กฬีามหาวทิยาลยั 
NCAA และสมาชกิการประชุมสมัมนา 
PacWest

ทมีกฬีามหาวทิยาลยัชว่งฤดใูบไมร้ว่ง  
•  ครอสคนัทรี ่(ช/ญ) 
•  ฟตุบอล (ช/ญ) 
•  วอลเลยบ์อล (ญ)

ทมีกฬีามหาวทิยาลยัชว่งฤดหูนาว  
•  บาสเกต็บอล (ช/ญ) 
•  กรฑีาในรม่ (ช/ญ)

ทมีกฬีามหาวทิยาลยัชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ 
•  เบสบอล (ช) 

•  ซอฟตบ์อล (ญ) 

•  กรฑีากลางแจง้ (ช/ญ) 

•  กอลฟ์ (ช/ญ) 

•  เทนนสิ (ญ)

และยงัมกีฬีาภายในและชมรมตา่งๆ อกี
มากมาย
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ขอ้มลูมหาวทิยาลยั

การชว่ยเหลอืทางการเงนิและคา่เลา่เรยีน
ชวีติในมหาวทิยาลยัและการเป็นผูน้�า

ทรัพยากรดา้นวชิาการ
ปฏทินิวชิาการ

แผนทีม่หาวทิยาลยั
ขอ้มลูการรับเขา้ศกึษา
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มหาวทิยาลยัของเรา

มหาวทิยาลยัใจกลางเมอืง
มหาวทิยาลยั Academy of Art เป็นมหาวทิยาลยัในเมอืงทีม่เีอกลกัษณไ์ม่
เหมอืนทีใ่ด: เมอืงซานฟรานซสิโก ยา่นรมิอา่วถอืเป็นศนูยก์ลางนวตักรรมที่
วุน่วายและจอแจ การหลอมรวมของเทคโนโลยลี�้าสมยั การออกแบบอยา่ง
ยัง่ยนื และงานศลิปะเชงิสรา้งสรรค ์ นักศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy 
of Art จะไดรั้บประโยชนจ์ากทีต่ัง้ทีแ่สนโดดเดน่และมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั
นี ้ ซ ึง่นักศกึษาทีล่งเรยีนในมหาวทิยาลยัจะไดเ้ขา้รว่มในชมุชนศลิปินและ
นักออกแบบทีเ่ป่ียมพลงัของมหาวทิยาลยัและของเมอืงดว้ย ดว้ยอปุกรณ์
การเรยีนการสอนทีล่�้าสมัยและความดัง้เดมิของยา่นรมิอา่วทีเ่ป็นฉากหลัง
ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ นักศกึษาจงึสามารถสรา้งวสิยัทศันท์ีส่รา้งสรรคข์องตนให ้
มชีวีติขึน้มาได ้มาเรยีนกบัเราทีเ่มอืงรมิอา่วกนั 

สถานทีต่ัง้ในการเรยีนการสอนแรกเริม่
79 ถนนมอนตโ์กเมอรี่
ซานฟราสซสิโก แคลฟิอรเ์นยี 94105

ออนไลน์

หลักสูตรศลิปะและการออกแบบวุฒบิัณฑติศกึษาและวุฒติ�่ากว่าบัณฑติ
ศกึษาแบบออนไลนท์ีไ่มต่อ้งเรยีนคูข่นานกนัของเราจะใหก้ารศกึษาทีย่อด 
เยีย่มเชน่เดยีวกบัทีเ่ราสอนในมหาวทิยาลยั แตม่คีวามยดืหยุน่เป็นอยา่งมาก  
การเรยีนแบบออนไลนจ์ะท�าใหนั้กศกึษาสามารถจัดสมดลุระหวา่งการเรยีน
กบัหนา้ทีก่ารงาน ครอบครัว และความรับผดิชอบอืน่ๆ ได ้ การไดรั้บการ
รับรองจากมหาวทิยาลัยจะเป็นหลักประกันมาตรฐานทีสู่งของการศกึษา 
การสอน และประสทิธภิาพ ชัน้เรยีนของเราจะสอนทกัษะและเทคนคิตา่งๆ 
ทีใ่ชโ้ดยศลิปินและนักออกแบบมอือาชพี ทกัษะตา่งๆ ทีจ่ะชว่ยใหค้วามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรคข์องคณุเป็นไปได ้

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.online.academyart.edu
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ขอ้มลูคา่เลา่เรยีน
ฤดรูอ้น 2016
วฒุติ�า่กวา่บณัฑติศกึษา     $835 ตอ่หน่วยกติ
การรับรองการสอนบณัฑติศกึษาและศลิปะ  $935 ตอ่หน่วยกติ
ฤดใูบไมร้ว่ง 2016 ทีก่�าลงัเปิดสอน
วฒุติ�า่กวา่บณัฑติศกึษา     $873 ตอ่หน่วยกติ
การรับรองการสอนบณัฑติศกึษาและศลิปะ  $982 ตอ่หน่วยกติ

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ
นักเรยีนหลายคนจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่เขา้เรยีนใน
วทิยาลยั เรามแีหลง่เงนิชว่ยเหลอืหลายแหลง่ใหก้บันักศกึษา และเรายนิดี
ทีคุ่ณจะเขา้มาตดิต่อหารอืทางเลอืกในการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิของเรา 
เราอยูท่ีน่ีเ่พือ่ใหก้�าลงัใจ และชว่ยใหค้ณุสามารถหาตวัชว่ยดา้นการเงนิได ้

การช�าระคา่เลา่เรยีน
• คา่เลา่เรยีนจะค�านวณโดยใชพ้ืน้ฐานตอ่หน่วยกติ
• นักศกึษาตอ้งจ่ายตามจ�านวนหน่วยกติทีล่งทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาค

การศกึษา
• นักศกึษาจะตอ้งช�าระคา่สมคัรและคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีน ซึง่รวมถงึ 

คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิของแตล่ะวชิาทีก่�าหนดไวด้ว้ย
• ก�าหนดเวลาการช�าระคา่เลา่เรยีนคอืวันเสารก์อ่นทีจ่ะเริม่วันแรกของชัน้

เรยีนในแตล่ะภาคการศกึษา

คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเรยีน
หลายๆ วชิาจะตอ้งมกีารช�าระคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเรยีน ซึง่คา่
ธรรมเนียมของแตล่ะวชิาจะแสดงไวใ้นรายละเอยีดของวชิาในแคตตาล็อก
นี ้ คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเรยีนจะตอ้งช�าระกอ่นวนัสดุทา้ยของการ
จา่ยคา่เลา่เรยีน คา่ธรรมเนยีมเหลา่นีจ้ะเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัเครือ่งมอืและ
อปุกรณท์ีจ่ะใชใ้นชัน้เรยีน

ตวัอยา่งคา่เลา่เรยีนทัว่ไปส�าหรับปีการศกึษา
ฤดรูอ้น 2016
ต�า่กวา่บณัฑติศกึษา (24 หน่วยกติ x $835)   $20,040
ระดบับณัฑติศกึษา (24 หน่วยกติ x $935)   $22,440
ฤดใูบไมร้ว่ง 2016
ต�า่กวา่บณัฑติศกึษา (24 หน่วยกติ x $873)   $20,952
ระดบับณัฑติศกึษา (24 หน่วยกติ x $982ี)   $23,568

คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ
(ไมม่กีารคนืเงนิ)

คา่ธรรมเนยีมทัว่ไปส�าหรับปีการศกึษา (ตา่งกนัไปตามสาขาเอก)        $500
คา่อปุกรณก์ารเรยีนส�าหรับปีการศกึษา (ตา่งกนัไปตามสาขาเอก)   $1,790
คา่ธรรมเนยีมการถอนรายวชิาตอ่วชิา          $25
คา่ธรรมเนยีมเชา่ตูล็้อคเกอร ์(ฤดใูบไมร้ว่งและใบไมผ้ล/ิฤดรูอ้น)   $20 
คา่ธรรมเนยีมการจัดการตรวจสอบทีถ่กูสง่กลบั         $15
คา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้          $50
คา่ปรับการช�าระเงนิคา่เลา่เรยีนลา่ชา้          $50
คา่ธรรมเนยีมการวางแผนการช�าระเงนิ          $50
คา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นบตัรประจ�าตวั          $30
คา่ธรรมเนยีมกจิกรรมนักศกึษา           $30

การเปลีย่นแปลงคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีม
คา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดท้กุเมือ่ นักศกึษา 

ตอ้งทราบวา่ขอ้มลูในแคตตาล็อกนี้สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ 
ลว่งหนา้ ขอ้มลูในแคตตาล็อกนีม้ใิชส่ญัญาระหวา่งมหาวทิยาลยั Academy 
of Art และนักศกึษาหรอืผูส้มคัรเขา้เรยีน

วธิกีารช�าระคา่เลา่เรยีน
วธิที ี ่1 (แนะน�า)
หากคณุช�าระคา่เลา่เรยีนโดยการใชบ้ตัรเครดติวซีา่หรอืมาสเตอรก์ารด์ คณุ
สามารถช�าระเงนิออนไลนไ์ดโ้ดยการเขา้สูร่ะบบบรกิารตนเองของนักศกึษา 
โดยไปที ่www.academyart.edu (คลกิทีนั่กศกึษาปัจจบุนั จากนัน้จงึคลกิ
ทีบ่รกิารตนเอง) สามารถช�าระเงนิไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

วธิที ี ่2
หากคณุช�าระคา่เลา่เรยีนโดยใชเ้ชค็ กรณุาสัง่จา่ยในนาม Academy of Art 
University และสง่ไปยงั:

Accounts Receivable
Attn: Tuition Payments
Academy of Art University
79 New Montgomery St
San Francisco, CA 94105

***หมายเหต:ุ กรณุาระบหุมายเลขประจ�าตวันักศกึษาบนเชค็ เพือ่ใหส้ามารถระบตุวั

ตนได ้* * *

วธิที ี ่3
การช�าระดว้ยเงนิสด สามารถจา่ยไดท้ีแ่ผนกบญัชลีกูหนี ้ ชัน้ 2 เลขที ่ 79 
อาคารนวิมอนตโ์กเมอรี ่ ในเวลาท�าการปกต ิ หรอืฝากไวใ้นกลอ่งรับฝากที่
ปลอดภยัของเรา
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การจา่ยเงนิทางอเิล็กทรอนกิสข์องการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ
(แนะน�าเป็นอยา่งยิง่ส�าหรับนักศกึษาทกุคน)

มหาวทิยาลยั Academy of Art เป็นคูค่า้กบั Higher One Inc. ซึง่เป็น
บรษัิทผูใ้หบ้รกิารดา้นการเงนิ เพือ่ตดิตัง้ใชง้านโปรแกรมคนืเงนิตวัใหม ่

Higher One จะสง่ซองจดหมายสเีขยีวใหแ้กนั่กศกึษา ซึง่ภายในจะมกีารด์
เริม่ตน้ใชง้าน ในกรณีทีต่อ้งการเงนิคนืจากมหาวทิยาลยั Acadey of Art ใน
ระหวา่งการศกึษา นักศกึษาปัจจบุนัจะขอเงนิคนืแบบออนไลนโ์ดยใชก้ารด์

โปรดทราบวา่มหาวทิยาลยั Academy of Art มโีลโก ้ เดบติ/MasterCard 
แสดงอยู ่ซ ึง่เป็นเครือ่งมอืส�าหรับเปิดใชง้านทีค่ณุจะสามารถใชง้านไดก้็ตอ่
เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะเปิดบญัชตีรวจสอบของ Higher Once โปรดเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัตวัเลอืกของคณุ! หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาไปทีเ่ว็บไซต์
ของเราที ่www.academyart.edu คลกิทีก่ารเงนิ จากนัน้จงึเลอืกตวัเลอืก
การคนืเงนิ

