รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ
: Master of Science Program in Innovative Digital Design (International Program)
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่ อเต็ม)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั )
(ชื่ อย่ อ)
: วท.ม. (การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั )
ภาษาอังกฤษ (ชื่ อเต็ม)
: Master of Science (Innovative Digital Design )
(ชื่ อย่ อ)
: M.Sc. (Innovative Digital Design)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโทต่ อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างประเทศทีส่ ามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
1. สถาบันเทคโนโลยีดจิ เิ พน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้ คาปรึกษาการจัดเนื้อหาหลักสู ตร
2. ศู นย์ นวัตกรรมออกแบบดิจิทัล (Digital Innovative Design and Technology Center (DIDTC)) ประเทศไทย
ให้ ความช่ วยเหลื อในการจัดทาหลักสู ตร จัดหาเครื่ องมื ออุปกรณ์ การสอน และผู้เชี่ ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม
ทีม่ าร่ วมจัดการเรียนการสอน

1

5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรเปิ ดใหม่ พ.ศ. 2557
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2557เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึ กษาแห่ งชาติในปี การศึ กษา
2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา ดังต่ อไปนี้
 นักออกแบบเลขศิลป์ (กราฟิ ก)
 นักออกแบบภาพประกอบ
 นักออกแบบเว็บ
 นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์
 แอนิเมเตอร์ (Animator)
 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Designer )
 นักออกแบบเกม (Game Designer)
 ผู้อานวยการงานสร้ างสรรค์ (Creative Director)
 ผู้อานวยการสร้ าง โปรดิวเซอร์ (Producer )
 ผู้อานวยการด้ านเทคนิค (Technical Director)
 ผู้ทาหุ่นจาลอง (Modeler)
 ริคเกอร์ (Rigger )
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
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10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรวิทยาการและเทคโลยีดจิ ทิ ลั นี้ เป็ นการตอบสนองความต้ องการด้ านแรงงานคุณภาพ ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมด้ านดิจทิ ลั คอนเทนท์ ของประเทศ กล่ าวคือ ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัททีเ่ ปิ ดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคและ
สื่ อสารบันเทิง(เกม แอนิเมชันและวิชชวลเอฟเฟ็ กต์)ไม่ น้อยกว่ า 200 บริษัท หากรวมถึงบริษัททีท่ าเกีย่ วกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
การสื่ อสาร, สื่ อดิจทิ ลั (โมบายเกม, web/mobile application and technology และ e-learning) ทีเ่ รียกรวมกันว่ า
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนท์ แล้ วจะมีไม่ น้อยกว่ า 800 บริษัททัว่ ประเทศ โดยไม่นับรวมบุคลากรทีแ่ ยกตัวออกไปรับจ้ างงาน
ส่ วนตัว มีมูลค่ าตลาดรวมประมาณ 16,467 ล้ านบาท มีตลาดเกมและแอนนิเมชันเป็ นตลาดใหญ่ แต่ เป็ นมูลค่ าการนาเข้ า และมีแนวโน้ มว่ า
จะมีมูลค่ าเพิม่ ขึน้ ในอนาคต ในการส่ งออกของอุตสาหกรรม แอนิเมชัน และเกม ส่ วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบการรับจ้ างผลิต ซึ่งแม้ มขี ้ อดีใน
เรื่ องการสร้ างรายได้ รวมทั้งเป็ นโอกาสในการสร้ างประสบการณ์ การทางานในด้ านเทคนิคต่ าง ๆให้ มคี วามเชี่ยวชาญ แต่ มมี ูลค่ าเพิม่ ใน
ระดับทีไ่ ม่ สูง และไม่ ส่งผลดีมากนักต่ อการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะยาว แต่ อย่ างไรก็ดี มูลค่ าดังกล่ าวยังสะท้ อนให้ เห็นการเติบโต
ในระดับสู งของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั คอนเทนต์ ในประเทศไทยในช่ วง 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา ซึ่งก็สอดคล้ องกับ ทิศทางของอุตสาหกรรมนีใ้ น
ระดับโลกจากการสารวจของคณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสานักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ (SIPA) ในปี
25251 พบว่ ามีมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิ ดหลัดสู ตรด้ านดิจทิ ลั ดิจทิ ลั คอนเทนท์ มากกว่ า 60 หลักสู ตร แต่ ยงั ไม่ สามรถตอบสนองความต้องการด้ าน
แรงงานคุณภาพได้
จากการสารวจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) พบว่ าในพันธกิจหลักของ
ประเทศ มีการกาหนดพันธกิจหลักด้ าน "การพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้ เข้ มแข็งและมีคณ
ุ ภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์
และภูมปิ ัญญา สร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้ างการผลิตและการบริโภคให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม พร้ อมสร้ าง
ความเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม" และในแผนยุทธศาสตร์ ที่ 5.4 (5.4.2) ได้ แก่ "พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมให้ เป็ นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่ างมีคุณภาพและยัง่ ยืน เน้ น
การนาความคิดสร้ างสรรค์ ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น ทรัพย์ สินทางปัญญา วิจยั และพัฒนาไปต่อยอด ถ่ ายทอด และประยุกต์ ใช้ ประโยชน์ ท้งั เชิง
พาณิชย์ สังคม และชุมชนโดยสร้ างสภาพแวดล้ อมทีเ่ อื้ออานวยต่ อการพัฒนาและประยุกต์ ใช้ วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ทีส่ ่ งเสริมการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างมูลค่ าเพิม่ ให้ กบั ภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมให้ ทวั่ ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่ วมมืระหว่ างภาครัฐและเอกชน"
