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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
อังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
Bachelor of Science Program in Computer Animation

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
่
วท.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
่
Bachelor of Science (Computer Animation)
B.Sc. (Computer Animation)

3. วิ ชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต โดยบัณฑิตจะมีความรูพ้ ้นื ฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์และการออกแบบผลงานทางด้านกราฟิกแอนิเมชันและเกมคอมพิ
่
วเตอร์
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน และตาราในวิชาของ
หลักสูตรเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 1

5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติทส่ี ามารถพูด ฟงั อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่ม ี
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ผส้ ู าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554)
- คณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รและมาตรฐานการศึก ษา ให้ค วามเห็น ชอบการปรับ ปรุง

หลักสูตร เมือ่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการกลันกรองหลั
่
กสูตรในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่

26 พฤศภาคม พ.ศ. 2558
- สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั หิ ลักสูตรในการประชุม 3/2558 (310) เมือ่ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)

แอนิเมเตอร์
นักออกแบบตัวละคร
นักพัฒนาเกม
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมเี ดีย
ผูผ้ ลิตสื่อดิจทิ ลั
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7) ผูผ้ ลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
8) ผูผ้ ลิตงานด้านมัลติมเี ดีย
9) นักวิชาชีพในสถานประกอบการทีม่ กี ารใช้คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ เป็นต้น
10) ผูป้ ระกอบการ
9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิการศึกษา

1. นายจักรินทร์ สิงห์หนู

อาจารย์

Ph.D. (Computing Scineces)
M.Sc. (Advanced Computer
Graphics and Applications)
วท.บ. (เทคโนโลยีทางภาพและ
การพิมพ์)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

2. นายยอดธง รอดแก้ว

3. นายอรรถวิท กปิ ล
กาญจน์

อาจารย์

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปี ที่สาเร็จ
การศึกษา
University of East Anglia, UK
2555
University of East Anglia, UK
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
2542

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539
2542

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2540

10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึก ษาเป็ น แบบชัน้ เรีย น ตามระเบีย บมหาวิท ยาลัย หอการค้า ไทย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขัน้ ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ก.)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
นั ก ศึก ษาที่เ คยศึก ษาในสถาบัน อุ ด มศึก ษาอื่น มาก่ อ น เมื่อ เข้า ศึก ษาในหลัก สู ต รนี้
สามารถเทียบโอนหน่ วยกิตได้ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การ
เทียบโอนหน่ วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค.) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ข.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร

135 หน่ วยกิ ต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
5) กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ

30
15
6
3
3
3

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2) กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
3) กลุ่มวิชาเอก-เลือก
แบ่งเป็น 2 แผน คือ

99
18
45
36

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
แผน ข หลักสูตรมีสหกิ จศึกษา
กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
วิชาสหกิจศึกษา
3.1.2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี

36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

3.1.3 รายวิ ชา
3.1.3.1 รหัสวิ ชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 2 หลักแรกเป็ นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 3
หลัก มีความหมายดังนี้
1) รหัสวิ ชาหมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ (30 หน่ วยกิ ต)
H = รับ ผิดชอบโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
หลักที่ 1
ประยุกต์ศลิ ป์
S = รับ ผิด ชอบโดยคณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
G = หมวดศึกษาทัวไป
่
หลักที่ 2
0 = รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
หลักที่ 3
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 - 99
2) รหัสวิ ชาแกน
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
1 = ชัน้ ปีท่ี 1
หลักที่ 3
2 = ชัน้ ปีท่ี 2
3 = ชัน้ ปีท่ี 3
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หลักที่ 4 - 5

4 = ชัน้ ปีท่ี 4
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 - 99

3) รหัสวิ ชาเอก
B = คณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 1
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
S = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
ใช้ อ ั ก ษรย่ อ ภาษาอั ง กฤษแทนสาขาวิ ช า
หลักที่ 2
(ยกเว้น คณะที่ไ ม่มสี าขาวิช า คือ คณะบัญ ชี
เศรษฐศาสตร์ และนิ ติศ าสตร์ ให้ใช้เหมือ น
ร หั ส วิ ช า แ ก น คื อ AC EC แ ล ะ LW
ตามลาดับ)
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1 = ชัน้ ปีท่ี 1
หลักที่ 3
2 = ชัน้ ปีท่ี 2
3 = ชัน้ ปีท่ี 3
4 = ชัน้ ปีท่ี 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 - 99
4) รหัสวิ ชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิ ต)
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
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หลักที่ 3
หลักที่ 4 - 5

0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 01 - 99

5) รหัสของวิ ชาที่ขอรับบริ การจากคณะอื่น
หลักที่ 1 - 2 คณะทีใ่ ห้บริการ
BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
9 = วิชาทีใ่ ห้บริการนอกคณะ
หลักที่ 3
คณะทีเ่ ป็นเจ้าของวิชาใช้ตวั เลขแทน ดังนี้
หลักที่ 4
1 = คณะบริหารธุรกิจ
2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์
4 = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศลิ ป์
5 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิตศิ าสตร์
ลาดับวิชาตัง้ แต่ 1 - 9
หลักที่ 5
3.1.3.2 รายวิ ชา
1) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
- กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิ ชา
HG008

ชื่อวิ ชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

15 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-
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รหัสวิ ชา
HG009
HG010

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3 (3-0-6)

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน
TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน
TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน
TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า

หมายเหตุ สาหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยืน่ ผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า ตามที่
ระบุไว้ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ
TOEIC ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ทีน่ ักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณีทย่ี ่นื
ผลคะแนน TOEIC 550 หรือมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รบั การยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุก
รายวิช าในหมวดวิช าศึก ษาทัว่ ไป และต้ อ งลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าอื่น ๆ ที่ เ ปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไป)
่
ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจานวน
หน่วยกิตทีไ่ ด้รบั การยกเว้น เพือ่ ให้มจี านวนหน่วยกิตครบตามทีห่ ลักสูตรกาหนด

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิ ชา
SG040
SG005

ชื่อวิ ชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับ
ชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily
Life)

6 หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-
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รหัสวิ ชา
SG006

ชื่อวิ ชา
การรูท้ างดิจทิ ลั
(Digital Literacy)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิ ชา
BG002

ชื่อวิ ชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

3 หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิ ชา
HG022

ชื่อวิ ชา
การบริหารตนเอง
(Self-Management)

3 หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

- กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวติ
รหัสวิ ชา
HG032

ชื่อวิ ชา
ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
(Global Life Skills)

3 หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-
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2) หมวดวิ ชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิ ต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
รหัส
วิ ชา