แผนการช�าระเงนิเป็นงวด
(นักศกึษามหาวทิยาลยั Academy of Art ทกุคนสามารถสมคัรใชบ้รกิารได)้

• แผนการช�าระเงนิเป็นงวดสามารถจา่ยไดจ้รงิและเป็นทางเลอืกทีส่ะดวก
ส�าหรับนักศกึษาและผูป้กครองในการจา่ยช�าระคา่เลา่เรยีน

• แผนการช�าระเงนิเป็นงวดสามารถใชไ้ดท้ัง้ภาคการศกึษาฤดูใบไมร้่วง
และฤดใูบไมผ่ลิ

นักศกึษาและผูป้กครองสามารถช�าระคา่เลา่เรยีนไดเ้ป็น 4 งวดเทา่ๆ กนั หาก 

คณุไดรั้บการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพยีงบางสว่น คณุสามารถใชบ้รกิารแผน 

การช�าระเงนิเป็นงวดเพือ่ช�าระคา่เลา่เรยีนทีแ่พ็กเกจการชว่ยเหลอืดา้นการ
เงนิไมค่รอบคลมุได ้

วธิกีารสมคัรเขา้รว่มแผนการช�าระเงนิเป็นรายงวด
คณุตอ้งลงทะเบยีนเรยีนกอ่นจงึจะสามารถสมัครเขา้ร่วมแผนการช�าระเงนิ
เป็นรายงวดได ้ โดยมคีา่ธรรมเนยีมในการสมคัร $50.00 ซึง่จะช�าระพรอ้ม
การจา่ยเงนิงวดแรก

การสมคัรออนไลน:์
คณุสามารถสมคัรออนไลนผ์า่นบรกิารนักศกึษาได ้
ไปที ่ www.academyart.edu คณุสามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากหนา้ 
"การช�าระเงนิ"

การสมคัรดว้ยตนเอง:
สมคัรดว้ยตนเองไดท้ีแ่ผนกบญัชลีกูหนี ้ เลขที ่ 79 ถ.นวิมอนตโ์กเมอรี ่ ชัน้ 
2 ซานฟรานซสิโก น�าส�าเนาจดหมายการไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ
ปัจจบุนัของคณุ (หากม)ี และตารางเวลาเรยีนปัจจบุนัมายืน่ดว้ย

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่แผนกบญัชลีกูหนีไ้ดท้ีห่มายเลข
โทรศพัท ์ 800.544.2787 หรอื 415.274.2222 หรอืเขา้ชมแบบออนไลน์
ไดท้ี:่ www.academyart.edu
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ชวีติในมหาวทิยาลยัและการเป็นผูน้�า
สว่นส�าคัญของการเตบิโตและแรงบันดาลใจของศลิปินจะเกดิขึน้จากภาย 
นอกชัน้เรยีนหรอืหอ้งปฏบิตักิาร ทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art เราเขา้ใจ 
ในสิง่นี้

เราไดพั้ฒนาฝ่ายชวีติในมหาวทิยาลยัและการเป็นผูน้�าทีเ่ขม้แข็ง ทีจ่ะชว่ย
เพิม่มลูคา่ใหก้บัประสบการณใ์นการเรยีนของคณุ มโีอกาสมากมายใหค้ณุ
ไดเ้ขา้รว่ม และการมสีว่นรว่มคอืกญุแจสูค่วามส�าเร็จของนักศกึษามากมาย 
เป้าหมายอนัดบัแรกของเราคอืกระตุน้ใหค้ณุท�าใหส้ดุความสามารถ

ฝ่ายชวีติในมหาวทิยาลยัและการเป็นผูน้�าจัดใหม้:ี
• กจิกรรมของนักศกึษา
• ชัน้เรยีนนันทนาการและความอยูด่กีนิด ี (หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด 

ดทูี ่สว่นของการกฬีา)
• องคก์รนักศกึษา
• การพัฒนาอาชพีและความเป็นผูป้ระกอบการ

เมือ่คณุมาถงึมหาวทิยาลยั เราจะตอ้นรับคณุดว้ยการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ่ 
"สตารท์ สมารท์" ถกูออกแบบมาโดยค�านงึถงึพวกคณุเป็นหลกั เราใหก้าร
สนับสนุนการจัดอเีวนตแ์ละกจิกรรมสนุกๆ มากมาย เพือ่ชว่ยใหค้ณุเริม่ตน้
อยา่งประสบความส�าเร็จกบัประสบการณท์ีม่หาวทิยาลยั Academy of Art 
ของคณุ

ทีพั่กของมหาวทิยาลยั

ศลิปินในทีพ่กัอาศยั
• เรามทีีพั่กของมหาวทิยาลยัทัว่เมอืงซานฟรานซสิโก เมอืงทีม่เีพือ่นบา้น

ชวีติในมหาวทิยาลยัและการเป็นผูน้�า
ทีม่ชีวีติชวีาทีส่ดุ

• รับรองวา่จะมทีีพั่กส�าหรับนักศกึษาใหมท่กุคน
• มชีมุชนบา้นพักส�าหรับนักศกึษาชัน้ปีทีห่นึง่ นักศกึษาทีโ่อนยา้ยมาหรอื

นักศกึษาตอ่เนือ่ง และนักศกึษาทีม่อีาย ุ21 ปีขึน้ไป
• ทกุอาคารทีพั่กของมหาวทิยาลยั จะมกีารแตง่ตัง้ผูอ้�านวยการทีพั่กอาศยั 

และในหลายๆ อาคาร ผูช้ว่ยดแูลทีพั่กอาศยัจะอาศยัอยูใ่นอาคารนัน้ดว้ย
• ความปลอดภัยเป็นขอ้พจิารณาหลักในอาคารทีพั่กของมหาวทิยาลัยทกุ

หลงั และทัว่ทัง้มหาวทิยาลยัดว้ย
• จะมแีผนการจัดมือ้อาหาร เพลดิเพลนิกบัรา้นอาหารของเรา ทีม่โีปรแกรม 

อาหารเย็นทีม่คีณุภาพ!

สมคัรเขา้พักแบบออนไลน!์ สามารถหาขอ้มลูเพิม่เตมิ และกรอกใบสมคัร 
เขา้พักในมหาวทิยาลยัแบบออนไลนไ์ดท้ี ่ www.academyart.edu หรอื
ตดิตอ่เราไดท้ี:่

800.544.2787 (ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย)
415.274.2222 (นอกสหรัฐอเมรกิา)
housing@academyart.edu

Student Housing
Academy of Art University
79 New Montgomery Street
San Francisco, CA 94105
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หอ้งสมดุและทรัพยากรทางวชิาการ

บรกิารนักศกึษา

บรกิารนักศกึษาเป็นแผนกทีต่ัง้ขึน้ส�าหรับนักศกึษาตอ่เนือ่ง นักศกึษาใหม่
จะไดรั้บจดหมายจากทีป่รกึษาของตนในเดอืนแรกทีเ่ปิดเรยีน เพือ่ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในการใหค้�าปรกึษาดา้นวชิาการ นักศกึษาแตล่ะรายจะมอีาจารย์
ทีป่รกึษาเพือ่ชว่ยเหลอืในเรือ่งการลงทะเบยีนใหม่ในภาคการศกึษาทีจ่ะ
มขี ึน้ในอนาคต การเปลีย่นแปลงชัน้เรยีน และการประเมนิหลกัสตูรและ
การวางแผนส�าหรับการจบการศกึษาทีม่หาวทิยาลยั ฝ่ายบรกิารตนเองจะ
อ�านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนและการเปลีย่นแปลงชัน้เรยีนแบบ
ออนไลน ์ อยา่งไรก็ตาม นักศกึษาควรหารอืเกีย่วกบัความกา้วหนา้ดา้นการ
เรยีนกบัอาจารยท์ีป่รกึษาแบบตวัตอ่ตวั หรอืโทรศพัทพ์ดูคยุในทกุๆ ภาค
การศกึษา การประชมุเป็นระยะในการประเมนิหลกัสตูรกบัทีป่รกึษาจะชว่ย
ใหนั้กศกึษาอยูใ่นแนวทางเพือ่มุง่ไปสูว่ฒุทิีต่อ้งการ

หากคณุยงัไมท่ราบวา่ใครเป็นทีป่รกึษา กรณุาโทรศพัทห์รอือเีมลส์อบถาม:

นกัศกึษาระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา:
โทรศพัท:์ 800.544.2787 หรอื 415.274.2222
อเีมล:์ studentservices@academyart.edu

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา:
โทรศพัท:์ 800.544.2787 หรอื 415.274.2222
อเีมล:์ graduateschool@academyart.edu

นักศกึษาออนไลน:์
นักศกึษาทีเ่ริม่ตน้การเรยีนออนไลนท์ัง้หมดตัง้แตฤ่ดรูอ้นปี 2005 ขึน้ไป
สามารถตดิตอ่กบัอาจารยท์ีป่รกึษาบรกิารนักศกึษาออนไลน ์ โดยโทรศพัท์
ไปทีห่มายเลข 800.544.2787 หรอื 415.274.2222 และขอตดิตอ่กบัฝ่าย
บรกิารนักศกึษาออนไลน์

หอ้งสมดุมหาวทิยาลยั Academy of Art

นีไ่มใ่ชห่อ้งสมดุแบบทัว่ไป! Academy of Art University มคีอลเลคชัน่
หนังสอื วารสาร ภาพยนตร ์บทภาพยนตร ์และทรัพยากรอเิล็กทรอนกิส ์ที ่

กวา้งขวางและมกีารจัดระเบยีบไวเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่จะสามารถชว่ยตอบสนอง
ความตอ้งการทีห่ลากหลายของหลักสตูรศลิปะและการออกแบบของทาง
สถาบนั ทรัพยากรทัง้ในหอ้งสมดุและแบบออนไลนไ์ดรั้บการปรับแตง่โดย
เฉพาะส�าหรับความจ�าเป็นดา้นงานวจัิยแบบวชิวลของศลิปินนักศกึษาของ
เรา ผูไ้ดรั้บการกระตุน้ใหท้�างานรว่มกนัในสภาพแวดลอ้มทีม่ชีวีติชวีา ทีซ่ ึง่
พวกเขาสามารถท�าการวจัิย รว่มท�างาน เรยีนรู ้และสรา้งสรรคง์านวชิวลได ้

บรกิารของหอ้งสมดุจะประกอบดว้ย:
• การชว่ยเหลอืการวจัิย แบบออนไลน ์และการชว่ยเหลอืรายบคุคล
• คอลเลคชัน่ภาพดจิติอล
• ฐานขอ้มลูตามชว่งเวลาในแบบเนือ้หาเต็ม
• คอมพวิเตอร ์สแกนเนอร ์และเครือ่งพมิพ์
• หอ้งภาพยนตร์
• พืน้ทีศ่กึษาแบบกลุม่ทีไ่มม่เีสยีงรบกวน

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่library.academyart.edu
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ARC

ศนูยท์รัพยากรการศกึษาหรอื ARC เป็นบา้นของบรกิารสนับสนุนการศกึษา
ทัง้หมดของมหาวทิยาลยั Academy of Art ARC มเีจา้หนา้ทีท่ีเ่ป็นมติร 
พรอ้มชว่ยเหลอื และผา่นคณุสมบตักิารเป็นผูใ้หก้ารศกึษาในระดบัสงู โดย
มภีารกจิในการใหก้ารชว่ยเหลอืดา้นการศกึษารายบคุคลแกนั่กศกึษาแตล่ะ
คนและทกุคน ตลอดเวลาทีค่ณุศกึษาทีม่หาวทิยาลยั ARC จะอยูท่ีน่ั่นเพือ่
ระบถุงึความจ�าเป็นดา้นการศกึษาใดๆ หรอืทัง้หมดของคณุ ทัง้ภายในและ
ภายนอกชัน้เรยีน