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษาแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้ กล่ าวถึงสถานการณ์ ด้าน
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมไทยไว้ ดงั นี้
ประเทศไทยอยู่ในช่ วงเวลาที่ต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง เทคโนโลยี พลังงาน และ
สิ่ งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วและส่ งผลกระทบอย่ างรุ นแรงมากขึ้นกว่ าช่ วงที่ผ่านมาซึ่ งมีผลกระทบต่ อการบริ หารจัดการ
อุดมศึกษา
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกทีส่ ่ งผลต่ อความเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
โดยเฉพาะการเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ
วิถีการดารงชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เป็ นสังคมออนไลน์ มีการสื่ อสารไร้ พรมแดน ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม มีการให้
ความสาคัญกับคุณภาพและมาตรฐานในด้ านต่ างๆ โดยเฉพาะด้ านการศึกษามากขึน้ รวมทั้งมีความขัดแย้ งทางความคิดด้ านสังคมและ
1
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การเมือง การเปลีย่ นแปลงดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ทาให้ สังคมไทยมีความเป็ นวัตถุนิยม พึง่ พาเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวติ ประจาวันมากขึน้ การหลัง่ ไหลของวัฒนธรรมต่ างชาติทาให้ ค่านิยมและประเพณีด้งั เดิมทีด่ งี ามถูกทาลาย สังคมไทย
เผชิญวิกฤติความเสื่ อมถอยด้ านคุณธรรมและจริยธรรม มีการแสวงหารายได้ เพื่อตอบสนองการบริโภค การช่ วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง
ขาดความมีนา้ ใจ เกิดการแก่ งแย่ งเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคี มีความขัดแย้ งทางความคิดอย่ างรุนแรง ไม่ เคารพสิทธิผ้อู ื่น
และขาดการคานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม เป็ นแนวโน้ มทีม่ นี ัยสาคัญทีอ่ ุดมศึกษาต้ องมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมสุ ขภาวะของคนไทย ให้ มี
ความสมบูรณ์ ท้งั ร่ างกายและจิตใจ และให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่ อสังคม ธรรมาภิบาลและการต่ อต้ านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบให้ มากยิง่ ขึน้ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในตัวผู้เรียน
สาหรับการแก้ ปัญหานั้นสถาบันการศึกษาจึงจะต้ องเป็ นแหล่ งความรู้ ทตี่ อบสนองการแก้ ไขปัญหาวิกฤติและชีน้ า
การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนของชาติและท้ องถิ่นโดยเร่ งสร้ างภูมคิ ้ มุ กันในประเทศให้ เข้ มแข็งขึน้ ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ ว ยังต้ องส่ งเสริมการพัฒนาประเทศให้ สามารถแข่ งขันได้ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้ มคี ณ
ุ ภาพ ผลิตกาลังคนทีม่ ศี ักยภาพตรงตามความต้ องการของตลาดงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อ
ช่ วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่ างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ ให้ เป็ นมืออาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็ นอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ให้ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดย
ใช้ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนาไปสู่ การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ สุขทีย่ งั่ ยืนของประเทศไทย ทั้งนีโ้ ดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์ การเงิน และ
พระราชบัญญัตอิ ุดมศึกษา เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการขับเคลื่อน โดยสถาบันการศึกษาจะต้ องให้ ความสาคัญในประเด็นต่ อไปนี้
อุดมศึกษาต้ องจัดการศึกษาทีเ่ น้ นเรื่ องภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
อุดมศึกษาต้ องส่ งเสริมการเรียนรู้ เรื่ องอาเซียนศึกษา
อุดมศึกษาต้ องสร้ างบัณฑิตทีพ่ ร้ อมปรับตัว มีทกั ษะในการทางาน
อุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญกับเรื่ องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อุดมศึกษาควรเร่ งพัฒนาอาจารย์ ท้งั ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
อุดมศึกษาต้ องได้ รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1การพัฒนาหลักสู ตร
จากประเด็ นปั ญหาที่กล่ าวถึง ข้ า งต้ น ทาให้ คณะวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้ จัด
หลักสู ตรนีข้ นึ้ มาโดยมีวตั ถุประสงค์ หลักคือการผลิตแรงงานคุณภาพ ทีต่ ้ องประยุกต์ ใช้ วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมที่
ส่ งเสริมการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างมูลค่ าเพิ่มให้ กับภาคการผลิตตลอดจนพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เข้ าสู่
ตลาดแรงงานทีม่ แี นวโน้ มในการเติบโต และสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
สอดคล้ องกับสถานการณ์ ปัจจุบันของอุตสาหกรรมด้ านดิจิทัลคอนเทนท์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559)
นอกจากนีย้ งั ให้ ความสาคัญในประเด็นความสาคัญทีส่ ถาบันอุดมศึกษาต้ องให้ ความสาคัญดังนี้
- จัดการศึกษาทีเ่ น้ นเรื่ องภาษาอังกฤษ โดยทีเ่ ป็ นโครงการนานาชาติ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลักในการเรียนการสอน
- สร้ างบัณฑิตที่พร้ อมปรับตัว มีทักษะในการทางาน โดยการนาหลักการของ Projecte-based และการความร่ วมมื อระหว่ าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีความเข้ มแข็งทางด้ านของทฤษฎี สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ซึ่ งมีจุดเด่ นในด้ านการผลิต