ชื่อวิ ชา

SC176 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
(Introduction to Computer Animation)
SC177 การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
(Digital Comic Drawing)
SC178 การเขียนสีดจิ ทิ ลั และการออกแบบคอนเซ็ปต์
ชวลบอร์ด
(Digital Painting and Conceptual Board
Design)
SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์
เบือ้ งต้น
(Introduction to Programming and Scripting)
SC275 คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับ
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Fundamental Mathematics and Physics for
Computer Graphics)
SC371 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ทาง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Programming and Scripting in Computer
Animation)

18 หน่วยกิต

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน
SC274

- กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
จานวนหน่ วยกิ ต
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
SA104 การออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (2-2-5)
(Design for Computer Animation)
SA105 การเล่าเรือ่ ง
3 (3-0-6)
(Storytelling)
รหัส
วิ ชา

เงื่อนไขก่อน
เรียน

45 หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
-
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รหัส
วิ ชา

ชื่อวิ ชา

SA106 สื่อประสม
(Multimedia)
SA107 การออกแบบและพัฒนาตัวละคร
(Character Design and Development)
SA108 การออกแบบและตัดต่อเสียง
(Sound Design and Editing)
SA109 การนาเสนอเรือ่ งด้วยภาพและการสร้าง
แอนิเมติก
(Storyboarding and Animatic Creation)
SA111 แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Portfolio)
SA112 การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
(3D Modelling and Texturing)
SA211 ริกกิง้ 3 มิติ
(3D Rigging)
SA212 การแอนิเมท 3 มิติ
(3D Animating)
SA213 การให้แสงและการเรนเดอร์ 3 มิติ
(3D Lighting and Rendering)
SA317 งานหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่
(Animation Post Production)
SA332 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)
SA333 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Seminar in Computer Animation)
SA401 โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Senior Project in Computer
Animation)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA112

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA211

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC275

3 (3-0-6)

หน่วยกิตสะสม ไม่
น้อยกว่า 75 หน่วย
กิต
หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100
หน่วยกิต

3 (0-6-3)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 17

- กลุ่มวิชาเอก-เลือก
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

SA210

ั้
การปนโมเดลและการท
าพืน้ ผิว 3 มิติ ขัน้ สูง
(3D Model Sculpting and Advanced
Texturing)
ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับเกม
(Artificial Intelligence for Game)
โครงงานจาลองด้านเกม
(Game Mini Project)
โครงงานจาลองด้านแอนิเมชัน่
(Animation Mini Project)
การแอนิเมท 3 มิติ ขัน้ สูง
(Advanced 3D Animating)
วิชวลเอฟเฟกต์
(Visual Effects)
การสร้างสื่อโต้ตอบ
(Interactive Media Creation)
การถ่ายภาพดิจทิ ลั สาหรับงานคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์
(Digital Photography for Computer
Graphics)
การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
(Digital Image Processing)
การวิเคราะห์และการออกแบบเกม
(Game Design and Analysis)
เกมเอนจิน
(Game Engine)
แอสเซ็ตสาหรับเกม
(Assets for Games)
การโปรแกรมเกม 3 มิติ
(3D Game Programming)

SA302
SA318
SA319
SA322
SA323
SA324
SA325

SA326
SA327
SA328
SA329
SA330

36 หน่วยกิต
จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน SA112

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน SC274

3 (0-6-3)

-

3 (0-6-3)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA212

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC274

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC274

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC274

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA328
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รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

SA331

การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 2 มิติ
(2D Animation Production)
หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชัน่ 1
(Special Topics in Computer Animation
1)
หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชัน่ 2
(Special Topics in Computer Animation
2)
การทาธุรกิจและการตลาดทางคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน่
(Computer Animation Business and
Marketing)
กฎหมายและจริยศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์แอ
นิเมชัน่
(Laws and Ethics for Computer
Animation)
คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์และการประยุกต์
(Computer Vision and Applications)
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบตั กิ ารทางแอนิเมชัน่ 1
(Operational Special Topics in Computer
Animation 1)
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบตั กิ ารทางแอนิเมชัน่ 2
(Operational Special Topics in Computer
Animation 2)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

SA406

SA407

SA408

SA409

SA410
SA411

SA412

SA400

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน SC176

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC274

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

6 (0-40-20)

ศึกษาไม่น้อยกว่า 6
ภาคการศึกษา หรือ
คณบดีให้ความ
เห็นชอบ
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3) หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจานวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทัง้ นี้ นักศึกษา
อาจเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญ ญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัย สาหรับรายวิชาเลือกเสรีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
จานวนหน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
SC001 1 ไร่ 1 แสน
3 (3-0-6)
(One Rai One Hundred Thousand)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ สามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปีการศึกษา ดังนี้
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หลักสูตร 4 ปี (แผน ก หลักสูตรปกติ )
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HG009
SC176
SC177
SA104
SA106
SA111

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
(English for Communication 1)
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
(Introduction to Computer Animation)
การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
(Digital Comic Drawing)
การออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Design for Computer Animation)
สือ่ ประสม
(Multimedia)
แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Portfolio)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)
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ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
HG008
HG010

SA105
SA107
SC178
SA112

ชื่อวิ ชา
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)

การเล่าเรือ่ ง
(Storytelling)
การออกแบบและพัฒนาตัวละคร
(Character Design and Development)
การเขียนสีดจิ ทิ ลั และการออกแบบคอนเซ็ปต์ชวลบอร์ด
(Digital Painting and Conceptual Board Design)
การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
(3D Modelling and Texturing)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน
TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)
18
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ชัน้ ปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3
(English for Communication 3)

SG005

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
การออกแบบและตัดต่อเสียง
(Sound Design and Editing)
การนาเสนอเรือ่ งด้วยภาพและการสร้างแอนิเมติก
(Storyboarding and Animatic Creation)
ริกกิง้ 3 มิติ
(3D Rigging)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 1 วิชา
รวม

SA108
SA109
SA211

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน
TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA112

3
18

-

ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 4
(English for Communication 4)

SG040
หรือ
SG006

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
การรูท้ างดิจทิ ลั
(Digital Literacy)
คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Fundamental Mathematics and Physics for Computer Graphics)
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบือ้ งต้น
(Introduction to Programming and Scripting)
การแอนิเมท 3 มิติ
(3D Animating)
การให้แสงและการเรนเดอร์ 3 มิติ
(3D Lighting and Rendering)
รวม

SC275
SC274
SA212
SA213

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน
TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
3 (3-0-6)
-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA211

3 (2-2-5)

-

18
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ชัน้ ปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
BG002
SC371
SA332
SA317
SA322