เวริค์ชอ็ป

มหาวทิยาลยั Academy of Art น�าเสนอโอกาสทีไ่มเ่หมอืนใครในการเขา้
รว่มเวริค์ชอ็ปศลิปะและการออกแบบทีจั่ดขึน้เป็นประจ�าตา่งหาก นอกจาก
เวริค์ชอ็ปการบรหิารจัดการเวลาและเวริค์ชอ็ปเชงิวชิาการทัว่ไป ทกุๆ ภาค
วชิาของมหาวทิยาลยัจะมเีวริค์ชอ็ปทีจั่ดขึน้ตา่งหากนี ้ซ ึง่นักศกึษาสามารถ
ใชเ้วลาพเิศษรว่มกบัอาจารยร์ะดบัมอือาชพีในการปรับปรงุทกัษะตา่งๆ หรอื
เพิม่วชิาเสรมิ ทกุๆ เวริค์ชอ็ปไมม่คีา่ใชจ้า่ย และนักศกึษาสามารถเขา้รว่มกี่
เวริค์ชอ็ปกไ็ดต้ามตอ้งการ หากเป็นเวริค์ชอ็ปทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิานัน้ๆ

หอ้งปฏบิตักิารการเขยีน

ทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art เราเขา้ใจถงึความจ�าเป็นของนักศกึษา
ศลิปะและการออกแบบ เราออกแบบหลกัสตูรการเขยีนขึน้เพือ่ชว่ยในเรือ่ง
วฒันธรรมดา้นวชิวลของมหาวทิยาลยั ไมว่า่คณุจะตอ้งการขดัเกลาทกัษะ
การเขยีน หรอืหากคณุจ�าเป็นตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืในเรือ่งพืน้ฐาน เรา
พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการเขยีน นักศกึษาสามารถนัดหมายแบบ
ตวัตอ่ตวัเพือ่ใชห้อ้งปฏบิตักิารการเขยีนไดท้กุเมือ่ ตลอดทัง้ภาคการศกึษา 
ความชว่ยเหลอืดา้นหอ้งปฏบิัตกิารการเขยีนมใีหท้ัง้ในมหาวทิยาลัยและ
ทางออนไลน์

การชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาแกนั่กศกึษา

การชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาแกนั่กศกึษาจะสง่เสรมิใหเ้กดิความส�าเร็จโดย
การประเมนิความจ�าเป็นของนักศกึษาแตล่ะคน พัฒนาแผนการประสบความ 

ส�าเร็จทีก่�าหนดเองผา่นการใหค้�าแนะน�าดา้นวชิาการ และเชือ่มโยงนักศกึษา 

กบัแหลง่ทรัพยากรดา้นวชิาการส�าคญัๆ และแหลง่ทรัพยากรของชมุชน

การเขา้ถงึ 

มหาวทิยาลยั Academy of Art รับประกนัการเขา้ถงึของนักศกึษาทีเ่ป็นผู ้
ทพุพลภาพอยา่งเทา่เทยีม ส�านักงานบรกิารชัน้เรยีนจะอ�านวยความสะดวก
อยา่งเป็นเหตเุป็นผล และใหค้�าแนะน�าดา้นวชิาการรายบคุคล สถานทีเ่งยีบ
สงบในการศกึษา หาขอ้มลูและการอา้งองิตา่งๆ บรกิารชัน้เรยีนจะสง่เสรมิ
การใชก้ารออกแบบเพือ่มวลชน ตลอดทัง้หลกัสตูร 

ความชว่ยเหลอืของ EAP

มหาวทิยาลยัของเรามุง่มัน่เป็นอยา่งยิง่ในการเป็นมหาวทิยาลยัทีม่นัีกศกึษา 

จากหลากหลายประเทศ โปรแกรมภาษาองักฤษเพือ่วตัถปุระสงคท์างศลิปะ 

ของเราท�าใหม้หาวทิยาลยัของเราเป็นตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรับบคุคลผูม้ไิดม้ี
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่ ทีต่อ้งการศกึษาในดา้นศลิปะและการออกแบบ
ในประเทศสหรัฐอเมรกิา หลกัสตูร EAP ทีม่หาวทิยาลยัของเราจะผสมผสาน 
การศกึษาศลิปะและการเรยีนรูใ้นเรือ่งภาษาเขา้ดว้ยกนั บรกิารของ EAP ที ่

มใีหไ้ดแ้กห่ลกัสตูร EAP การสนับสนุน EAP รายบคุคล ซึง่สามารถจัดใหไ้ด ้

กบัชัน้เรยีนศลิปะและออกแบบใดๆ ก็ไดข้องมหาวทิยาลยั การเขยีน EAP 
การพดู และหอ้งปฏบิตักิารมลัตมิเีดยี ซึง่จะรวมถงึการชว่ยเหลอื EAP แบบ
ออนไลนด์ว้ย

ความชว่ยเหลอืแบบออนไลน์

ไมม่มีหาวทิยาลัยอืน่ใดทีน่�าเสนอความชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาศลิปะและ
การออกแบบทางออนไลน์ทีก่วา้งขวางและมคีุณภาพเหมอืนทีเ่รามใีหท้ี่
มหาวทิยาลยั Academy of Art แหง่นี ้ ทกุๆ ความชว่ยเหลอืทีเ่รามใีหก้บั
ผูเ้รยีนในมหาวทิยาลยั เรากม็ใีหนั้กศกึษาออนไลนด์ว้ยเชน่กนั อกีทัง้เรา
ยังมเีอกสารชว่ยเหลอืทางการศกึษาทีป่รับแตง่มาโดยเฉพาะส�าหรับความ
จ�าเป็นในการเรยีนรูข้องนักศกึษาในสภาพแวดลอ้มแบบออนไลน ์ทีป่รกึษา
ของมหาวทิยาลัยจะพรอ้มชว่ยเหลอืนักศกึษาทีม่คีวามจ�าเป็นในการเรยีนรู ้
แบบออนไลน ์อกีทัง้นักศกึษาแบบออนไลนย์งัจะไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้น 
EAP และหอ้งปฏบิตักิารเขยีนแบบออนไลนด์ว้ย
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ปฏทินิการศกึษา - 2016 

วนัทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้กรณุาดขูอ้มลูทีท่นัสมยัทีส่ดุจากเว็บไซตข์องสถาบนั 
ลงิคเ์ขา้สูป่ฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art: www.academyart.edu/content/aau/en/about-us/news-events/calendar.html

ฤดใูบไมร้ว่ง 2016  วนัที่
วนัแรกของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่จบการศกึษา ส�าหรับภาคเรยีนฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่ง 2016   15 กมุภาพันธ ์2016
ลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่ง 2016  22 กมุภาพันธ ์2016
วนัแรกของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่จบการศกึษา ส�าหรับภาคเรยีนฤดรูอ้นใบไมผ้ลติ ปีการศกึษา 2017   19 กนัยายน 2016
เริม่ตน้กจิกรรมล็อคเกอรเ์ซลส ์  22 สงิหาคม 2016
นักศกึษาใหมท่ีอ่ายตุ�า่กวา่ 21 ปี ยา้ยเขา้  22 สงิหาคม 2016
นักศกึษาใหมท่ีอ่ายมุากกวา่ 21 ปี ยา้ยเขา้  23 สงิหาคม 2016
สปัดาหต์อ้นรับฤดใูบไมร้ว่ง 2016  24 สงิหาคม 2016
การตอ้นรับจากประธานและปฐมนเิทศผูป้กครอง  24 สงิหาคม 2016
พบผูอ้�านวยการแผนก  25 สงิหาคม 2016
วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารเริม่ตน้ การชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ (เพือ่รับประกนัวา่จะช�าระเงนิไดต้รงเวลา) 25 สงิหาคม 2016
นักศกึษาตอ่เนือ่งยา้ยเขา้  26 สงิหาคม 2016
วนัสดุทา้ยของการยืน่ "เอกสารทีย่งัไมส่มบรูณ"์ ส�าหรับภาคเรยีนฤดรูอ้น 2016  26 สงิหาคม 2016
วนัสดุทา้ยของการท�าสญัญาเขา้รว่มแผนการช�าระเงนิรายงวด  27 สงิหาคม 2016
วนัสดุทา้ยการจา่ยคา่เลา่เรยีนภาคฤดใูบไมร้ว่ง 2016  27 สงิหาคม 2016
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้แรก  27 สงิหาคม 2016
นักศกึษาทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืทางการเงนิจะตอ้งตดิตอ่แผนกบญัชลีกูหนี ้  27 สงิหาคม 2016
เพือ่ยนืยนัวา่เงนิทีไ่ดจ้ะครอบคลมุคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ
เร ิม่ตน้ช ัน้เรยีนฤดใูบไมร้ว่ง  1 กนัยายน 2016
วนัแรงงาน (ปิดทกุอาคาร)  5 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนภาคฤดใูบไมร้ว่ง โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้  10 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของการเปลีย่นแปลงวชิาเรยีน โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงลา่ชา้  12 กนัยายน 2016
ชว่งเวลาการลงทะเบยีนลา่ชา้ ส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง 2016 (ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้) 13-17 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่จบการศกึษา ส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง ปีการศกึษา 2016,   17 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนภาคฤดใูบไมร้ว่ง 2016 (ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้)  17 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของการสง่ไฟลฉ์บบัสมบรูณข์องการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  19 กนัยายน 2016
เริม่ตน้การลงทะเบยีนส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ2017  TBD: 26 กนัยายน 2016
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่อง  27 กนัยายน 2016
เริม่ตน้ชัน้เรยีนประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง  8 ตลุาคม 2016 
ชว่งเวลาการใหค้ะแนนกลางภาคส�าหรับภาคเรยีนฤดรูอ้น 2016  17-31 ตลุาคม 2016
วนัสดุทา้ยทีส่ามารถถอนวชิาเรยีนโดยไมม่กีารลงบนัทกึ "W/F"   26 ตลุาคม 2016
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่าม  27 สงิหาคม 2016
สิน้สดุเวลาออมแสง (ตัง้นาฬกิากลบัไป 1 ชัว่โมง)  6 พฤศจกิายน 2016
วนัหยดุวนัขอบคณุพระเจา้ (ปิดทกุอาคาร)  24-27 พฤศจกิายน 2016
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่ ี ่  27 พฤศจกิายน 2016
วนัสดุทา้ยของชัน้เรยีนประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง  3 ธนัวาคม 2016
ชว่งเวลาการใหค้ะแนนสอบปลายภาคส�าหรับภาคเรยีนฤดรูอ้น 2016  12 ธนัวาคม 2016 -1 มกราคม 2017
การจัดนทิรรศกาลสดุทา้ยประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง  10 ธนัวาคม 2016
สิน้สดุช ัน้เรยีนฤดใูบไมร้ว่ง  17 ธนัวาคม 2016
บา้นพักปิดชว่งฤดหูนาว  17 ธนัวาคม 2016
วนัหยดุฤดหูนาว (ปิดทกุอาคาร)  25 ธนัวาคม 2016
วนัหยดุปีใหม ่(ปิดทกุอาคาร)  1 มกราคม 2016
มอบคะแนนสอบปลายภาคส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง 2016 แกนั่กศกึษา  2 มกราคม 2017
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วนัสดุทา้ยของการยืน่ค�ารอ้งเพือ่จบการศกึษา ส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิปีการศกึษา 2017,   4 กมุภาพันธ ์2017 
(หรอืวนัสดุทา้ยในการลงทะเบยีนส�าหรับ SP17 โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้)