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บุคลากรเข้ าสู่ อุตสาหกรรมในตลาดการแข่ งขันระดับโลก และศู นย์ DIDTC ซึ่ งมีบุคลากรที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ทั้งสามหน่ วยงานจะแลกเปลีย่ นความรู้ และดาเนินการเรียนการสอนร่ วมกัน
- เร่ งพัฒนาอาจารย์ ท้ังในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันจะทาให้ เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้ อย่ าง
รวดเร็ว โครงการมีการจัดสรรทุนให้ คณาจารย์ ในโครงการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสั งเกตการณ์ การเรียนการสอนที่ สถาบัน
เทคโนโลยี DigiPen ซึ่งมีสาขา 3แห่ ง ได้ แก่ ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา สเปน สิงคโปร์ นอกจากนี้ โครงการนี้ ยังได้ มกี ารจัดเตรียม
งบประมาณในการจ้ างอาจารย์ อตั ราจ้ างจากงบของโครงการ และศู นย์ DIDTC ได้ ว่าจ้ างอาจารย์ ชาวต่ างประเทศอีก 2 อัตรามา
ประจาทีโ่ ครงการ ทาให้ ปริมาณอาจารย์ เพิม่ ขึน้
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
โครงการนีม้ คี วามเกีย่ วข้ องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ หลักดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาทีไ่ ด้ มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ สร้ างหลักสู ตรใหม่ และพัฒนาหลักสู ตรเดิมให้ ตอบสนองความต้ องการของสั งคม การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย สังคมโลก มีอตั ลักษณ์ ทีโ่ ดดเด่ นและแตกต่ างจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยการระดมความรู้ ความเชี่ยวชาญใน มธ.
- หลักสู ตรนีม้ คี วามแตกต่ างจากหลักสู ตรทีม่ หาวิทยาลัยอื่นๆได้ จดั คือ มหาวิทยาลัยทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนด้ าน
ดิจทิ ลั คอนเทนท์ ในปัจจุบันมักเน้ นการสอนด้ านวิทยาศาสตร์ หรื อศิลปะตามความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ แต่ ลักษณะงานด้ านดิจิทัลคอนเทนท์
เป็ นงานทีเ่ กิดจากองค์ ประกอบทั้งสองด้ าน ดังนั้น จึงทาให้ เกิดปัญหาในการปฏิบัตงิ านจริง
- เป็ นการระดมความรู้ ท้งั จากบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ ยวชาญระดับโลก และมี
ความชานาญด้ านการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์
กลยุทธ์ จัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรนานาชาติที่สอดคล้ องกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริ บทขององค์
ความรู้ /สาขาวิชา (discipline) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย/ประเทศ เพื่อเปิ ดมหาวิทยาลัยไปสู่ ความเป็ นนานาชาติเพิม่ ขึน้
- หลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรนานาชาติ มีบริ บทขององค์ ความรู้ /สาขาวิชา (discipline) ทั้งภายในและนอกประเทศ
ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นลั ก ษณะการด าเนิ น กิ จ การ องค์ ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปะของประเทศไทย ผนวกกั บ ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
จากต่ างประเทศ เพื่อผลิตงานสร้ างสรรค์
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ขยายบทบาทความเป็ นผู้นาความร่ วมมือทางวิชาการในรู ปแบบต่ างๆ อย่ างใกล้ ชิดมากยิ่งขึน้ กับ
มหาวิทยาลัยชั้นนาใน ASEAN และเอเชีย
- เป็ นมหาวิทยาลัยแห่ งแรกของประเทศทีไ่ ด้ รับความร่ วมมือจากสมาคมวิชาชีพในประเทศถึง 4 สมาคมที่จะร่ วมกัน
จัดการเรียนการสอน และเป็ นสถาบันแห่ งแรกในประเทศที่มีความร่ วมมือ กับ สถาบันเทคโนโลยี DigiPen ซึ่งทาหน้ าที่ผลิตบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้ านดิจทิ ลั คอนเทนท์ โดยตรง
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
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12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
หลักสู ตรได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี DigiPen และสถาบัน DIDTC (Digital Innovative Design and Technolgy)
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลทีเ่ กิดจากการรวมตัวของสมาคมวิชาชีพด้ านเกมและแอนิเมชัน 4 สมาคม ประกอบด้ วยบริษัทโพสท์ อิ
ลิเม็นท์ จากัด ร่ วมกับสมาคมวิชาชีพอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ 4 แห่ ง คือ
1) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ ไทย (Thailand Animation and Computer Graphic
Association (TAGGA))
2) Bangkok ACM SIGGRAPH
3) สมาคมดิจทิ อลคอนเทนท์ ไทย (Digital content Association of Thailand (DCAT))
4) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ เกมไทย (Thai Game Software Industry Association (TGA))
ทั้งสามหน่ วยงานได้ มกี ารประชุมพิจารณาและให้ ความเห็นในการจัดการเรียนการสอนให้ เป็ นไปตามเนื้อหาสาระของวิชาใน
หลักสู ตร การจัดเตรียมผู้สอนโดยการ ประสานงานกับอาจารย์ ผ้แู ทนจากภาควิชาอื่นๆ ในคณะทีเ่ กีย่ วข้ องทีใ่ ห้ บริการการสอนวิชาต่ างๆ
อาจารย์ จากสถาบันทั้งสองแห่ ง และอาจารย์ ผ้ทู รงคุณวุฒิจากภายนอกทีค่ วามเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อมาร่ วมสอน การจัดตารางเวลา
เรียนและการสอบ การจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้ เป็ นต้ น
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
เป็ นหลักสู ตรที่มีการบูรณาการแบบพหุวิทยาการของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์ และการสื่ อสารในการ