ชื่อวิ ชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Programming and Scripting in Computer Animation)
คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
(Computer Graphics)
งานหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่
(Animation Post Production)
การแอนิเมท 3 มิติ ขัน้ สูง
(Advanced 3D Animating)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC274

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC275

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA212

3
18

-

ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
HG022
HG032
SA333

ชื่อวิ ชา
การบริหารตนเอง
(Self-Management)
ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
(Global Life Skills)
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Seminar in Computer Animation)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 2 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

หน่วยกิตสะสม ไม่
น้อยกว่า 75 หน่วย
กิต
-

6
15

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 23

ชัน้ ปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
12
3
15

ชื่อวิ ชา
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 4 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SA401

ชื่อวิ ชา
โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Senior Project in Computer Animation)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 3 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0-6-3)
หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
9
3
15
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หลักสูตร 4 ปี (แผน ข หลักสูตรสหกิ จศึกษา)
ชัน้ ปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
HG009
SC176
SC177
SA104
SA106
SA111

ชื่อวิ ชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 1
(English for Communication 1)
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
(Introduction to Computer Animation)
การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
(Digital Comic Drawing)
การออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Design for Computer Animation)
สือ่ ประสม
(Multimedia)
แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Portfolio)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)
18

ชัน้ ปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
HG008
HG010

SA105
SA107
SC178
SA112

ชื่อวิ ชา
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)

การเล่าเรือ่ ง
(Storytelling)
การออกแบบและพัฒนาตัวละคร
(Character Design and Development)
การเขียนสีดจิ ทิ ลั และการออกแบบคอนเซ็ปต์ชวลบอร์ด
(Digital Painting and Conceptual Board Design)
การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
(3D Modelling and Texturing)
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน
TOEIC 250 หรือ
เทียบเท่า
-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)
18

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 25

ชัน้ ปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 3
(English for Communication 3)

SG005

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
การออกแบบและตัดต่อเสียง
(Sound Design and Editing)
การนาเสนอเรือ่ งด้วยภาพและการสร้างแอนิเมติก
(Storyboarding and Animatic Creation)
ริกกิง้ 3 มิติ
(3D Rigging)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 1 วิชา
รวม

SA108
SA109
SA211

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน
TOEIC 350 หรือ
เทียบเท่า
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SC177

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA112

3
18

-

ชัน้ ปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

HG012

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร 4
(English for Communication 4)

SG040
หรือ
SG006

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
การรูท้ างดิจทิ ลั
(Digital Literacy)
คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Fundamental Mathematics and Physics for Computer Graphics)
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบือ้ งต้น
(Introduction to Programming and Scripting)
การแอนิเมท 3 มิติ
(3D Animating)
การให้แสงและการเรนเดอร์ 3 มิติ
(3D Lighting and Rendering)
รวม

SC275
SC274
SA212
SA213

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน
TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA211

3 (2-2-5)

-

18
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ชัน้ ปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
BG002
SC371
SA332
SA317
SA322

ชื่อวิ ชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Programming and Scripting in Computer Animation)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Computer Graphics)
งานหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่
(Animation Post Production)
การแอนิเมท 3 มิติ ขัน้ สูง
(Advanced 3D Animating)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC274

3 (2-2-5)

สอบผ่าน SC275

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษาก่อน SA212

3
18

-

ชัน้ ปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
HG022
HG032
SA333

ชื่อวิ ชา
การบริหารตนเอง
(Self-Management)
ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
(Global Life Skills)
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Seminar in Computer Animation)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 3 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

หน่วยกิตสะสม ไม่
น้อยกว่า 75 หน่วย
กิต
-

9
3
21

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 27

ชัน้ ปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิ ชา
SA401

ชื่อวิ ชา
โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
(Senior Project in Computer Animation)
กลุ่มวิชาเลือกในสาขา 4 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0-6-3)
หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100
หน่วยกิต
12
3
18

ชัน้ ปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิ ชา
SA400

ชื่อวิ ชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

รวม

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ - เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (0-12-6)
ศึกษาไม่น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษา
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ
6

หมายเหตุ:
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปรับเปลีย่ นแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึง่ จะมี
ประกาศแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาในการจัดแผนการเรียนทีเ่ หมาะสม
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3.1.5 คำอธิ บำยรำยวิ ชำ
1. หมวดวิ ชำศึกษำทัวไป
่ 30 หน่ วยกิ ต
จำนวนหน่ วยกิ ต
(บรรยำย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษำด้วยตนเอง)
1) กลุ่มวิ ชำภำษำ 15 หน่ วยกิ ต
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หลักการฟงั การพูด การอ่าน และการ
เขียน การใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดอย่างเป็ นระบบและสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้ น
ทัก ษะการฟ งั เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสัน้ ๆ
การพูดทักทาย เริม่ ต้นสนทนา แนะนาตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย
การอ่านข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่ายๆ เพื่อจับใจความสาคัญและแสดงความคิดเห็น
การเขียนข้อความสัน้ ๆ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือ
คะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน โดยเน้นทักษะ
การฟงั เพื่อจับใจความสาคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาทีซ่ บั ซ้อนขึน้
การมีส่ ว นร่ว มในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิดเห็น การพู ดใน
สถานการณ์ต่างๆ ทีพ่ บในชีวติ ประจาวัน รวมทัง้ การนาเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทางธุรกิจ
อย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลาย และสามารถสรุปเรื่องได้ การเขียน
ข้อความในหัวข้อทีห่ ลากหลายทัง้ ในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 29

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
(English for Communication 3)
ศึกษาก่อน HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจในชีวติ ประจาวัน ซึง่
เป็ น การบู รณาการทักษะการฟ งั พู ด อ่ าน และเขียน โดยเน้ นการสนทนาทางโทรศัพท์ การ
นาเสนอ ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั สินค้า และบริการ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
ธุรกิจ การเขียนบันทึก ภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านข่าวที่เกี่ยวกับธุรกิจและ
สรุปใจความสาคัญ ในเรือ่ งทีอ่ ่าน
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
(English for Communication 4)
ศึกษาก่อน HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
พัฒ นาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สารทางธุรกิจในชีวติ ประจาวัน
ซึ่งเป็ นการบูรณาการทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นการประชุม การเจรจา
ต่ อ รองทางธุ รกิจ เบื้อ งต้ น และ การสัม ภาษณ์ งานในสถานการณ์ จ าลอง การเขีย น
จดหมายสมัครงาน และประวัติส่วนตัวในรูปแบบทัวไปและผ่
่
านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
อ่านบทความและสรุปความเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจในปจั จุบนั รวมทัง้ การสื่อสารทาง
ธุรกิจในวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
2) กลุ่มวิ ชำวิ ทยำศำสตร์และคณิ ตศำสตร์ 6 หน่ วยกิ ต
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Science and Technology)
วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม และการสร้าง
องค์ค วามรู ้ ความก้ า วหน้ าทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท่ี ม ี ผ ลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในการรองรับความต้องการของมนุ ษย์
เทคโนโลยีชวี ภาพ วัสดุศาสตร์ พลังงานทดแทน นาโนเทคโนโลยี