ฤดใูบไมผ้ล ิ2017       
เริม่ตน้การลงทะเบยีนส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ2017  26 กนัยายน 2016
วนัหยดุปีใหม ่(ปิดทกุอาคาร)  1 มกราคม 2017
เริม่ภาคเรยีนฤดหูนาวระยะสัน้  9 มกราคม 2017
วนัสดุทา้ยของการสง่เอกสารขัน้ตน้ของการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  16 มกราคม 2017
(เพือ่รับรองวา่จะไดรั้บหนังสอืรับรองไดท้นัเวลากอ่นจะเริม่ตน้ภาคการศกึษา) 
วนัมารต์นิ ลเูธอร ์คงิ จเูนยีร ์  16 มกราคม 2017
เริม่ตน้กจิกรรมล็อคเกอรเ์ซลส ์  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
สปัดาหต์อ้นรับฤดใูบไมผ้ล ิ2017  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
ปฐมนเิทศผูป้กครอง  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
การตอ้นรับจากประธาน  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
พบผูอ้�านวยการแผนก  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
จบภาคเรยีนฤดหูนาวระยะสัน้  27 มกราคม 2017
นักศกึษาใหมย่า้ยเขา้  31 มกราคม 2017
นักศกึษาตอ่เนือ่งยา้ยเขา้  3 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของการยืน่ "เอกสารทีย่งัไมส่มบรูณ"์ ส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมร้ว่ง 2016  3 กมุภาพันธ ์2017
ครบก�าหนดการจา่ยคา่เลา่เรยีนภาคฤดใูบไมผ้ล ิ2017  4 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของการท�าสญัญาเขา้รว่มแผนการช�าระเงนิรายงวด  4 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้แรก  4 กมุภาพันธ ์2017
นักศกึษาทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอืทางการเงนิจะตอ้งตดิตอ่แผนกบญัชลีกูหนี ้  4 กมุภาพันธ ์2017
เพือ่ยนืยนัวา่เงนิทีไ่ดจ้ะครอบคลมุคา่เลา่เรยีนและคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 
เริม่ตน้ชัน้เรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ  6 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนภาคฤดใูบไมผ้ล ิ2017 โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้ 11 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของเปลีย่นแปลงวชิาเรยีน โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นแปลงลา่ชา้  11 กมุภาพันธ ์2017
ชว่งเวลาการลงทะเบยีนลา่ชา้ ส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ2017 (ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้) 13 กมุภาพันธ ์2017
เริม่ตน้ชัน้เรยีนประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ  18 กมุภาพันธ ์2017
วนัสดุทา้ยของการลงทะเบยีนภาคฤดใูบไมผ้ล ิ2017 (ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้)  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
วนัสดุทา้ยของการสง่ไฟลฉ์บบัสมบรูณข์องการชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ  20 กมุภาพันธ ์2017
เริม่ตน้ลงทะเบยีนเรยีนภาคฤดรูอ้นและฤดใูบไมร้ว่ง 2017  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่อง  4 มนีาคม 2017
วนัเปิดสตดูโิอของซานฟรานซสิโก  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
เริม่เวลาออมแสง (ตัง้นาฬกิาลว่งหนา้ 1 ชัว่โมง)  12 มนีาคม 2017
ชว่งใหค้ะแนนกลางภาค ภาคฤดใูบไมผ้ล ิ2017  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
วนัสดุทา้ยทีส่ามารถถอนวชิาเรยีนโดยไมม่กีารลงบนัทกึ "W/F"   จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
สปัดาหพั์กเรยีนภาคฤดใูบไมผ้ล ิ(สปัดาหน์ีไ้มม่กีารเรยีนการสอน)  26 มนีาคม- 1 เมษายน 2017
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่าม  4 เมษายน 2017
วนัสดุทา้ยของชัน้เรยีนประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ  15 เมษายน 2017
วนัหยดุฤดใูบไมผ้ล ิ(ปิดทกุอาคาร)  16 เมษายน 2017
การจัดนทิรรศกาลสดุทา้ยประสบการณศ์ลิปะกอ่นวทิยาลยั ภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ  22 เมษายน 2017
วนัสดุทา้ยของแผนการช�าระเงนิรายงวด: ก�าหนดช�าระเงนิครัง้ทีส่ ี ่  4 พฤษภาคม 2017
แฟชัน่โชว ์  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
ชว่งใหค้ะแนนสอบปลายภาค ภาคฤดใูบไมผ้ล ิ2017  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
การใหร้างวลัสือ่ของมหาวทิยาลยั Academy of Art  จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
สิน้สดุชัน้เรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ  27 พฤษภาคม 2017
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ปิดทีพั่กนักศกึษา 27 พฤษภาคม 2017
การจัดนทิรรศการและการตอ้นรับโชวฤ์ดใูบไมผ้ล ิ สปัดาหข์องวนัที ่22 พฤษภาคม 2017
บณัฑติศกึษามหาวทิยาลยั Academy of Art ฤดใูบไมผ้ล ิ2017 สปัดาหข์องวนัที ่22 พฤษภาคม 2017
วนัจบการศกึษา
นักศกึษาวฒุติ�า่กวา่บณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art ฤดใูบไมผ้ล ิ2017  สปัดาหข์องวนัที ่22 พฤษภาคม 2017
วนัจบการศกึษา
วนัทหารผา่นศกึ (ปิดทกุอาคาร) 29 พฤษภาคม 2017
มอบคะแนนสอบปลายภาคส�าหรับภาคเรยีนฤดใูบไมผ้ล ิ2017 แกนั่กศกึษา จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั
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การรับเขา้ศกึษา

วธิกีารสมคัร:
• มหาวทิยาลยั Academy of Art มกีารลงทะเบยีนแบบหมนุเวยีนทัง้ปี คณุ

สามารถสมคัรเขา้เรยีนในชัน้เรยีนฤดใูบไมร้ว่ง ฤดใูบไมผ้ล ิ และฤดรูอ้น
ไดต้ลอดทัง้ปี

• แนะน�าใหค้ณุสมคัรเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้ เพือ่รับประกนัการเขา้เรยีนใน
ชัน้เรยีนทีต่อ้งการเป็นอนัดบัแรกๆ

• หากคณุวางแผนทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนทีม่หาวทิยาลยั คณุสามารถสมคัร
เรยีนไดส้องปีลว่งหนา้ (ไมส่ามารถคนืเงนิคา่สมคัรได ้และใบสมคัรจะไม่
สามารถผัดผอ่นได)้

• ยื่นใบสมัครไดใ้นช่วงสัปดาหท์ี่สองของภาคเรียนฤดูใบไมผ้ลแิละฤดู
ใบไมร้ว่ง และสปัดาหแ์รกของภาคเรยีนฤดรูอ้น

 รชัญาการรบับคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา

มหาวทิยาลยั Academy of Art ด�าเนนิงานตามปรัชญาของการศกึษาทีว่า่
นักศกึษาทกุคนทีส่นใจในดา้นศลิปะ การออกแบบ และการสือ่สารสมควรที่
จะไดรั้บโอกาสในการศกึษานัน้ เป็นความเชือ่ของเราทีว่า่นักศกึษาทกุคน
ทีเ่ต็มใจทีจ่ะท�าพันธสญัญาใดๆ ตามทีเ่หมาะสมจะสามารถเรยีนรูท้กัษะใน
ระดบัมอือาชพีได ้
เรารักษานโยบายการรับบุคคลเขา้ศกึษาแบบครอบคลุมส�าหรับหลักสตูร
ในวฒุติ�า่กวา่ระดบับณัฑติศกึษาทัง้หมด* การรับเขา้ศกึษาไมจ่�าเป็นตอ้ง
มปีระสบการณม์ากอ่น ไมว่า่จะเป็นในดา้นศลิปะ การออกแบบ การสือ่สาร 
หรอืการแสดง โดยนักศกึษาทีม่ทีกัษะในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัเริม่ตน้จนถงึ
ระดบัขัน้สงู จะไดรั้บการชว่ยเหลอืในวชิาเรยีนทีเ่หมาะสม เราเตรยีมพรอ้ม
นักศกึษาในหลักสตูรขัน้สงูโดยจะมกีารสอนวชิาขัน้พืน้ฐานในดา้นทักษะ
ศลิปะ การออกแบบ การสือ่สาร และการแสดง

ปรชัญาการรบับคุคลเขา้ศกึษาตอ่ในระดบับณัฑติศกึษา

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของมหาวทิยาลยั Academy of Art ออกแบบ
มาเพือ่นักศกึษาทีต่อ้งการเนน้การศกึษาในระดับผูเ้ชีย่วชาญในสาขาทีต่น 
เลอืก นักศกึษาทกุคนทีจ่บการศกึษาจากระดบัปรญิญาตรแีลว้จะสามารถ
สมคัรเขา้ศกึษาตอ่ได ้ นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาทกุคนจะผา่นหลกัสตูร
รายบคุคล ซึง่รวมถงึการสอนตวัตอ่ตวัจากทีป่รกึษามอือาชพีและโครงงาน 
สดุทา้ยทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาแนะน�า ผูท้ีส่มคัรเขา้เรยีนในระดบับณัฑติศกึษา
จะตอ้งยืน่พอรท์โฟลโิอและเอกสารอืน่ๆ เพือ่แสดงระดบัความสามารถของ
ตนเอง (อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีข่อ้ก�าหนดการรับบคุคลเขา้ศกึษาตอ่
ระดบับณัฑติศกึษา) พอรท์โฟลโิอจะใชเ้พือ่ก�าหนดหลกัสตูร มหาวทิยาลยั
จะมหีลักสูตรทักษะผูเ้ชีย่วชาญส�าหรับนักศกึษาในภาคการศกึษาแรกที่
ตอ้งการเตรยีมความพรอ้มงานของตนเอง

*โปรดทราบว่ามหาวทิยาลัยอาจปฏเิสธใบสมัครทีต่รวจสอบแลว้ว่าไม่มกีารเตรยีม
พรอ้มอยา่งเพยีงพอ และ/หรอืไมม่คีวามสนใจในหลกัสตูรอยา่งเพยีงพอ ผูส้มคัรที่
ถกูปฏเิสธการเขา้ศกึษาตอ่จะไมไ่ดรั้บการอนุญาตใหล้งทะเบยีนชัน้เรยีนได ้

ถอ้ยแถลงการเขา้ถงึการศกึษา
นักศกึษาผูท้พุพลภาพสามารถสมคัรเขา้เรยีนไดท้กุหลกัสตูร มหาวทิยาลยั 
Academy of Art แนะน�าใหนั้กศกึษาทีต่อ้งการสิง่อ�านวยความสะดวกใน
การเขา้ถงึหลักสูตรการศกึษาอย่างเท่าเทยีมแจง้ต่อส�านักงานบรกิารชัน้
เรยีนกอ่น หรอืตัง้แตช่ว่งตน้ของภาคการศกึษา เพือ่รับประกนัวา่ส�านักงาน
จะสามารถจัดเตรยีมไดท้นัเวลา โดยผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดใน
การขอรับสิง่อ�านวยความสะดวกจะตอ้งยืน่เอกสารจากแพทย ์ นักจติวทิยา 
จติแพทย ์หรอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเรยีนรู ้หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุา
ปรกึษาส�านักงานบรกิารชัน้เรยีน
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วธิกีารสมคัร

การรบันกัศกึษาในประเทศเขา้เรยีน

บคุคลทีถ่อืสญัชาตอิเมรกิาหรอืผูอ้ยูอ่าศยัถาวร
(ผูถ้อืกรนีการด์)