สร้ างสรรค์ ผลงานผ่ านสื่ อดิจิทัล เพื่ อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญทางด้ านการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยี ซึ่งมีความสาคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่ างมาก อีกทั้งยังมีความขาดแคลน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถในการทางานวิจยั และประยุกต์ ใช้ องค์ ความรู้ ให้ เกิดประโยชน์ อย่ างสร้ างสรรค์
1.2 ความสาคัญ
เน้ นเนื้อหาการเรียนการสอนโดยเชื่ อมโยงการวิเคราะห์ และการปฏิบัติงานจริงเข้ าด้ วยกั น ซึ่งจะทาให้ นักศึกษาได้ ใช้
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ ไปแสวงหาความรู้ และค้ นคว้ าเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาทักษะของตน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่ อตอบสนองความต้ องการของ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และสามารถนาองค์ ความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์
2. มีความรู้ ความสามารถในการวิจยั ทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมทีด่ ี ต่ อการประกอบธุรกิจ
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาศึ กษาในปี หนึ่งๆ เป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษา
ทีบ่ ังคับคือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อย
กว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุ ณ สมบั ติข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ บั ง คับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ นผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น การศึ ก ษาในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ
ทีส่ กอ.หรื อสภารับรองวิทยฐานะ
2) สาเร็ จการศึ กษาชั้ นปริ ญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี น อกเหนื อ จากสาขาการออกแบบเชิ ง นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล จะต้ อ งเข้ า เรี ย น
ปรับพื้นฐานทางด้ านวิชาเฉพาะเพื่อการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท โดยใช้ ระยะเวลาในการปรับ พื้นฐาน 1 ภาคการศึกษา หรื อ ส่ งแฟ้ ม
ผลงาน (Portfolio) ให้ ทางคณะกรรมการพิจารณารับเข้ าศึกษา
- กรณีที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล จะได้ รับการยกเว้ นการเรียนปรั บ
พื้นฐานทางด้ านวิชาเฉพาะ
3) ผู้สมัครต้ องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TOEFL
TU-GET
IELTS
Paper-based
Computer-based
Internet-based
500
173
61
500
6.0
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4) ในกรณีทผี่ ้สู มัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ ในข้ อ 2 แต่ มผี ลการเรียนระดับดีมาก
คณะอาจรับเข้ าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้ องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ ตา่ กว่ าเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ ดังนี้
TOEFL
TOEFL
TOEFL
TU-GET
IELTS
Paper-based
Computer-based
Internet-based
400
97
32
400
4.5
ทั้งนีผ้ ลสอบภาษาอังกฤษตามข้ อ 3 และข้ อ 4 ต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ วนั สอบถึงวันยื่นผลคะแนนสอบ
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษาต้ องมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
1) นักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 สามารถศึกษาต่ อในระดับปริญญาโทได้ โดยไม่ ต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก
2) นักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล โดยมีค่า
คะแนนเฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 3.00 และประสงค์ จะศึกษาต่ อระดับปริญญาโท จะต้ องผ่ านการสอบคัดเลือกข้ อเขียนและสอบสั มภาษณ์ ตาม
เกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนด
3) ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาไม่ ตา่ กว่ าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1 ต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและสอบสัมภาษณ์
3.2 ต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ซึ่งจัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ ผลคะแนน TOEFL
หรื อ IELTS โดยผลการสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบ
4) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษายังไม่ สามารถปรับตัวเข้ ากับระบบการเรียนการสอน
2) นักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษาระดับชั้นปริ ญญาตรี นอกเหนื อจากสาขาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล ขาดพื้นฐาน
ทางด้ านวิชาเฉพาะเพื่อการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท
3) นักศึกษาขาดทักษะความรู้ ทางด้ านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) นักศึกษายังไม่ สามารถปรั บตัวเข้ ากับระบบการเรี ยนการสอน จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้ นักศึกษา
ปรับตัว เช่ น การอภิปราย การวิเคราะห์ กรณีศึกษา การทางานกลุ่ม การทาวิจยั ย่ อย เป็ นต้ น
2) นักศึกษา ขาดพื้นฐานทางด้ านวิชาเฉพาะเพื่อการศึกษาต่ อในระดับปริญญาโท มีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน
ทางด้ านวิชาเฉพาะ โดยแบ่ งเป็ นกลุ่มวิชาวิชาแอนิเมชั่ นและวิชวลเอ็ฟเฟ็ กต์ และกลุ่มวิชาการออกแบบเกม ขึ้นอยู่กับว่ าผู้เข้ าศึ กษา
จะเลือกเข้ าเรียนในหลักสู ตรวิชาใด และเลือกเรียนปรับพื้นฐานทางด้ านนั้นๆ
3) นักศึกษาขาดทักษะความรู้ ทางด้ านภาษาอังกฤษ ให้ ค้นคว้ าบทความต่ างๆที่เป็ นภาษาอังกฤษ เขียนรายงาน และ
นาเสนอ
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2.7

ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
นอกจากนั้น หลักสู ตรจะมีการใช้ เทคนิ คการเรี ยนการสอนแบบผลสมผสาน และการถ่ ายทอดทางไกล เพื่ อให้
นักศึกษาได้ รับการถ่ ายทอดความรู้ จากคณาจารย์ จาก DigiPen หรื อจากผู้มีประกอบการภาคอุตสาหกรรม เป็ น Problem-based
Learning เน้ นการปฏิบัติ (Project-based Learning) การทางานกลุ่ม การทาวิจยั การวิเคระห์ กรณีศึกษาต่ างๆ
2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และข้ อ 19

3.หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
36 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึ กษา เป็ นหลักสู ต รแบบศึ กษาเต็มเวลา นักศึ กษาต้ องใช้ ร ะยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ต ร
อย่ างน้ อย 3 ภาคการศึกษา อย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ระเวลาการศึกษาขั้นตา่ จาแนกเป็ น
กรณีที่ 1 นั กศึ กษาจบหลักสู ตรการออกแบบนวัตกรรมเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสู ต รนานาชาติ) จากมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ใช้ เวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติ
กรณีที่ 2 นักศึกษาจบจากหลักสู ตรอื่นๆ ใช้ เวลาการศึกษาอย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ โดยจะต้ องมีเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน
ทีท่ างหลักสู ตรจัดเตรียมไว้ จานวน 4 วิชาก่ อน และจะไม่ มกี ารนับหน่ วยกิตในวิชาเสริมพื้นฐาน
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3.1.2

โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาสัมมนา
วิทยานิพนธ์
ค้ นคว้ าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
3.1.3

แผน ก แบบ ก2
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

แผน ข
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ อนด/ IDD หมายถึง อักษรย่ อของสาขาวิชานวัตกรรมออกแบบดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-4
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 5-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-1
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 2
หมายถึง โครงงานวิจยั
เลข 3-4
หมายถึง วิชาร่ วมของกลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และออกแบบเกม
เลข 5-6
หมายถึง วิชาของกลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
เลข 7-8
หมายถึง วิชาของกลุ่มวิชาออกแบบเกม
เลขหลักร้ อย
เลข 5
หมายถึง รายวิชาพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
เลข 7
หมายถึง วิชาค้ นคว้ าอิสระ
เลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์
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3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
ไม่ นับหน่ วยกิต
นักศึ กษาที่ไม่ ได้ สาเร็ จการศึ กษาจากหลักสู ตรบู รณาการปริ ญญาตรี ควบโท สาขาวิชาการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้ องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานบังคับ 4 วิชา ไม่ นับหน่ วยกิต ในรายวิชาต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด. 500 พื้นฐานการใช้ ภาพแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ เพื่อการผลิตแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
อนด. 501 พื้นฐานการใช้ งานซอฟต์ แวร์ สามมิตใิ นการผลิตแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
อนด. 502 แอนิเมทตัวละครสามมิตเิ พื่องานแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
อนด. 503 เทคนิคการซ้ อนภาพเพื่องาน VFX และแอนิเมชัน พื้นฐานการประมวลผลภาพ
3 (3-0-9)
องค์ ประกอบและขั้นตอนการประมวลผลภาพ
กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม
อนด. 500 พื้นฐานการใช้ ภาพแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ เพื่อการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด. 501 พื้นฐานการใช้ งานซอฟต์ แวร์ สามมิตใิ นการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด. 502 แอนิเมทตัวละครสามมิตเิ พื่องานแอนิเมชันและเกม
อนด. 504 พื้นฐานการใช้ เอนจิน้ สร้ างเกมสามมิติ

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

2) หมวดวิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้ องศึกษาวิชาบังคับ 4 วิชา จานวน 12 หน่ วยกิต ในรายวิชาต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด. 630 การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD 630 Advanced 3D Production
อนด. 631 หลักการตลาดสื่ อดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD 631 Digital Media Business and Marketing
อนด. 632 การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง II
3 (3-0-9)
IDD 632 Advanced 3D Production II
อนด. 633 การพัฒนาบทประพันธ์ และการบทโต้ ตอบสาหรับสื่ อดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD 633 Story and Dialog Development for Digital Media
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3) หมวดวิชาเลือก
12 หน่ วยกิต
แผน ก นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือก จานวน 2 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต
แผน ข นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาเลือก จานวน 4 วิชา รวม 12 หน่ วยกิต
โดยให้ เลือกในกลุ่มวิชาด้ านเดียวกัน ดังต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาด้ านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