30 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

SG005

คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ความสาคัญของคณิตศาสตร์และสถิติ บทบาทของคณิตศาสตร์และสถิติท่ใี ช้
ในชีว ิตประจ าวันและในทางธุ รกิจ การวิเคราะห์ ข้อ มูล เบื้อ งต้ น และการแปลผลโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์ทท่ี นั สมัย

SG006

การรูท้ างดิจทิ ลั
3 (3-0-6)
(Digital Literacy)
การใช้ส่อื ดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทางานร่วมกัน การใช้เครื่องมือและแหล่งทรัพยากรดิจทิ ลั ในการค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและแก้ปญั หา การศึกษาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
การสร้า งสรรค์ แ ละน าเสนอผลงานดิจ ิท ัล จริย ธรรมและความปลอดภัย ในการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อ สาร ตลอดจนผลกระทบของสื่อดิจทิ ัล ที่มตี ่ อ บุค คล
ธุรกิจ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3) กลุ่มวิ ชำสังคมศำสตร์ 3 หน่ วยกิ ต

BG002

ธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
(Modern Business)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านธุรกิจ การเป็นผูป้ ระกอบการ
รูปแบบการท าธุ รกิจสมัยใหม่ ความรู้เบื้อ งต้นด้านการเงิน การตลาด บัญ ชี เศรษฐศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลในองค์การ จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ความเข้าใจในเรื่อ งเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขีย ว
ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิสาหกิจสังคม

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 31

4) กลุ่มวิ ชำมนุษยศำสตร์ 3 หน่ วยกิ ต
HG022

การบริหารตนเอง
3 (3-0-6)
(Self- Management)
หลักการและการประยุกต์ใช้ความรูเ้ รื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทาง
จิต วิท ยา พฤติก รรมทางสัง คมของบุ ค คลและกลุ่ ม เกี่ย วกับ การรับ รู้ การเรีย นรู้
แรงจูงใจ ความฉลาดทางอารมณ์ การมีวุฒภิ าวะ และสุขภาวะ มีความอดทน ใจกว้าง
ยอมรับฟงั ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง การนาและการทางานเป็ นทีม การจัดการความขัดแย้ง
อย่างสร้างสรรค์ หลักการคิดและการใช้เหตุผล การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมของ
มนุ ษย์และนาไปสู่การรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื และปรับตัวได้ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การดาเนินชีวติ
5) กลุ่มวิ ชำพัฒนำคุณภำพชีวิต 3 หน่ วยกิ ต

HG032

ทักษะการดารงชีวติ ในสังคมโลก
3 (3-0-6)
(Global Life Skills)
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการดารงชีวติ ทัง้ ของตนเองและทางสังคม ระบบ
ทางสังคมโครงสร้างและสถาบัน ทางสัง คม ความเป็ น พลเมือ งในสัง คมภายใต้ระบอบ
ประชาธิป ไตย การเปลี่ย นแปลงของสัง คมโลกและกลุ ่ม ประเทศอาเซีย นที่ม ตี ่อ
สัง คมไทย ตลอดจนศิล ปะ และวัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคมโลก รวมทัง้ การพัฒนา
บุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม และการพัฒนาสังคมให้อยู่ดมี สี ุข
รวมทัง้ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

32 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

1. หมวดวิ ชาเฉพาะ 99 หน่ วยกิ ต
2.1 กลุ่มวิ ชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 18 หน่ วยกิ ต
SC176

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Computer Animation)
ประวัติศ าสตร์ข องการ์ตูน แอนิ เมชัน่ วิว ฒ
ั นาการด้านการผลิต ยุค สมัย ของ
การ์ตูนแอนิเมชัน่ ทฤษฎีและหลักการการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคต่างๆ หลัก
สรีระศาสตร์ และอิรยิ าบถต่ างๆ ของสิ่งมีชีวติ แต่ ละประเภท หลักกลศาสตร์ของสิ่ง
รอบตัวในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามและมีความสมจริง ศึกษาเทคนิคการ
สร้างภาพเคลื่อ นไหวแบบต่ างๆ ความสัม พัน ธ์ข องภาพและเสีย ง พร้อ มทัง้ น ามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ ทฤษฎี ท่ี ม ีอ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ รวมถึ ง ศึ ก ษาดู ง านสถาน
ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่

SC177

การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
3 (2-2-5)
(Digital Comic Drawing)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของการ์ตูน วิวฒ
ั นาการของการ์ตูนและฝึ กปฏิบตั กิ ารวาดตัว
การ์ตูน โดยมีการฝึ กทักษะการวาดการ์ตูนพื้นฐาน การออกแบบตัวการ์ตูน และนามา
สร้างเป็นเรื่องราวทีน่ ่าสนใจได้ ทฤษฎีพน้ื ฐานการวาดภาพดิจทิ ลั การใช้เทคโนโลยีและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการวาดเส้น การตัดเส้น การวาดตัวการ์ตูนจากต้นแบบ
และการวาดตัวการ์ตูนของตนเอง รวมทัง้ สร้างความคุน้ เคยกับเทคนิคทางดิจทิ ลั ต่างๆ ใน
การวาดภาพ ศึกษาและปฏิบตั งิ านทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและนอกสถานที่

SC178

การเขียนสีดจิ ทิ ลั และการออกแบบคอนเซ็ปต์ชวลบอร์ด
3 (2-2-5)
(Digital Painting and Conceptual Board Design)
ทฤษฎีส ี จิตวิทยาสีทม่ี ผี ลต่ออารมณ์ความรูส้ กึ การผสมสี และค่าน้ าหนักสีบนสื่อ
ดิจทิ ลั ทาความรูจ้ กั กับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทเ่ี ป็นทีน่ ิยมในการสร้างสรรค์ผลงานทีใ่ ช้ใน
การเขียนสีบนสื่อดิจทิ ลั การใช้งาน และการบารุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับ
ระดับความต้องการของเนื้องานอย่างมีประสิทธิภาพ