หากคณุถอืสญัชาตอิเมรกิาหรอืเป็นผูอ้ยูอ่าศยัถาวร (ผูถ้อืกรนีการด์) กรณุา
ปฏบิัตติามค�าแนะน�าการสมัครส�าหรับการเขา้ศกึษาในวุฒติ�่ากว่าบัณฑติ
ศกึษาในประเทศหรอืบณัฑติศกึษาส�าหรับนักศกึษาในประเทศ หากคณุมี
ค�าถามใดๆ กรณุาตดิตอ่เราไดท้ีห่มายเลขโทรศพัท ์ 800.544.2787 หรอื 
415.274.2222 หรอือเีมลม์ายงัฝ่ายไดท้ี ่admissions@academyart.edu

ค�าแนะน�าขัน้ตอนการยืน่ใบสมคัรจะแสดงอยูท่างดา้นหลงัของใบสมคัรแตล่ะใบ 
ม ี5 วธิงีา่ยๆ ในการรบันกัศกึษาเขา้เรยีนในประเทศ:

ออนไลน:์ เยีย่มเว็บไซตข์องมหาวทิยาลยัไดท้ี ่www.academyart.edu 
เพือ่สมคัรและยืน่คา่ธรรมเนยีมการสมคัรแบบออนไลน์

ทางโทรศพัท:์ โทรศพัทต์ดิตอ่ไปยงัหมายเลข 800.544.2787 หรอื 
415.274.2222 และตวัแทนการรับเขา้ศกึษาตอ่จะเป็นผูช้ว่ยเหลอืคณุ

ทางโทรสาร: แฟกซใ์บสมคัรของคณุมาที ่415.618.6287 และสง่คา่
ธรรมเนยีมการสมคัรทางไปรษณียม์ายงัทีอ่ยูด่า้นลา่ง

ทางไปรษณีย:์ สง่ใบสมคัรและคา่ธรรมเนยีมมายงั:

Academy of Art University
PO Box 193844
San Francisco, CA 94109-3844

สมคัรดว้ยตนเอง: ยืน่ใบสมคัรไดท้ีส่�านักงานรับเขา้ศกึษา

79 ถนนมอนตโ์กเมอรี ่
(ระหวา่งมชิชัน่และมารเ์กต็)
ชัน้ 4 วนัจันทร ์ถงึวนัเสาร ์เวลา 9.00 - 17.00 น.

การรบันกัศกึษาตา่งประเทศเขา้เรยีน

บคุคลทีม่ไิดถ้อืสญัชาตอิเมรกิา
หากคณุมไิดถ้อืสญัชาตสิหรัฐอเมรกิา กรณุาปฏบิตัติามค�าแนะน�าการสมคัร 
ส�าหรับการเขา้ศกึษาวฒุติ�่ากวา่บัณฑติศกึษาหรอืวฒุบิัณฑติศกึษาส�าหรับ
นักศกึษาตา่งประเทศ หากคณุมคี�าถามใดๆ กรณุาตดิตอ่เราไดท้ีห่มายเลข
โทรศพัท ์ 800.544.2787 หรอื 415.274.2208 หรอือเีมลม์ายงัฝ่ายไดท้ี ่
intladmissions@academyart.edu

หากคณุถอืสญัชาตอิเมรกิา แตอ่าศยัอยูใ่นตา่งประเทศ และสมคัรเรยีนใน
ชัน้เรยีนออนไลน ์ กรณุากรอกใบสมคัรของวฒุติ�า่กวา่บณัฑติศกึษาหรอืวฒุิ
บณัฑติศกึษาส�าหรับนักศกึษาในประเทศ

หากมคี�าถามหรอืขอ้กงัวล ฝ่ายบรกิาร/รับนักศกึษาตา่งประเทศเขา้ศกึษา
จะชว่ยเหลอืและแนะแนวแกนั่กศกึษาตา่งประเทศ ทีป่รกึษาจะชว่ยเหลอื
นักศกึษาแตล่ะรายในเรือ่งกระบวนการสมคัรและรับเขา้ศกึษา วซีา่นักเรยีน 
และกระบวนการยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่ การเรยีนการสอน และการลงทะเบยีนเรยีน 
ในทกุๆ ภาคการศกึษา ฝ่ายฯ จะจัดปฐมนเิทศใหก้บันักศกึษาตา่งประเทศ 
เพือ่ชว่ยใหนั้กศกึษาใหมไ่ดคุ้น้เคยกบัมหาวทิยาลยั Academy of Art และ
ซานฟรานซสิโก นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัยงัมหีลกัสตูรภาษาองักฤษเพือ่
วตัถปุระสงคท์างศลิปะ (EAP) ของตนเอง ซึง่นักศกึษาสามารถลงทะเบยีน
เรยีนในวชิาศลิปะและการออกแบบไปพรอ้มๆ กบัการเรยีนในชัน้เรยีน EAP 
ไดใ้นเวลาเดยีวกนั กรณุาดขูอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นของทรัพยากรนักศกึษา

ค�าแนะน�าขัน้ตอนการยืน่ใบสมคัรจะแสดงอยูท่างดา้นหลงัของใบสมคัรแตล่ะใบ
ม ี5 วธิงีา่ยๆ ในการรบันกัศกึษาตา่งประเทศเขา้ศกึษา:

ออนไลน:์ เยีย่มเว็บไซตข์องมหาวทิยาลยัไดท้ี ่www.academyart.edu 
เพือ่สมคัรและยืน่คา่ธรรมเนยีมการสมคัรแบบออนไลน์

ทางโทรศพัท:์ โทรศพัทต์ดิตอ่ไปยงัหมายเลข (+1) 415.274.2208 และ
เจา้หนา้ทีก่ารรับเขา้ศกึษาจะเป็นผูช้ว่ยเหลอืคณุ

ทางโทรสาร: แฟกซใ์บสมคัรของคณุมาที ่(+1) 415.618.6278 และสง่
คา่ธรรมเนยีมการสมคัรทางไปรษณียม์ายงัทีอ่ยูด่า้นลา่ง

ทางไปรษณีย:์ สง่ใบสมคัรและคา่ธรรมเนยีมมายงั:

International Student Admissions
79 New Montgomery Street, 4th Floor
San Francisco, CA 94105-3410
USA

สมคัรดว้ยตนเอง: หากทา่นวางแผนทีจ่ะเดนิทางมาซานฟรานซสิโก 
กรณุามาพบเราไดท้ี่

79 ถนนมอนตโ์กเมอรี่
(ระหวา่งมชิชัน่และมารเ์กต็)
ชัน้ 4 วนัจันทร ์ถงึวนัเสาร ์เวลา 9.00 - 17.00 น.
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I NFOขอ้มลูมหาวทิยาลยั

ขอ้ก�าหนดการรับเขา้ศกึษา

ขอ้ก�าหนดการรบัเขา้ศกึษาในระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา  

*(ส�าหรับวฒุ ิAA, BA, BFA, BS, B.Arch, Second BFA/BA และการเรยีน
สว่นตวัแบบเขม้ขน้)

มหาวทิยาลยั Academy of Art ตอ้งการเอกสารดงัตอ่ไปนี*้:
• เกยีรตบิตัรระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

• GED / CHSPE

Academy of Art University ยอมรับหลกัฐานรับรองการจบการศกึษาระดบั
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายดงันี:้

• ใบแสดงผลการศกึษาหรอื GED ระดบัมธัยมปลาย แบบเป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการ

• ใบแสดงผลการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี แบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทาง 
การ

• ประกาศนยีบตัรและใบแสดงผลการศกึษาหลกัสตูการเรยีนทีบ่า้นทีม่ลีาย
เซน็รับรอง

• เอกสารการสอบวัดระดับความรูร้ะดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
แคลฟิอรเ์นยี (CHSPE) 

* ส�าเนาประกาศนยีบตัรชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายส�าหรับวฒุติ�า่กวา่บณัฑติ
ศกึษาวฒุแิรกและนักศกึษาทีเ่รยีนสว่นตวัแบบเขม้ขน้ (Academy of Art ไม ่
สามารถรับรอง GPA จากเอกสารนีไ้ด)้

ใบแสดงผลการศกึษาอยา่งเป็นทางการหรอืหลกัฐานการจบการศกึษาระดบั 
มธัยมศกึษาตอนปลาย จะตอ้งจบการศกึษากอ่นทีจ่ะเริม่ภาคการศกึษาแรก

ศนูยท์ดสอบ GED
หากตอ้งการทราบทีต่ัง้ของศนูยท์ดสอบ GED กรณุาไปที:่ 
www.cde.ca.gov/ta/tg/gd/gedtestcntrs.asp

ป้อนรหสัไปรษณียข์องคณุเพือ่หาศนูยท์ีใ่กลค้ณุทีส่ดุ

วธิกีารและเวลาการยืน่หลกัฐานการจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายของคณุ
• ทางมหาวทิยาลัยตอ้งไดรั้บหลักฐานการจบการศกึษาระดับมัธยมปลาย 

(ซึง่แสดงวนัทีจ่บการศกึษาอยา่งชดัเจน) กอ่นเริม่ภาคการศกึษาแรก  
• หลกัฐานการผา่นการทดสอบ GED หรอื CHSPE
 
ในการจัดส่งใบแสดงผลการศกึษาหรือหลักฐานการจบการศกึษาระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายอืน่ๆ กรณุาจัดสง่หรอืสง่ไปรษณียม์ายงั:

Academy of Art University
Office of the Registrar
79 New Montgomery Street, 435
San Francisco, CA 94105-3410

นกัศกึษาระบบการเรยีนทีบ่า้น
เรายนิดตีอ้นรับและสนับสนุนใหนั้กเรียนในระบบการศกึษาดว้ยตนเองที่
บา้นสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูรของเราทัง้ทีม่วีฒุแิละแบบไมม่วีฒุ ิ เจา้หนา้ที ่
รับเขา้ศกึษาทีม่ปีระสบการณจ์ะเป็นผูป้ระเมนิใบสมคัรของคณุ และใหก้าร

ชว่ยเหลอืตลอดกระบวนการรับเขา้ศกึษา มหาวทิยาลยั Academy of Art  
เปิดประตนูโยบายการรับเขา้ศกึษาอยา่งเทา่เทยีม ซึง่สามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
กบันักเรยีนทีเ่รยีนในระบบการศกึษาดว้ยตนเองทีบ่า้นทีเ่ขา้รว่มในโปรแกรม
อยา่งเป็นทางการของรัฐทีนั่กเรยีนนัน้อาศยัอยู ่ ในการคดัเลอืกเขา้รับการ 
ศกึษา คณุสามารถยืน่ประกาศนยีบตัรโปรแกรมการเรยีนแบบระบบการศกึษา 
ดว้ยตนเองทีบ่า้นทีไ่ดรั้บการรับรองมาพรอ้มกับใบแสดงผลการศกึษาของ
ระบบการศกึษาดว้ยตนเองทีบ่า้นนัน้

*โปรดทราบว่ามหาวทิยาลัยอาจปฏเิสธใบสมัครทีต่รวจสอบแลว้ว่าไม่มกีารเตรยีม
พรอ้มอยา่งเพยีงพอ และ/หรอืไมม่คีวามสนใจในหลกัสตูรอยา่งเพยีงพอ ผูส้มคัรที่
ถกูปฏเิสธการเขา้ศกึษาตอ่จะไมไ่ดรั้บการอนุญาตใหล้งทะเบยีนชัน้เรยีนได ้

ขอ้ก�าหนดการเขา้รว่มในการขอใบรบัรองการสอนศลิปะ
การสมคัร:  กรอกขอ้มลูใบสมคัรที ่www.academyart.edu/admissions/
apply.html ใหส้มบรูณ ์ (โดยจะมคีา่ใชจ้า่ย $50 ซึง่ไมส่ามารถขอคนืและ
ไมส่ามารถผัดผอ่นได)้