อนด. 650 เทคนิคแมทมูฟวิง่ และการซ้ อนภาพขั้นสู ง
IDD 650 Advanced Match Moving and Green Screen Technique
อนด. 651 ดิจทิ ลั คอมโพสิทติง (ประมวลผลภาพแบบโครงสร้ างจินตภาพ) ขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD 651 Advanced Digital Compositing Node Base
อนด. 652 การพัฒนาภาพต้ นแบบเพื่อกระบวนการผลิตดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD 652 Visual Development in Digital Production
อนด. 653 กระบวนการสร้ างแอนิเมชันและการทาวิชวลเอฟเฟกต์
3 (3-0-9)
IDD 653 Animation and Visual Effect Production Pipeline
กลุ่มวิชาด้ านศิลปะและออกแบบเกม
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด. 670 ภาษาชั้นสู งเพื่อการสร้ างเกม
3 (3-0-9)
IDD 670 High Level Languages Programing for Game Design
อนด. 671 การออกแบบโครงสร้ างปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการสร้ างเกม
3 (3-0-9)
IDD 671 Artificial Intelligent for Game Design
อนด. 672 การออกแบบเกมสามมิตแิ ละการเขียนชุดคาสั่งขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD 672 Advanced 3D Game Programming and Design
อนด. 673 การพัฒนาเกมให้ รองรับหลากหลาย แพลตฟอร์ ม
3 (3-0-9)
IDD 673 Multi-Platform Game Development

12

4) หมวดวิชาสัมมนา
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาสัมมนา จานวน 1 วิชา รวม 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้ โดยให้ เลือกในกลุ่มวิชาด้ านเดียวกับวิชาที่
นักศึกษาเลือกในกลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาด้ านแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด.560 สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
6(6-0-18)
(แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
IDD560 Seminar in Selected Topics in Digital Innovative Design and Technology (Animation and VFX)
กลุ่มวิชาด้ านศิลปะและออกแบบเกม
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด.660 สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
6(6-0-18)
(ออกแบบเกม)
IDD660 Seminar in Selected Topics in Digital Innovative Design and Technology (Game Design)
5) หมวดวิชาค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
นักศึกษา แผน ข ในแต่ ละกลุ่มวิชาจะต้ องทาโครงงานของสาขาวิชาทีเ่ ลือกศึกษา รวม 6 หน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้ วยตนเอง)
อนด.700 ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
3(3-0-9)
IDD 700 Independent Study I(Animation and Visual Effect)
อนด.701 ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
3(3-0-9)
IDD 701 Independent Study II (Animation and Visual Effect)
หรื อ
อนด.702 ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม)
3(3-0-9)
IDD 702 Independent Study I (Game Design)
อนด.703 ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาศิลปะและออกแบบเกม)
3(3-0-9)
IDD 703 Independent Study II (Game Design)
6) วิทยานิพนธ์
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ รวม 12 หน่ วยกิต
อนด. 820 วิทยานิพนธ์
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หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาหรั บนักศึ กษาที่สาเร็ จการศึ กษานอกเหนื อจากหลักสู ตรนวัตกรรมการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ จะต้ องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานตามสาขาทีไ่ ด้ เลือก ดังต่ อไปนี้
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
อนด.500 พื้นฐานการใช้ ภาพแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ เพื่อการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด.501 พื้นฐานการใช้ งานซอฟต์ แวร์ สามมิตใิ นการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด.502 พื้นฐานการแอนิเมทตัวละครสามมิตเิ พื่องานแอนิเมชันและเกม
อนด.503 พื้นฐานเทคนิคการซ้ อนภาพเพื่องาน VFX และแอนิเมชัน การประมวลผลภาพ
องค์ ประกอบและขั้นตอนการประมวลผลภาพ

ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต

กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
อนด.500 พื้นฐานการใช้ ภาพแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ เพื่อการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด.501 พื้นฐานการใช้ งานซอฟต์ แวร์ สามมิตใิ นการผลิตแอนิเมชันและเกม
อนด.502 พื้นฐานการแอนิเมทตัวละครสามมิตเิ พื่องานแอนิเมชันและเกม
อนด.504 พื้นฐานการใช้ เอนจิน้ สร้ างเกมสามมิติ

หน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ นับหน่ วยกิต

หมายเหตุ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนวั ต กรรมการออกแบบเชิ ง นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เริ่มแผนการศึกษาจากปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เป็ นต้ นไป
กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
ปี การศึกษาที่ 1/ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
หน่ วยกิต
อนด. 630
การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง
3
อนด. 651
ดิจทิ ลั คอมโพสิทติง (ประมวลผลภาพแบบโครงสร้ างจินตภาพ) ขั้นสู ง
3
อนด. 652
การพัฒนาภาพต้ นแบบเพื่อกระบวนการผลิตดิจทิ ลั
3
อนด. 631
หลักการตลาดสื่ อดิจทิ ลั
3
รวม
12
ปี การศึกษาที่ 1/ภาคฤดูร้อน(สาหรับนักศึกษา แผน ข)
การสอบประมวลความรู้
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ปี การศึกษาที่ 2/ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก2
อนด. XXX
อนด. XXX
อนด. 820
แผน ข
อนด. 632
อนด. 650
อนด. 653
อนด. 633