SC274

การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบือ้ งต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Programming and Scripting)
หลักการเขียนโปรแกรม การเขียนสคริปต์พ้นื ฐาน การใช้คอมไพเลอร์ ประเภท
ของข้อ มูล การท างานกับ ตัว แปร การก าหนดค่ า ตรรกะ และการควบคุ ม โครงสร้า ง
ฟงั ก์ชนั สโคป ข้อมูลผสม การประมวลผลข้อความ โมดูล การอ่านเขียนข้อมูลเบื้องต้น
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 33

(แป้ นพิ ม พ์ จอภาพ และไฟล์ ) การวนรอบ การจัด การข้อ ผิด พลาด หลัก การเขีย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ การดีบกั การทดสอบโปรแกรม และการเขียนเอกสารซอฟต์แวร์
SC275

คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (3-0-6)
(Fundamental Mathematics and Physics for Computer Graphics)
พีช คณิ ต สมการ และการแก้ส มการ การลดรูป สมการค านวณ ตารางช่ ว ย
ค านวณ เลขยกก าลัง การเลื่อ นบิต ระบบพิกัด เวกเตอร์ เมตริก ซ์ พิกัด เชิง ขัว้
ตรีโกณมิติ การแปลง การย่อขยาย การหมุนในระบบพิกดั โฮโมจีเนียส 4 มิติ สมการ
ลิเนี ย ร์ หรือ ไบคิว บิค อิน เตอร์โพเลชัน ส าหรับ การท าคีย์เฟรมมิ่ง ความรู้เบื้อ งต้ น
เกี่ยวกับฟิ สกิ ส์ พลังงาน แสง เสียง กลศาสตร์พ้นื ฐาน กลศาสตร์ของวัต ถุแข็งเกร็ง
พลศาสตร์ของไหล หลักกลศาสตร์ของนิวตัน ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ ชีวกลศาสตร์
สมบั ติ เ ชิ ง ฟิ สิ ก ส์ ข องวัต ถุ อาทิ การสะท้ อ น การหั ก เห การกระจายใต้ พ้ื น ผิ ว
แบบจ าลองแสงสว่ า ง และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การทางฟิ สิ ก ส์ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
่

SC371

การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (2-2-5)
(Programming and Scripting in Computer Animation)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบือ้ งต้น
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ในการผลิตผลงานคอมพิวเตอร์แอนิ
เมชันทั
่ ง้ 2 มิติ และ 3 มิติ
2.2 กลุ่มวิ ชาเอก-บังคับ 45 หน่ วยกิ ต

SA104 การออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (2-2-5)
(Design for Computer Animation)
ความหมาย ความสาคัญ ประวัตคิ วามเป็ นมา ประเภทของกราฟิ กดีไซน์ ทฤษฎี
หลัก การออกแบบกราฟิ ก การสร้า ง แนวความคิด ภาษาภาพ รูป แบบ ตลอดจน
กระบวนการออกแบบ การใช้เครื่องมือในการสร้างอย่างถูกต้อง ตัง้ แต่การนาข้อมูลเข้า
จนถึงการส่งข้อมูลออกและเผยแพร่ ฝึ กรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อออกแบบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และฝึ กทักษะปฏิบตั กิ ารออกแบบใน
งานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
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SA105 การเล่าเรือ่ ง
3 (3-0-6)
(Storytelling)
การเขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชัน่ การประพันธ์และบทสนทนา การกาหนดการ
ดาเนินเรื่อง ตัวละคร การวางบุคลิก การสร้างเรือ่ งให้น่าติดตาม การเพิม่ ความน่ าสนใจ
ให้กบั เนื้อเรือ่ ง รวมถึงการศึกษาภาษา ความหมาย และวิธกี ารเขียนบทภาพทีจ่ ะทาให้
เกิด ความรู้ส ึก ร่ว ม มีคุ ณ ค่ า และน่ าสนใจ โดยฝึ ก หัด ให้รู้จ กั การวางโครงเรื่อ งและ
สาระสาคัญของเรือ่ ง เพื่อสร้างจินตนาการในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับ เหตุ ผ ล โดยมีก ารพัฒ นาการเขีย นบทอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนเป็ น บท
ภาพยนตร์แอนิเมชันที
่ ่สมบูรณ์ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ผลงานบทภาพยนตร์ท่โี ดด
เด่นเพื่อนามาปรับใช้
SA106 สื่อประสม
3 (3-0-6)
(Multimedia)
ทฤษฎีเกี่ย วกับ สื่อ ประสม หลัก การพื้น ฐานของสื่อ ประสมและเทคโนโลยีส่ือ
ประสม ภาพกราฟิ ก สีและการจัดการสี วิดโี อ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ ไฮเปอร์
มีเดีย การสร้างสื่อประสม และการนาเสนอสื่อประสมผ่านระบบเครือข่าย
SA107 การออกแบบและพัฒนาตัวละคร
3 (2-2-5)
(Character Design and Development)
ศึกษาก่อน SC177 การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
หลัก การออกแบบตัว ละคร จุดเด่น จุด ด้อ ย การปฎิส ัม พัน ธ์กับ ตัว ละคร การ
พัฒ นาตัว ละครเพื่อ งานแอนิ เมชัน่ ประยุก ต์ใช้พ้ืน ฐานการวาดเส้นและการลงสีด้ว ย
เทคนิคดิจทิ ลั ที่แสดงถึงลักษณะท่าทาง ความรูส้ กึ และพฤติกรรมต่างๆของสิง่ มีชวี ติ
หลายชนิด ที่เน้ นการออกแบบจากรูปทรงและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการอ้างอิงจาก
ข้อมูล หรือภาพตัวอย่าง เช่น คน สัตว์ กริยา ท่าทาง ความรูส้ กึ และพฤติกรรมต่างๆ
ของสิง่ มีชีว ิต การออกแบบและพัฒ นาตัว ละครในเชิงทฤษฏีและวัฒ นธรรม รวมถึง
ศึกษาข้อมูลความเป็ นมาจากอารยธรรมต่างๆ ทัง้ ในประวัตศิ าสตร์ ปจั จุบนั และสามารถ
จินตนาการโลกอนาคตจากการสืบค้นข้อ มูล ความรู้ท่ปี รากฏอยู่ในปจั จุบนั เพื่อสร้าง
เอกลัก ษณ์ และบุคลิกของตัวละคร รวมทัง้ ออกแบบตัวละครให้ม ีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน เพื่อนาไปสู่การออกแบบและพัฒนาตัวละครที่ซบั ซ้อน รวมทัง้ ศึกษาพื้น
ฐานความรูข้ องการสร้างภาพเคลื่อนไหวทัง้ ในมุมมองด้านศิลปะและข้อจากัดทางเทคนิค
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SA108 การออกแบบและตัดต่อเสียง
3 (2-2-5)
(Sound Design and Editing)
ขัน้ ตอนและวิธกี ารทาเสียงประกอบในงานภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ (เสียงพากษ์
เสียงแวดล้อม) การออกแบบเสียง การบันทึกเสียง อุปกรณ์บนั ทึกเสียงและการใช้งาน
การบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียง การปรับแต่งและตัดต่อเสียง การสร้างเสียงพิเศษ
เทคนิคการผสมเสียง การจัดเก็บและการใช้งานเสียงในระบบดิจทิ ลั รวมถึงการเลือกใช้
เสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและอารมณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชันประเภทต่
่
างๆ
SA109 การนาเสนอเรือ่ งด้วยภาพและการสร้างแอนิเมติก
3 (2-2-5)
(Storyboarding and Animatic Creation)
ศึกษาก่อน SC177 การวาดการ์ตูนดิจทิ ลั
หลักการวางโครงเรื่อง วิธกี ารเล่ าเรื่องด้วยภาพ มุ มกล้อง องค์ประกอบภาพ
เฟรม รวมถึง พัฒ นาทัก ษะการวาดลายเส้ น การลงสี เสีย ง จัง หวะภาพ ในการ
สร้างสรรค์แอนิเมติกในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
SA111 แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
(Electronic Portfolio)
หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการนาเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ
การจัดเก็บผลงานเป็ นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ท่สี ามารถแสดงถึงบุคลิก ตัวตน และ
ความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ โดยอาศัยหลักการทาง
ศิล ปะ การแยกแยะหัว ข้อ ของผลงานเพื่อ ให้ผู้ช มเข้าถึงผลงานแต่ ล ะชิ้น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ การเลือกสรรค์ส่อื ทีจ่ ะใช้ในการแสดงผลงานที่ จะสามารถส่งเสริมผลงาน
ได้มากที่สุด โดยคานึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ท่ดี ี ผ่ านการบรรยายและฝึ ก
ทักษะปฏิบตั กิ าร
SA112

การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Modelling and Texturing)
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างโมเดลตัว ละคร โดยเน้ น การวาง edge
loop ให้ถูกต้อง สามารถพัฒนาตัวละครที่มโี พลีกอนจานวนน้อยให้โพลีกอนจานวน
มากได้ และเรียนรูก้ ารคลีย่ วู แี มพเพื่อทาพืน้ ผิวให้กบั ตัวละคร โดยเน้นการเรียนรูก้ าร
ใช้เครื่อ งมือ ในการสร้างวัต ถุ 3 มิติ รูป แบบขัน้ พื้น ฐานจนถึงวัต ถุ 3 มิติท่ีม ีค วาม
ละเอียดสูง ในทางปฏิบตั ิจะแบ่งการสร้างวัตถุ ออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ วัตถุ รูปทรง
เรขาคณิ ต วัต ถุ ท่ีม ีล ัก ษณะไม่ ซ ับ ซ้อ น เป็ น เหลี่ย มมุ ม และวัต ถุ รูป ทรงอิส ระที่ม ี
ลักษณะโค้งมนไม่คงทีซ่ ง่ึ มีความละเอียด และซับซ้อนมากขึน้
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SA211 ริกกิง้ 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Rigging)
ศึกษาก่อน SA112 การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
กายวิภาคศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ การใช้โปรแกรม 3
มิติ ในการสร้างระบบควบคุมดีฟอร์มเมชันแบบต่
่
างๆ เพื่อทาให้โมเดลพื้นฐานไปจนถึง
โมเดลทีม่ คี วามซับซ้อน เช่น คน สัตว์ประเภทต่างๆ เคลื่อนไหวได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
และถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์
SA212 การแอนิเมท 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Animating)
ศึกษาก่อน SA211 ริกกิง้ 3 มิติ
กายวิภาคศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ การใช้โปรแกรม 3
มิติ ในการสร้างระบบควบคุมดีฟอร์มเมชันแบบต่
่
างๆ เพื่อทาให้โมเดลพื้นฐานไปจนถึง
โมเดลทีม่ คี วามซับซ้อน เช่น คน สัตว์ประเภทต่างๆ เคลื่อนไหวได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
และถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์
SA213 การให้แสงและการเรนเดอร์ 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Lighting and Rendering)
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการให้แสงและการกาหนดสมบัตทิ างแสงของวัตถุ อาทิ
แ ม พ แ บ บ ต่ างๆ ใน งาน พื้ น ผิ ว เช่ น Diffuse map, Bump map, Normal map,
Displacement map, Occlusion map, Specularity map ก ารให้ แ สงแบ บ โกล บ อ ล
เรดิโอซิต้ี ระบบแสงแบบโฟโต้เมทริก เรนเดอร์พาสและการเรนเดอร์ขนั ้ สูง การเรนเดอร์
แบบกลุ่ม
SA332 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
3 (2-2-5)
(Computer Graphics)
สอบผ่าน SC275 คณิตศาสตร์และฟิสกิ ส์พน้ื ฐานสาหรับคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
พื้น ฐานของคอมพิว เตอร์ก ราฟิ ก ส์แ ละการเขีย นโปรแกรมกราฟิ ก ส์ ใ นงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันทั
่ ง้ 2 มิติ และ 3 มิติ อาทิ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต วิวพอร์ต
และการฉายภาพสามมิตลิ งในวิวพอร์ต การทาทรานส์ฟอร์เมชันและการแอนิ
่
เมท สี การ
ติดต่ อกับอุปกรณ์ ภายนอก เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ การให้แสงและเงา สายท่อของการ
แสดงผลภาพ
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SA317 งานหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่
3 (2-2-5)
(Animation Post Production)
ขัน้ ตอนและกระบวนการในงานหลังการผลิตแอนิเมชัน่ โดยใช้โปรแกรมประเภท
จัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งมุ่งเน้ นให้ใช้โปรแกรมในด้านการตกแต่ ง หรือเพิ่มเติมเอฟ
เฟกต์พเิ ศษบางอย่างให้กบั งานแอนิเมชัน่ และโปรแกรมประเภทตัดต่อ เพื่อตัดต่อและ
ใส่เสียงให้งานแอนิเมชันที
่ ส่ ร้างสมบูรณ์ขน้ึ
SA333 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (3-0-6)
(Seminar in Computer Animation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
แนวโน้ม ความเคลื่อนไหว และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
ทัง้ ในด้ า นศิ ล ปะและเทคโนโลยี โดยศึก ษาจากเอกสาร วารสารที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประกอบกับฝึกฝนทักษะและกระบวนการในการตัง้ คาถามและ
การค้นหาคาตอบอย่างเป็ นระบบ โดยหัวข้อสัมมนาอาจเลือกจากเรื่องต่างๆ ที่ทนั สมัย
ในช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้ นี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณาจารย์ผคู้ วบคุมรายวิชา
SA401 โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (0-6-3)
(Senior Project in Computer Animation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในด้านต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ ทัง้
ด้านศิลปะและเทคโนโลยี นาเสนอหัวข้องานวิจยั และความเป็ นไปได้ของงานวิจยั โดย
นาทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ของตนเองมาประยุกต์กบั งานวิจยั ทีจ่ ะศึกษา
ค้นคว้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษา
2.3 กลุ่มวิ ชาเอก-เลือก 36 หน่ วยกิ ต
SA210