หลกัฐานการไดร้บัวฒุปิรญิญาตรหีรอืสงูกวา่: จะตอ้งแสดงหลกัฐาน
ใบแสดงผลการศกึษาแบบเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการในระดบัปรญิญา
ตรหีรอืสงูกวา่ในสาขาศลิปะบณัฑติหรอืในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งได ้
GPA ไมต่�า่กวา่ 2.5 www.academyart.edu/assets/pdf/international-
transcript-policy.pdf จะตอ้งแนบใบแสดงผลการศกึษาทีเ่ป็นภาษาตา่ง
ประเทศมาพรอ้มฉบบัทีไ่ดรั้บการแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้ 

ผลการสอบ CBEST: ผลการผา่นการสอบวดัทกัษะการศกึษาพืน้ฐานของ
แคลฟิอรเ์นยี (CBEST) อยา่งเป็นทางการ 

ผลการสอบ CSET: ผลการผา่นการสอบวชิาหลกัของแคลฟิอรเ์นยี 
(CSET) ในดา้นศลิปะอยา่งเป็นทางการ 
หมายเหต:ุ ผูส้มคัรจะตอ้งสอบผา่นในทัง้สองสว่นของ CSET ดา้นศลิปะ: 
ซบัเซตที ่1 และซบัเซตที ่2 

ใบรบัรองการผา่นการตรวจสขุภาพ TB: ผลรับรองอยา่งเป็นทางการใน
การผา่นการตรวจสขุภาพ TB 

หนงัสอืรบัรองการประพฤตจิากกระทรวงยตุธิรรม (DOJ) และหนว่ย
สบืสวนคดพีเิศษ (FBI): เอกสารอยา่งเป็นทางการเพือ่รับรองการปลอด
อาชญากรรมจาก DOJ และ FBI 

ประวตัสิว่นตวั: รายการประสบการณด์า้นการศกึษา และประสบการณด์า้น
วชิาชพี 

จดหมายรบัรอง: จดหมายรับรองจากสถานศกึษาหรอือาจารย ์ ทีส่ามารถ
ตรวจสอบได ้3 ฉบบั

ประกาศนยีบตัรเวริค์ช็อป CPR และการปฐมพยาบาล เอกสารอยา่ง
เป็นทางการเพือ่รับรองวา่ไดส้�าเร็จเวริค์ชอ็ปหรอืชัน้เรยีนปฐมพยาบาลและ 
CPR ทีไ่ดรั้บการรับรอง หมายเหต:ุ เวริค์ชอ็ปหรอืชัน้เรยีนปฐมพยาบาลและ  
CPR จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานดา้นความปลอดภยัและการแพทย ์
ฉุกเฉนิแคลฟิอรเ์นยี (EMSA) หมายเหต:ุ การส�าเร็จเวริค์ชอ็ป CPR/การ
ปฐมพยาบาล ตอ้งส�าเร็จกอ่นภาคเรยีนที ่2 ของวชิาทีต่อ้งลงสถานทีป่ฏบิตั ิ
จรงิ

ตวัเลอืกการสง่พอรท์โฟลโิอ: ขอแนะน�าใหนั้กศกึษายืน่เนือ้งานทีท่�าเพือ่ 
แสดงถงึทกัษะของตนเอง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีรั่บเขา้ศกึษาเพือ่สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิ
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ขอ้ก�าหนดการรบันกัศกึษาเขา้เรยีนระดบับณัฑติศกึษา

มหาวทิยาลัยก�าหนดใหผู้ส้มัครระดับบัณฑติศกึษาตอ้งแสดงความสามารถ
และเจตนาในการทีต่อ้งการศกึษาตอ่ในวฒุศิลิปศาสตรม์หาบณัฑติ (MA) 
ศลิปศาสตรบณัฑติ (MFA) หรอืหลกัสตูรปรญิญาโทดา้นสถาปัตยกรรม (M. 
Arch)* หลงัจากยืน่แบบฟอรม์ใบสมคัรและช�าระคา่สมคัรแลว้ ผูส้มคัรเขา้
เรยีนในระดบับณัฑติศกึษาจะตอ้งยืน่เอกสารตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิดว้ย นักศกึษา
สามารถลงทะเบยีนในชัน้เรยีนบัณฑติศกึษาไดห้ลังจากไดรั้บการตอบรับ
เขา้เรยีนในหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ ศลิปมหาบณัฑติ และปรญิญา
โทดา้นสถาปัตยกรรมแลว้

• ถอ้ยแถลงแสดงเจตนารมณ:์ การเขยีนเรยีงความยาวหนึง่หนา้กระดาษ 
เพือ่บรรยายถงึเป้าหมายของคณุในการเรยีนระดับบัณฑติศกึษาทีท่�าให ้
ทา่นตอ้งการส�าเร็จวฒุ ิMA, MFA หรอื M. Arch โครงงานสดุทา้ย

• ประวตัสิว่นตวั: อธบิายถงึการศกึษาและและประสบการณด์า้นวชิาชพี 
• ใบแสดงผลการศกึษาอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการของทาง

วทิยาลยั: ใบแสดงผลการศกึษาใสซ่องปิดผนกึเรยีบรอ้ยแลว้สามารถสง่
โดยตรงจากวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่ม หรอืผูส้มคัรเป็นผูจั้ดสง่ดว้ยตนเองทาง
ไปรษณีย ์ 

• นอกจากนี ้ ผูส้มคัรยงัสามารถสง่ใบแสดงผลการศกึษาใหเ้ราทางอเีมล ์
โดยสง่มาที ่transcripts@academyart.edu

• ใบแสดงผลการศกึษาจะตอ้งแสดงการส�าเร็จการศกึษาวฒุติ�่ากวา่ระดับ
บณัฑติศกึษา คณุจะตอ้งยืน่ใบแสดงผลการศกึษาแบบเป็นทางการหรอื 
ไมเ่ป็นทางการจากสถาบนัทีค่ณุจบการศกึษา มหาวทิยาลยั Academy 
of Art ของเรายนิดทีีจ่ะรับใบแสดงผลการศกึษาแบบเป็นทางการทีย่ืน่
ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ ส�าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการสง่ใบแสดงผลการ
ศกึษาในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ สามารถสง่ไดโ้ดยตรงไปยงัทีอ่ยูอ่เีมล์
ตอ่ไปนี ้ transcripts@academyart.edu มหาวทิยาลยั Academy of 
Art เป็นสมาชกิของ National Student Clearinghouse Electronic 
Transcript Exchange Registry และสามารถรับใบแสดงผลการศกึษา
ไดโ้ดยตรงจากองคก์รอืน่ๆ ทีเ่ป็นสมาชกิเชน่กนั 

• พอรท์โฟลโิอ/ผลงาน (เพือ่ก�าหนดชัน้เรยีนในหลกัสตูรบณัฑติศกึษา): 
นักศกึษาตอ้งแสดงชิน้งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่ลอืกเรยีน รายการ
ค�าอธบิายจะชว่ยในการสง่พอรท์โฟลโิอ/ผลงาน เมือ่ตอ้งท�าการทบทวน 
โดยทกุชิน้งานจะตอ้งมป้ีายก�ากบัทีม่ชี ือ่และต�าแหน่ง ขนาด สือ่ และ
วนัทีง่านแลว้เสร็จ ส�าหรับงานทีท่�ารว่มกนั กรณุาระบหุนา้ทีข่องคณุใน
กระบวนการสรา้งชิน้งานนัน้ๆ ผูส้มคัรจากตา่งประเทศจะตอ้งแปลส�าเนา/
เอกสารทีเ่ป็นงานเขยีนทีน่�าเสนอเป็นส่วนหนึ่งของพอรท์โฟลโิอ/ผล
งานเป็นภาษาองักฤษดว้ย การลงทะเบยีนเรยีนในชัน้เรยีนทีเ่หมาะสมจะ 
ขึน้อยู่กับทักษะทีแ่สดงใหเ้ห็นจากพอรท์โฟลโิอ/ผลงานของท่านเอง  
ผูส้มคัรควรตดิตอ่เจา้หนา้ทีค่ดัเลอืกเขา้ศกึษา เพือ่สอบถามรายละเอยีด
การยืน่พอรท์โฟลโิอ/ผลงาน รวมถงึเนือ้หาและรปูแบบทีก่�าหนด** สว่น
ใหญ ่ พอรท์โฟลโิอจะสง่ในรปูแบบดจิติอล สอบถามเจา้หนา้ทีค่ดัเลอืก
เขา้ศกึษาไดแ้ลว้วนันี!้

• บางคณะอาจขอเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีค่ดั
เลอืกเขา้ศกึษาของคณุ

* เมือ่ไดใ้บสมคัรครบทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ ภาควชิาจะท�าการทบทวนและแนะน�าวา่
นักศกึษาจะไดรั้บการตอบ ปฏเิสธการตอบรับ หรอือนุญาตใหล้งทะเบยีนเรยีนวชิา
เตรยีมความพรอ้มบณัฑติศกึษาใดบา้ง ทางภาควชิาจะก�าหนดวชิาเตรยีมความพรอ้ม 
เพือ่ใหต้รงตามขอ้ก�าหนดในการรับเขา้ศกึษาระดบับณัฑติศกึษา

โปรดทราบว่ามหาวทิยาลัยอาจปฏเิสธใบสมัครทีต่รวจสอบแลว้ว่าไม่มกีารเตรยีม
พรอ้มอยา่งเพยีงพอ และ/หรอืไมม่คีวามสนใจในหลกัสตูรอยา่งเพยีงพอ ผูส้มคัรที่
ถกูปฏเิสธการเขา้ศกึษาตอ่จะไมไ่ดรั้บการอนุญาตใหล้งทะเบยีนชัน้เรยีนได ้

** นโยบายการสง่คนืพอรท์โฟลโิอ/ผลงาน: นักศกึษาจะตอ้งนัดหมายเพือ่ขอรับ
พอรท์โฟลโิอหรอืผลงานคนืดว้ยตนเอง หรอืใหส้ง่คนืกลบัผา่นบรกิารไปรษณียข์อง
สหรัฐอเมรกิา เราจะสง่คนืเฉพาะพอรท์โฟลโิอ/ผลงานทีป่ระทบัตราสง่คนืทีจ่า่ยเงนิ
ไวแ้ลว้เทา่นัน้ โดยผา่นบรกิารไปรษณียข์องสหรัฐอเมรกิา ทางมหาวทิยาลยัจะไมจั่ด
เก็บพอรท์โฟลโิอหรอืผลงานทีไ่ม่มผีูข้อรับหรอืสง่กลับไปยังทีอ่ยู่ทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอื
ช�าระคา่สง่คนืไมเ่พยีงพอไว ้ถงึแมว้า่จะด�าเนนิการตามค�าเตอืนในการรักษาพอรท์โฟ
ลโิอและผลงานแลว้กต็าม มหาวทิยาลยั Academy of Art จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของพอรท์โฟลโิอหรอืผลงานนัน้ ทัง้ในระหวา่งการขนสง่ หรอื
เมือ่อยูใ่นมหาวทิยาลยักต็าม
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วธิกีารลงทะเบยีนเรยีน

ส�าหรับขอ้ก�าหนดของวฒุแิละขอ้มลูวชิาเรยีนเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่เราไดท้ี่
หมายเลขโทรศพัท ์800.544.2787 หรอื 415.274.2222 หรอืเยีย่มชมแบบ
ออนไลนไ์ดท้ี ่www.academyart.edu

นักศกึษาสามารถลงทะเบยีนไดโ้ดยใชว้ธิกีารใดตอ่ไปนี:้

1. การลงทะเบยีนดว้ยตนเองหรอืการลงทะเบยีนทางโทรศพัท์
• นักศกึษาระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษารายใหม:่ นัดหมายเพือ่ลงทะเบยีน