หน่ วยกิต
3
3
6

วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์
การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง II
เทคนิคแมทมูฟวิง่ และการซ้ อนภาพขั้นสู ง
กระบวนการสร้ างแอนิเมชันและการทาวิชวลเอฟเฟกต์
พัฒนาบทประพันธ์ และการบทโต้ ตอบสาหรับสื่ อดิจทิ ลั
รวม

3
3
3
3
12

ปี การศึกษาที่ 2/ภาคเรียนที่ 2
อนด. 560

สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
(แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )

แผน ก แบบ ก2
อนด. 820
วิทยานิพนธ์
แผน ข
อนด.700
ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
อนด.701
ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
รวม

หน่ วยกิต
6

6
3
3
12

กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม
ปี การศึกษาที่ 1/ภาคเรียนที่ 2 (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
อนด. 630
อนด. 670
อนด. 671
อนด. 631

การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง
ภาษาชั้นสู งเพื่อการสร้ างเกม
การออกแบบโครงสร้ างปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการสร้ างเกม
หลักการตลาดสื่ อดิจทิ ลั
รวม
ปี การศึกษาที่ 1/ภาคฤดูร้อน(สาหรับนักศึกษา แผน ข)
การสอบประมวลความรู้

หน่ วยกิต
3
3
3
3
12
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ปี การศึกษาที่ 2/ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก2
อนด. XXX
อนด. XXX
อนด. 820
แผน ข
อนด. 632
อนด. 672
อนด. 633
อนด. 673

หน่ วยกิต
3
3
6

วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์
การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง II
การออกแบบเกมสามมิตแิ ละการเขียนชุดคาสั่งขั้นสู ง
พัฒนาบทประพันธ์ และการบทโต้ ตอบสาหรับสื่ อดิจทิ ลั
การพัฒนาเกมให้ รองรับหลากหลาย แพลตฟอร์ ม
รวม

3
3
3
3
12

ปี การศึกษาที่ 2/ภาคเรียนที่ 2
อนด.660

สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
(ออกแบบเกม)

แผน ก แบบ ก2
อนด. 820
วิทยานิพนธ์
แผน ข
อนด.702
ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาศิลปะและออกแบบเกม)
อนด.703
ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาศิลปะและออกแบบเกม)
รวม

หน่ วยกิต
6

6
3
3
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
อนด.500 พื้นฐานการใช้ ภาพแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ เพื่อการผลิตแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
การใช้ งานซอฟแวร์ สร้ างสรรค์ งานภาพสองมิติแบบราสเตอร์ และเวคเตอร์ (การจัดเก็บและประมวลผลภาพโดย ใช้ กลุ่ม
ของชุดข้ อมูลและสมการทางคณิตศาสตร์ ) ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมและมาตรฐานของอุตสาหกรรมการสร้ างสรรค์ ภาพนิง่ และแอนิเมชัน เริ่มจากการ
เรียนรู้ ด้านจัดการอินเตอร์ เฟส องค์ ประกอบของชุ ดคาสั่ ง รายละเอียดของภาพและข้ อมูลสี การบริ หารจัดการหน่ วยความจาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน และวางแผนชิ้นงานสุ ดท้ ายเพื่อจะนาไปใช้ งาน จากนั้นจะเริ่มนาความรู้ ต่างๆมาประยุกต์ ใช้ กับการสร้ างสรรค์
งานดิจทิ ลั เพ้ นติง้ การออกแบบตัวละครและฉากในแอนิเมชันและเกม
Basic principle of using raster and vector graphic software that are a standard software for digital content (game
and animation) industry. Overview of the command, tool and interface that necessary for digital artist. File format, resolution,