ั้
การปนโมเดลและการท
าพืน้ ผิว 3 มิติ ขัน้ สูง
3 (2-2-5)
(3D Model Sculpting and Advanced Texturing)
ศึกษาก่อน SA112 การขึน้ โมเดลและการทาพืน้ ผิว 3 มิติ
พัฒนาทักษะการสร้างโมเดลดิจทิ ลั 3 มิติ ด้วยการปนั ้ โดยการใช้อุปกรณ์และ
โปรแกรมเฉพาะทาง การใช้งานเครื่องสแกนโมเดล 3 มิติ โปรแกรมเสริมทีส่ นับสนุ น
การทางานร่วมกับโปรแกรมหลักในการสร้างโมเดลดิจทิ ลั 3 มิติ ในงานคอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน่
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SA302

ปญั ญาประดิษฐ์สาหรับเกม
3 (3-0-6)
(Artificial Intelligence for Game)
ศึกษาก่อน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษาสคริปต์เบือ้ งต้น
ปญั ญาประดิษฐ์ ประวัติ ทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้สาหรับเกม เกมทรี
มินิแมกซ์ การค้นหาเส้นทาง และการเดินในแผนที่ ไฟไนท์สเตจแมชชีน ระบบการ
ั ญาแบบ สวอร์ม ตัว ละครอิส ระ ระบบ
สร้างกฎ และเส้น โค้งการตอบสนอง ป ญ
สคริปต์ และระบบบอทในเกม

SA318

โครงงานจาลองด้านเกม
3 (0-6-3)
(Game Mini Project)
กระบวนการทาโครงงานจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง การเสนอหัวข้อ การเตรียม
เนื้อหา การแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาแนวคิดให้ดขี น้ึ
การอภิปราย การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้ าและปญั หาระยะยาวตลอดระยะเวลาการทา
โครงงาน การบริห ารจัด การทรัพ ยากร เวลา เพื่อ นร่ว มงาน การเลือ กใช้ ส่ือ ให้
เหมาะสมกับการนาเสนอผลงาน และการจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการ
จัดเก็บผลงานเป็ นแฟ้มผลงานโดยเน้นด้านการพัฒนาเกม

SA319

โครงงานจาลองด้านแอนิเมชัน่
3 (0-6-3)
(Animation Mini Project)
กระบวนการทาโครงงานจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง การเสนอหัวข้อ การเตรียม
เนื้อหา การแก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ การนาเสนอแนวคิด การพัฒนาแนวคิดให้ดขี น้ึ
การอภิปราย การแก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าและปญั หาระยะยาวตลอดระยะเวลาการทา
โครงงาน การบริห ารจัด การทรัพ ยากร เวลา เพื่อ นร่ ว มงาน การเลือ กใช้ ส่ือ ให้
เหมาะสมกับการนาเสนอผลงาน และการจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการ
จัดเก็บผลงานเป็ นแฟ้มผลงาน โดยเน้นด้านแอนิเมชัน่

SA322

การแอนิเมท 3 มิติ ขัน้ สูง
3 (2-2-5)
(Advanced 3D Animating)
ศึกษาก่อน SA212 การแอนิเมท 3 มิติ
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างการเคลื่อนไหวขัน้ สูง โดยนาความรูแ้ ละ
ทฤษฎีของการเคลื่อนไหวต่างๆมาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ โดยมุ่ งเน้ น การสร้างการเคลื่ อ นไหวที่เ กิด จากการปฎิส ัม พัน ธ์กัน
ระหว่างตัวละครและวัตถุ

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 39

SA323

วิชวลเอฟเฟกต์
3 (2-2-5)
(Visual Effects)
กระบวนการทาวิชวลเอฟเฟกต์สมัยใหม่ในงานคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน่ โดย
ศึกษาจากตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิต

SA324

การสร้างสื่อโต้ตอบ
3 (2-2-5)
(Interactive Media Creation)
ศึกษาก่อน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษาสคริปต์เบือ้ งต้น
การสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อโต้ตอบในเชิงวิเคราะห์ ทัง้ ใน
ด้านศิลปะและด้านเทคนิค การใช้เครื่องมือสาหรับการออกแบบสื่อโต้ตอบ การเขียน
สคริปต์ในการสร้างสื่อโต้ตอบ

SA325 การถ่ายภาพดิจทิ ลั สาหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3 (2-2-5)
(Digital Photography for Computer Graphics)
ทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การถ่ า ยภาพดิจ ิท ัล การใช้ก ล้อ งดิจ ิท ัล และอุ ป กรณ์ ท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ การถ่ ายภาพ แสงและการวัด แสง สีแ ละการจัด การสี การประยุก ต์ ใ ช้
ภาพถ่ ายดิจ ิท ัล ในงานคอมพิว เตอร์ก ราฟิ ก ส์ แ ละคอมพิว เตอร์แ อนิ เมชัน่ เช่ น การ
ถ่ายภาพพืน้ ผิว การขึน้ โมเดลสามมิตจิ ากภาพถ่าย เทคโนโลยีภาพ HDR การถ่ายภาพ
พาโนราม่า รวมถึงการนาภาพ HDR พาโนราม่าไปประยุกต์ใช้ในการทา Image Based
Lighting
SA326 การประมวลผลภาพดิจทิ ลั
3 (2-2-5)
(Digital Image Processing)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษาสคริปต์เบือ้ งต้น
ทฤษฎีทวไปเกี
ั่
่ยวกับการวิเคราะห์ และประมวลผลภาพ นิยามของศัพท์เฉพาะ
ทาง ทฤษฎีพ้นื ฐานเกี่ยวกับการมองเห็นของมนุ ษย์ การประมวลผล การปรับแต่งภาพ
การแยกส่วนภาพ การถอดและวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของภาพ การบีบอัดภาพ และ
การใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์เกีย่ วกับการประมวลผลภาพ
SA327 การวิเคราะห์และการออกแบบเกม
3 (3-0-6)
(Game Design and Analysis)
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการออกแบบเกม ประเภทของเกม ประวัตขิ องเกม การ
ออกแบบเกม ตัว ละคร ฉาก สิ่งของภายในเกม การวางโครงเรื่อ ง และการเล่ าเรื่อ ง
หลักการคิดคะแนน การออกแบบระบบเกม ความสมดุลภายในเกม การจัดวางหน้าจอ
40 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