หรอืลงทะเบยีนทางโทรศัพทโ์ดยโทรศัพทต์ดิตอ่ไปยังส�านักงานการรับ
เขา้ศกึษาระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษาทีห่มายเลข 800.544.2787 หรอื 
415-274-2222

• นักศกึษาบณัฑติศกึษารายใหม ่ หรอืนักศกึษาทีต่อ้งการขอใบรับรองการ 
สอน: นัดหมายเพือ่ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนทางโทรศพัทโ์ดยโทรศพัท ์
ตดิต่อไปยังส�านักงานการรับเขา้ศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทีห่มายเลข 
800.544.2787 หรอื 415.618.6326

• นักศกึษาใหมช่าวตา่งชาต:ิ นัดหมายเพือ่ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนทาง
โทรศัพทโ์ดยโทรศัพทต์ดิตอ่ไปยังส�านักงานการรับเขา้ศกึษานักศกึษา
ตา่งชาตทิีห่มายเลข 800.544.2787 หรอื 415.618 2208

• นักศกึษาในประเทศ (ผูถ้อืสญัชาตอิเมรกิาหรอืผูถ้อืบตัรกรนีการด์) และ 
นักศกึษาตา่งชาตริะดับต�่ากวา่บัณฑติศกึษาทีก่ลับเขา้ศกึษา/ศกึษาตอ่
เนือ่ง ตดิตอ่นัดหมายเพือ่ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนทางโทรศพัทโ์ดย 
โทรศพัทไ์ปยงัส�านักงานบรกิารนักศกึษาทีห่มายเลข 800.544.2787 หรอื  
415.618 2222

• นักศกึษาในประเทศ (ผูถ้อืสญัชาตอิเมรกิาหรอืผูถ้อืบตัรกรนีการด์) และ
นักศกึษาตา่งชาตริะดบับณัฑติศกึษาทีก่ลบัเขา้ศกึษา/ศกึษาตอ่เนือ่ง นัด 
หมายเพือ่ลงทะเบยีนหรอืลงทะเบยีนทางโทรศัพทโ์ดยโทรศัพทต์ดิตอ่
สถาบนับณัฑติศกึษาทีห่มายเลข 800.544.2787 หรอื 415.618 8617

2. การลงทะเบยีนออนไลน์
นักศกึษาตอ่เนือ่งทัง้หมดสามารถลงทะเบยีน คน้หาตารางเรยีน และเรยีกดู
รายละเอยีดรายวชิาไดท้ี ่catalog.academyart.edu

คา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีน
นักศกึษาจะตอ้งช�าระคา่ธรรมเนยีมทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดด้งัตอ่ไปนี ้ เพือ่
ลงทะเบยีนเรยีนในชัน้เรยีน*:

คา่มดัจ�าการศกึษา   $100
+ คา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีน $20

*  คา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของนักศกึษาใหม ่$95 รวมคา่ธรรมเนยีม 
การลงทะเบยีน

* หากยกเลกิการลงทะเบยีนกอ่นเริม่ชัน้เรยีน มหาวทิยาลยัจะเกบ็เงนิ $100 ไว ้

ชว่งเวลาในการลงทะเบยีนเรยีน

• นักศกึษาควรลงทะเบยีนเรยีนใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้ เพือ่รับประกนัวา่
จะมทีีเ่รยีนในวชิาทีต่อ้งการ

• นักศกึษาจะสามารถลงทะเบยีนไดถ้งึวันจันทรท์ีส่องของแตล่ะภาคการ
ศกึษา โดยไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้

• หากลงทะเบยีนหลังจากวันจันทรท์ีส่องของแตล่ะภาคการศกึษาไปแลว้ 
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการลงทะเบยีนลา่ชา้เป็นเงนิ $50

• หากพลาดชัน้เรยีน 2 ครัง้ตดิตอ่กนั จะไมอ่นุญาตใหล้งทะเบยีน

นักศกึษาสามารถขอขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทีฝ่่ายรับเขา้ศกึษาหรอืที่
ปรกึษาการบรกิารนักศกึษาโดยตดิตอ่ 800.544.2787 หรอื 415.274.2222

ขอ้มลูการโอนหน่วยกติ

มหาวทิยาลยั Academy of Art เชญิชวนทกุคนทีส่นใจในการโอนหน่วยกติ
จากสถาบนัสงูกวา่ระดบัมธัยมทีเ่รยีนมากอ่นหนา้ ยืน่ใบแสดงผลการศกึษา
อยา่งเป็นทางการมาใหเ้ราท�าการทบทวน

วธิกีารโอนหนว่ยกติ
การโอนหน่วยกติมาสูม่หาวทิยาลยัมสีองขัน้ตอน:
1. กรอกใบสมคัรเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยั Acacemy of Art ใหเ้รยีบรอ้ย
2. ยื่นใบแสดงผลการศึกษาแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการของ

วทิยาลยั/มหาวทิยาลยัอืน่ๆ

ทางไปรษณียท์ีปิ่ดผนกึเรยีบรอ้ยและสง่มายงั:
Academy of Art University
Office of the Registrar
79 New Montgomery Street, 435
San Francisco, CA 94105-3410

หรอื

มหาวทิยาลยั Academy of Art ยนิดทีีจ่ะรับใบแสดงผลการศกึษาแบบเป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการทีย่ืน่ในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์โดยสง่มาทีอ่เีมล์
ดงัตอ่ไปนี ้transcripts@academyart.edu

นอกจากนี ้Academy of Art University ยงัเป็นสมาชกิการลงทะเบยีน
แลกเปลีย่นใบแสดงผลการศกึษาในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ เคลยีรร์ ิง่
เฮาสข์องนักศกึษาตา่งชาต ิและสามารถยอมรับใบแสดงผลการศกึษา
โดยตรงจากองคก์รอืน่ๆ ของสมาชกิดว้ย

นโยบายการโอนหนว่ยกติ
• มหาวทิยาลยั Academy of Art ยอมรับใบแสดงผลการศกึษาทัง้แบบที่

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่สมคัรเรยีนแบบโอน
หน่วยกติลงในระเบยีนของนักศกึษา เฉพาะใบแสดงผลการศกึษาอยา่ง
เป็นทางการที่จะใชใ้นการโอนหน่วยกติมายังระเบยีนของนักศกึษาที่
มหาวทิยาลยั Academy of Art ส�าหรับนักศกึษาทีเ่ป็นนักกฬีา

• การประเมนิการโอนหน่วยกติจะอา้งองิจากนโยบายการโอนหน่วยกติ
ปัจจบุนัระหวา่งภาคเรยีนของนักศกึษา และจะมผีลผกูพันกบักระบวนการ
รับเขา้เป็นนักศกึษาทัง้หมดของนักศกึษาทีม่หาวทิยาลยั Academy of 
Art จะไมอ่นุญาตใหม้กีารประเมนิภายหลงั นอกจากมกีารเปลีย่นแปลง
วฒุทิีต่อ้งการเรยีน (เชน่ จากวฒุอินุปรญิญาไปเป็นวฒุปิรญิญาตรศีลิป
บณัฑติ)

• วชิาเรยีนจากสถาบันหลังมัธยมศกึษาตอนตน้กอ่นหนา้จะน�ามาพจิารณา
ในการโอนหน่วยกติวา่มเีครดติ เป็นวชิาทีก่�าหนดใหเ้รยีนกอ่น มเีนือ้หา 
และระดบัการเรยีนการสอนทีเ่ทา่เทยีมกนัหรอืไม ่ วชิาเรยีนซอ่มและวชิา
กอ่นวทิยาลยัไมส่ามารถน�ามาโอนหน่วยกติได ้

• วชิาทีจ่ะน�ามาพจิารณาโอนยา้ยหน่วยกจิ จะตอ้งเรยีนส�าเร็จเรยีบรอ้ยแลว้  
และไดรั้บอยา่งนอ้ยเกรด “C” ขึน้ไป หรอืไดเ้กรด “ผา่น” ในวชิาทีม่กีาร
ใหค้ะแนนแบบผา่น/ไมผ่า่น

• หน่วยกติที่เรียนส�าเร็จจากสถาบันอืน่หลังจากที่นักศกึษาไดเ้ริม่เรียน
ในหลกัสตูรเพือ่ใหไ้ดรั้บวฒุหิรอืชัน้เรยีนทีส่ามารถรับวฒุไิดช้ัน้อืน่ๆ ที่
มหาวทิยาลยั Academy of Art จะไมถ่กูน�ามาพจิารณาในการโอนยา้ย
หน่วยกติ

• วันสดุทา้ยของการยืน่ใบแสดงผลการศกึษาทัง้แบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ คอืวนักอ่นวนัสดุทา้ยของภาคการศกึษาแรกของนักศกึษาที่
แสวงหาวฒุกิารศกึษา วชิาทีจ่ะโอนยา้ยจะตอ้งเป็นวชิาทีไ่ดรั้บใบแสดง
ผลการศกึษากอ่นวนัสดุทา้ยนัน้ 
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วฒุติ�า่กวา่บณัฑติศกึษา
วชิาศลิปศกึษา: หลกัสตูรการเรยีนการสอนของทกุวฒุจิะมขีอ้ก�าหนดดา้น
ศลิปศกึษาทีแ่ตกตา่งกนั วชิาทีไ่มส่ามารถประยกุตใ์ชก้บัวฒุทิีต่อ้งการได ้
จะไมส่ามารถโอนหน่วยกติได ้ วชิาตามสาขาเอก: จะตอ้งมกีารทบทวน
พอรท์โฟลโิอ เพือ่พจิารณาวา่จะสามารถโอนวชิาเรยีนไปวชิาตามสาขาเอก
ไดห้รอืไม่

วฒุปิรญิญาตรที ีส่อง  
นักศกึษาทีส่�าเร็จวฒุปิรญิญาตรแีลว้ และก�าลงัมองหาวฒุปิรญิญาตรตีวัที ่
2 อาจสามารถโอนหน่วยกติไดถ้งึ 50% ทัง้นี ้จะขึน้อยูก่บัขอ้ตกลงทีแ่ตล่ะ
ภาควชิาไดก้�าหนดไวก้อ่นแลว้ อาจไมต่อ้งเรยีนวชิาตามสาขาเอก ทัง้นีข้ ึน้ 
อยูก่บัการทบทวนพอรท์โฟลโิอ หมายเหต:ุ บางภาควชิาอาจไมม่ขีอ้ตกลง
การโอนยา้ยหน่วยกติทีก่�าหนดไวแ้ลว้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีรั่บเขา้ศกึษา
เพือ่สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ นักศกึษาทีส่�าเร็จวฒุปิรญิญาตรแีลว้ และ
ก�าลงัมองหาวฒุอินุปรญิญา อาจสามารถโอนหน่วยกติได ้18% ทัง้นีจ้ะขึน้ 
อยูก่บัขอ้ตกลงทีแ่ตล่ะภาควชิาไดก้�าหนดไวก้อ่นแลว้ อาจไมต่อ้งเรยีนวชิา
ตามสาขาเอก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการทบทวนพอรท์โฟลโิอ อาจจะสามารถโอน
หน่วยกติไดส้งูสดุถงึ 50% โดยขึน้อยูก่บัการทบทวนพอรท์โฟลโิอและใบ
แสดงผลการศกึษา หมายเหต:ุ บางภาควชิาอาจไมม่ขีอ้ตกลงการโอนยา้ย
หน่วยกติทีก่�าหนดไวแ้ลว้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีรั่บเขา้ศกึษาเพือ่สอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิ

วฒุริะดบับณัฑติศกึษา
นักศกึษาอาจสามารถโอนหน่วยกติจากหลักสตูรบัณฑติศกึษาอืน่ไดส้งูสดุ 
6 หน่วยกติ ตามขอ้ก�าหนดของวฒุนัิน้ๆ

วนัสดุทา้ยของการยืน่ใบแสดงผลการศกึษา 
ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนของมหาวทิยาลยั Academy of Art ทาง
มหาวทิยาลัยจะตอ้งไดรั้บใบแสดงผลการศกึษาอยา่งเป็นทางการทัง้หมด
กอ่นสิน้สดุภาคเรยีนแรกของนักศกึษา การประเมนิการโอนหน่วยกติส�าหรับ
นักศกึษาทีต่อ้งการส�าเร็จวฒุติา่งๆ จะด�าเนนิการในระหวา่งภาคการศกึษา
แรกและถอืวา่เป็นทีส่ ิน้สดุ หน่วยกติทีต่อ้งการโอนยา้ยจะไมน่�ามาพจิารณา
หลงัจากสิน้สดุภาคการศกึษาแรกของนักศกึษาแลว้ หากมกีารอทุธรณใ์ดๆ 
ใหย้ืน่เรือ่งตอ่ส�านักงานลงทะเบยีนยา้ยหน่วยกติกอ่นสิน้สดุภาคการศกึษา
แรก 

นักศกึษาระดับต�่ากว่าบัณฑติศกึษาที่ไม่ส่งหลักฐานรับรองการจบการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษา และ/หรอืประกาศนยีบตัรปรญิญาตรกีอ่นเริม่ภาค
การศกึษาแรกจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้งทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถัด
ไปจนกวา่ส�านักทะเบยีนจะไดรั้บหลกัฐานการจบการศกึษาแลว้ นักศกึษา
ระดับบัณฑติวทิยาลัยทีไ่ม่สง่หลักฐานประกาศนียบัตรปรญิญาตรกีอ่นเริม่
ตน้ภาคการศกึษาแรกจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหล้งทะเบยีนเรียนในภาคการ
ศกึษาถดัไปจนกวา่ส�านักทะเบยีนจะไดรั้บหลกัฐานการจบการศกึษาแลว้

ขอ้ก�าหนดการมถี ิน่ทีอ่ยูข่องนกัศกึษาระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา
นักศกึษาผูแ้สวงหาวฒุทิีต่อ้งการเรยีนจะตอ้งเรยีนอยา่งนอ้ย 50% ของ
หน่วยกติทีก่�าหนดทีม่หาวทิยาลยั Academy of Art เพือ่ใหต้รงตามขอ้
ก�าหนดการมถีิน่ทีอ่ยูข่องนักศกึษาระดบัต�า่กวา่บณัฑติศกึษา 

ความสามารถในการโอนยา้ยหนว่ยกติ
นักศกึษาทีต่อ้งการศกึษาตอ่ทีส่ถาบันอืน่จะตอ้งไมส่รุปเองวา่สถาบันอืน่ที่
ตอ้งการศกึษาตอ่จะยอมรับหน่วยกติทีเ่รยีนจากมหาวทิยาลยั Academy of  
Art นักศกึษาทีว่างแผนทีจ่ะโอนหน่วยกติไปยงัสถาบนัอืน่จะตอ้งหาขอ้มลู
ขอ้ก�าหนดของสถาบนัทีเ่ลอืก สถาบนัทีม่กีารเรยีนการสอนระดบัทีส่งูกวา่
จะมคีวามแตกตา่งกนัในเรือ่งของลักษณะและจ�านวนหน่วยกติทีย่อมรับได ้
และเป็นดลุยพนิจิของสถาบนันัน้ๆ ในการยอมรับหน่วยกติทีไ่ดรั้บมาจาก
สถาบนัอืน่ โปรดดรูายละเอยีดฉบบัเต็มของนโยบายการโอนยา้ยหน่วยกติ

ในนโยบายของมหาวทิยาลยั ขอ้มลูการโอนยา้ยอาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอด
เวลา
http://www.academyart.edu/content/dam/assets/pdf/catalog_
supplement_and_academic_policies.pdf?_ga=1.221203096.10840
53627.1471274502
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ คณุสามารถตดิตอ่ส�านักทะเบยีนไดท้ีห่มายเลข 
800.544.2787 หรอื 415.274.2222 หรอืเขา้ชม www.academyart.edu

การทบทวนการจดัลงวชิาและพอรท์โฟลโิอ
นักศกึษาสามารถถกูจัดใหเ้รยีนในวชิาตา่งๆ โดยการแสดงใหเ้ห็นถงึความ
รูแ้ละระดบัทกัษะทีจ่�าเป็น การจัดลงเรยีนในวชิาตามสาขาเอกหรอืการโอน 
ยา้ยหน่วยกติจะพจิารณาจากการทบทวนพอรท์โฟลโิอทีด่�าเนินการโดย 
ผูอ้�านวยการฝ่าย นักศกึษาทีไ่มไ่ดเ้รยีนในวชิาทีก่�าหนดจะสามารถไมต่อ้ง 
เรยีนวชิานัน้ได ้ แตจ่ะตอ้งเสรมิหน่วยกติโดยการลงเรยีนในวชิาอืน่ของทาง
มหาวทิยาลยั Academy of Art ซึง่จะก�าหนดโดยผูอ้�านวยการฝ่าย 

ส�านักการรับเขา้ศกึษาสามารถใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับค�าแนะน�าอย่าง
ละเอยีดส�าหรับการยืน่พอรท์โฟลโิอได ้ สามารถสง่พอรท์โฟลโิอในรปูแบบ 
ดจิติอลได ้ รวมถงึยอมรับพอรท์โฟลโิอทีเ่ป็นงานจรงิและงานตน้ฉบบัดว้ย
เชน่กนั ผูส้มคัรจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการขอรับคนืพอรท์โฟลโิอหรอืผลงาน 
ดว้ยตนเอง หรอืใหส้ง่กลบัทางบรกิารไปรษณียข์องสหรัฐอเมรกิา เฉพาะ 
พอรท์โฟลโิอ/ผลงานทีม่กีารช�าระคา่บรกิารจัดสง่กลับแลว้เท่านัน้ทีจ่ะสง่
กลบัคนืผา่นบรกิารไปรษณียข์องสหรัฐอเมรกิา พอรท์โฟลโิอหรอืผลงาน 
ที่ไม่มีผูข้อรับหรือส่งกลับไปยังที่อยู่ที่ไม่ถูกตอ้งหรือช�าระค่าส่งคืนไม่
เพยีงพอจะถกูจัดเก็บไวท้ีม่หาวทิยาลยัประมาณ 90 วนัเทา่นัน้ ถงึแมว้า่
จะด�าเนนิการตามค�าเตอืนในการรักษาพอรท์โฟลโิอและผลงานแลว้ก็ตาม 
มหาวทิยาลยั Academy of Art จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความสญูหายหรอืเสยี
หายของพอรท์โฟลโิอหรอืผลงานนัน้ ทัง้ในระหวา่งการขนสง่ หรอืเมือ่
อยูใ่นกระบวนการทบทวนของมหาวทิยาลยักต็าม นักศกึษาระดบัต�า่กวา่
บัณฑติศกึษารายใหมค่วรปรกึษาเจา้หนา้ทีรั่บเขา้ศกึษาของมหาวทิยาลัย 
Academy of Art เพือ่ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัพอรท์โฟลโิอ 
นักศกึษาทีก่ลับมาเรยีน/นักศกึษาตอ่เนือ่งควรนัดหมายกบัทีป่รกึษาบรกิาร
นักศกึษาของตนเอง

นกัศกึษาออนไลน์
โปรดทราบวา่: หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยัจะไมม่ใีหก้บั
นักศกึษาทีล่งเรยีนวชิาในชัน้เรยีนออนไลนท์ัง้หมด สถาบนัสตเีฟ่น dba/
มหาวทิยาลยั Acacemy of Art ไดล้งทะเบยีนไวก้บัส�านักงานมนิเนโซตา้ 
เพือ่การศกึษาระดบัสงูกวา่ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของรัฐมนิเนโซตา สว่นที ่ 
136A.61 ถงึ 136A.71 การลงทะเบยีนไมถ่อืเป็นการรับรองของทางสถาบนั 
หน่วยกติทีไ่ดรั้บจากสถาบนันีจ้ะไมส่ามารถโอนยา้ยไปยงัสถาบนัอืน่ได ้

นโยบายมหาวทิยาลยัและขอ้มลูการศกึษา
แคตตาล็อกออนไลนน์ีเ้ป็นเพยีงการใหข้อ้มลูเทา่นัน้ ขอ้มลูในแคตตาล็อก
สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา นโยบายโดยละเอยีดของมหาวทิยาลยั
และขอ้มลูการศกึษาจะมอียูใ่นเว็บไซตข์องเรา ที:่ 
ภาคผนวกแคตตาล็อก 1: นักศกึษาและนโยบายการศกึษา
ภาคผนวกแคตตาล็อก 2: คณะกรรมการบรหิาร เจา้หนา้ที ่และคณะ
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น่ันคอืเรือ่งราว

นีเ่ป็นเรือ่งของภาพและค�าสองสามค�าทีบ่อกเลา่ถงึความคดิสรา้งสรรค ์ จนิตนาการ และผูค้น
ทีเ่หมอืนๆ กบัคณุ ทีไ่ขวค่วา้หาทางไปสูจ่ดุสดุยอด มอือาชพีทีส่รา้งสรรคเ์รือ่งราวนีส้�าหรับ
คณุ รักทีจ่ะไปท�างาน ทีท่ีเ่ขาสามารถใชเ้วลาในแตล่ะวนั เปลีย่นไอเดยีไปเป็นการสือ่สารทีน่่า
จับใจ เตมิเต็มโลกดว้ยความงามทีไ่มเ่คยมมีากอ่น มองสิง่ตา่งๆ ราวกบัวา่ไมเ่คยเห็นมากอ่น 
บอกเลา่เรือ่งราว ราวกบัวา่ไมเ่คยบอกเลา่มากอ่น สรา้งดนตรแีละตวัละครทีไ่มเ่คยไดย้นิมา
กอ่น พวกเขาเป็นมอือาชพีในการสรา้งสรรคก์ารท�างาน ผูท้ีม่งีานทีส่รา้งความพงึพอใจ ทีพ่วก
เขาสามารถเพลดิเพลนิไปกบัสิง่ทีพ่วกเขารักและท�า 
 
หากค�าและภาพเหลา่นีส้ามารถจดุประกายความคดิสรา้งสรรคใ์นตวัคณุได ้ ลองหาหวัขอ้ทีค่ณุ
สนใจอยา่งแทจ้รงิ แลว้ท�าอะไรบางอยา่งกบัมนั นีอ่าจเป็นจดุเริม่ตน้ของเรือ่งเลา่อกีเรือ่งหนึง่ 
ซึง่เป็นเรือ่งของคณุเอง คณุกร็ู ้เรือ่งทีส่รา้งประวตัศิาสตรไ์ด ้

ขอบคณุเป็นพเิศษ:  นักศกึษาทกุทา่น คณาจารย ์และศษิยเ์กา่ ทีง่านศลิปะ
และค�าพดูตา่งๆ ปรากฏในแคตตาล็อกนี ้พรสวรรคข์องคณุเป็นแรงบนัดาลใจ 
และเราซาบซึง้ทีค่ณุเป็นสว่นหนึง่ของครอบครัว Academy นี้

ออกแบบแนวคดิ: สจ๊วต มอรแ์กน

ออกแบบปก: อดมั เดนนสิ, สถาบนัสอนภาพประกอบ, 2008 BFA Alumnus, www.adamdennisarts.com

ผลติคูม่อื: แมธโีอ ทายาเมน และมทิเชลล ์กรฟิฟิน

ประสานงานเนือ้หา: เดนสิ คอตตนิ และครสิตน่ิา ไททสั
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