ตัวอย่างเกมที่ประสบความสาเร็จ การเขียนเอกสารการออกแบบเกม การนาเสนอการ
ออกแบบเกม
SA328 เกมเอนจิน
3 (2-2-5)
(Game Engine)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษาสคริปต์เบือ้ งต้น
ความรูข้ นั ้ สูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอนจิน การใช้เครื่องมือในเกม
เอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทา
เอฟเฟกต์พ ิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่ เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้าง
หน้าจอ และการแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด
SA329 แอสเซ็ตสาหรับเกม
3 (2-2-5)
(Assets for Games)
การสร้างภาพ เสียง และวัตถุดบิ ต่างๆ สาหรับใช้ในการพัฒนาเกม ดอทพิกเซล
การตัดขอบ การทาคุณลักษณะโปร่งใส การทาส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การสร้างไอคอน การ
สร้างไอเทม การสร้างพืน้ หลัง การทาเอฟเฟกต์พเิ ศษทัง้ ภาพและเสียง ให้เหมาะสาหรับ
การพัฒนาเกม
SA330 การโปรแกรมเกม 3 มิติ
3 (2-2-5)
(3D Game Programming)
ศึกษาก่อน SA328 เกมเอนจิน
การพัฒนาเกม 3 มิติ เวกเตอร์ 3 มิติ โพลิกอนพืน้ ฐาน การใช้เวกเตอร์และ เมท
ริกซ์ระบบ 3 มิติ การใช้บฟั เฟอร์แบบต่างๆ การทาโปรเจกชัน่ การย้าย การย่อขยาย
การหมุน การตรวจสอบการชนแบบ 3 มิติ การตรวจสอบการมองเห็น การสร้างเงา การ
ทางานกับโมเดล 3 มิติ การใช้ภาพพื้นผิว การใช้ป้ายประกาศ การแสดงข้อความ การ
รับข้อมูล การทาพื้นที่แบบเปิ ด การทาพื้นที่แบบปิ ด การรับข้อมูล และการแปลงพิกดั
ของเมาส์เป็นพิกดั 3 มิติ การแสดงเสียง การใช้งานเฉดเดอร์
SA331 การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 2 มิติ
3 (2-2-5)
(2D Animation Production)
ศึกษาก่อน SC176 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื
่ อ้ งต้น
ทฤษฎีการเคลื่อนไหวและการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเซลเพื่อให้เข้าใจถึงการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวจากภาพนิ่ง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการพัฒนางานแอนิเมชัน่
2 มิติ
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SA406 หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชัน่ 1
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Animation 1)
หัว ข้อ ที่น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ เกี่ย วกับ ศาสตร์ต่ า งๆ ด้า นคอมพิว เต อร์
แอนิเมชัน่
SA407 หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชัน่ 2
3 (3-0-6)
(Special Topics in Computer Animation 2)
หัว ข้อ ที่น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ เกี่ย วกับ ศาสตร์ต่ า งๆ ด้า นคอมพิว เตอร์
แอนิเมชัน่
SA408 การทาธุรกิจและการตลาดทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (3-0-6)
(Computer Animation Business and Marketing)
หลักการและกระบวนการการทาธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
แอนิ เมชัน่ อาทิ การจัด การการลงทุ น การหาจุด คุ้ม ทุ น การด าเนิ น งาน การควบคุ ม
งบประมาณ การติดต่อประสานงาน ทัง้ กระบวนการตัง้ แต่การเตรียมการผลิต การผลิต
และงานภายหลังการผลิต การทาการตลาดทัง้ แบบดัง้ เดิม และการทาการตลาดผ่านสื่อ
ดิจทิ ลั
SA409 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่
3 (3-0-6)
(Laws and Ethics for Computer Animation)
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชัน่ ปญั หาต่างๆ
ที่เกิด จากการใช้ท รัพ ยากรสารสนเทศ เช่ น อาชญากรรมคอมพิว เตอร์ การละเมิด
ั ญา การคุ้ ม ครองข้อ มู ล การคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตัว รวมถึ ง
ทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
จรรยาบรรณในการพัฒ นาแอนิ เ มชัน่ และสื่อ ประสม และจรรยาบรรณในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
SA410 คอมพิวเตอร์วทิ ศั น์และการประยุกต์
3 (2-2-5)
(Computer Vision and Applications)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์เบือ้ งต้น
ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ นิยามของศัพท์เฉพาะทาง การรูจ้ าแบบ การ
เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วทิ ศั น์ในศาสตร์ต่างๆ อาทิ การแพทย์ การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น
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SA411 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบตั กิ ารทางแอนิเมชัน่ 1
3 (2-2-5)
(Operational Special Topics in Computer Animation 1)
หัว ข้อ ที่น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ เกี่ย วกับ ศาสตร์ต่ างๆ ด้า นคอมพิว เตอร์
แอนิเมชัน่
SA412 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบตั กิ ารทางแอนิเมชัน่ 2
3 (2-2-5)
(Operational Special Topics in Computer Animation 2)
หัว ข้อ ที่น่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ เกี่ย วกับ ศาสตร์ต่ างๆ ด้า นคอมพิว เตอร์
แอนิเมชัน่
SA400 สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความเห็นชอบ
การปฏิบ ัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็ น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัวคราว
่
นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียม
ความพร้อ มทัง้ ทางด้ า นวิช าการ และการปฏิบ ัติ ต นในสัง คมการท างาน รวมทัง้
ดาเนินการตามขัน้ ตอนของสหกิจ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด การปฏิบตั งิ านและการ
ประมวลผลอยู่ภาคใต้การกากับดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่
ปรึกษาทีส่ ถานประกอบการมอบหมาย
3. หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต
สาหรับรายวิชาเลือกเสรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
SC001 1 ไร่ 1 แสน
3 (3-0-6)
(One Rai One Hundred Thousand)
หลักการและความสาคัญ ของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลัก การเบื้อ งต้นของเกษตรอินทรีย์ท่ีเน้ นสมดุลระบบนิเวศและสมดุลของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ การจัดการดิน น้า ศัตรูพชื การขยายและปรับปรุงพันธุพ์ ชื
และการจัดการปจั จัยทางสิง่ แวดล้อมอื่นๆ เทคนิคและวิธปี ฏิบตั ใิ นการทานา 1 ไร่ให้ได้
เงิน 1 แสน
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