16

bit depth, memory management and final output. Basic digital painting, Basic principle of Character and scene design for
game and animation
อนด.501 พื้นฐานการใช้ งานซอฟต์ แวร์ สามมิตใิ นการผลิตแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
ใช้ งานซอฟแวร์ มาตรฐานที่อุตสาหกรรมใช้ เริ่มต้ นจากโครงสร้ างการใช้ งาน และการบริหารการใช้ เครื่ องมือให้ ถูกต้ องตาม
การใช้ งานและเรียนรู้ เทคนิครวมถึงการแก้ ปัญหาในการขึน้ รู ปโมเดลสามมิติ การใส่ พื้นพิว้ การสร้ างโครงสร้ างการเคลื่อนไหว การจัดมุม
กล้ องและแสง รวมถึงการแอนิเมท
Fundamental of 3D modeling and animation by using industry standard software. Software interface, type of modeling
surface , texture, UV, surface material, lighting and camera setup, basic animation.
อนด.502 แอนิเมทตัวละครสามมิตเิ พื่องานแอนิเมชันและเกม
3 (3-0-9)
การเคลื่อนไหวจากแอนิเมชั นแบบดั้งเดิม ประยุกต์ ใช้ ให้ เข้ ากับตัวละครสามมิติเพื่ อให้ เกิดความสมจริงและส่ งเสริ มให้ ตัว
ละครมีความน่ าสนใจมากขึน้
A study of traditional and 3D character animation. Student will learn a type of movement through an animation
masterpiece then compare with the traditional principle of animation. Apply traditional principle to the 3D character
animation.
อนด.503 เทคนิคการซ้ อนภาพเพื่องาน VFX และแอนิเมชัน พื้นฐานการประมวลผลภาพ3 (3-0-9)
องค์ ประกอบและขั้นตอนการประมวลผลภาพ
พื้นฐานการใช้ โปรแกรมการทาคอมโพสิทเพื่อให้ ภาพสุ ดท้ ายเกิดความสมบูรณ์ แบบมากขึน้ พื้นฐานการประมวลผลภาพโดยการ
ใช้ ซอฟท์ แวร์ คอมโพสิท
Overview of using compositing program. Basic image processing and layer order. Basic Color correction.
อนด. 504 พื้นฐานการใช้ เอนจิน้ สร้ างเกมสามมิติ
3 (3-0-9)
การนาวัตถุทสี่ ร้ างจากซอฟท์ แวร์ สามมิตเิ ข้ ามาในเอนจิน้ เกมสามมิติ ขั้นตอนการกาหนดเงื่อนไข กลไกในการสร้ างเกม การ
ควบคุมเกมเบื้องต้น
Delivering 3D model that made from Major 3D application to 3D game engine. Character and scene setup.
Define a game play and game mechanic to control a game.
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2) หมวดวิชาบังคับ
อนด.630 การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD630 Advanced 3D Production
การออกแบบชุ ดโครงสร้ างสาหรั บการสร้ างการเคลื่ อนไหวแบบปรั บแต่ งได้ อิสระกับตัวละครที่มีลักษณะการเคลื่ อนไหว
เฉพาะตัว เช่ น การเคลื่อนไหวของสัตว์ สี่เท้ า สัตว์ ประหลาด การเคลื่อนไหวแบบไร้ แรงโน้ วถ่ วง รวมถึงการเคลื่อนไหวของเคลื่องกล
Design and develop advance custom rigging to control the specific motion of the character such as movement of
quadrupeds, fantasy creature, and space environment, mechanism movement (gear or hydraulic system)
อนด.631 หลักการตลาดสื่ อดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD631 Digital Media Business and Marketing
การทาธุรกิจ และการตลาดแบบดั้งเดิม การทาการธุรกิจและการตลาดผ่านสื่ อทีอ่ ยู่ในรู ปแบบดิจิทัล การทาการตลาดผ่ านสั งคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์ ข้อมูลการตลาดผ่านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนท
Principle of traditional marketing and digital marketing. Business and Management Plan. Social Marketing. SEO. ,
market trend and sustainable marketing.
อนด.632 การผลิตแอนิเมชันขั้นสู ง II
3 (3-0-9)
IDD632 Advanced 3D Production II
การผสมผสานการเคลื่อนไหวของตัวละครให้ มีปฎิสัมพันธ์ กับตัวละครอื่ นในฉาก การทาให้ ตัวละครจับต้ องวัตถุ หรื อทา
กิจกรรมร่ วมกับอุปกรณ์ ประกอบฉาก การใส่ เอฟเฟกต์ ให้ กบั ตัวละคร
A Combination of various characters interaction together in a scene. Animate character that interact with the object
or playing on stage. Integrate visual effect (cloth simulation or hair dynamic) into the character.
อนด.633 การพัฒนาบทประพันธ์ และการบทโต้ ตอบสาหรับสื่ อดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD633 Story and Dialog Development for Digital Media
หลักการประพันธ์ และบทสนทนาเพื่อการสื่ อสารโต้ ตอบแบบสองทาง แบบมีทางเลือก และแบบมีโครงสร้ างไม่ ต่อเนื่องหรื อ
เรียงลาดับ รู ปแบบของบทประพันธ์ ทนี่ ามาประยุกต์ ใช้ กบั สื่ อดิจทิ ลั
Principle of story and dialogue writing and development. Two-way communication, linear and non linear story
line. A study of major form and genres of literature be applied to digital media.
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 หมวดวิชากลุ่มแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อนด.560 สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
6(6-0-18)
(แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ )
IDD560 Seminar in Selected Topics in Digital Innovative Design and Technology (Animation and VFX)
ผู้เชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมทางด้ านแอนิเมชั นและวิชวลเอฟเฟกต์ มาบรรยาย เทคนิค วิธีการในการผลิต ชิ้นงานให้ ไ ด้
มาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่ อให้ ทันสมัยอยู่เสมอ วิถีทางธุ รกิจเพื่ อให้ นักศึ กษาได้ นาไปใช้ จริ งเมื่ อสาเร็ จการศึ กษา รั บกรณีศึกษา
จากผู้ว่าจ้ างจริงๆเพื่อให้ ได้ รับประสบการทางานตรงระหว่ างกลุ่มผู้ประกอบการและลูกค้ าทีม่ าว่ าจ้ างทางาน ศึกษาดูงานตามสถานทีต่ ่ างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้ องเช่ น งานสัมมนา หรื อการเยีย่ มชมและศึกษาดูงานสถานทีท่ างานของผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม
Professionals within Animation and Visual Effect industry are invited to advice and recommend how to deliver a
masterpiece to meet the standard of digital content industry. Business opportunity to generate actual income when students
graduate. Various case studies from current experience of professional to generate real experience for students. The case study
between employers and client. Field trip to see how industry work such as seminar, visiting to workplace.
อนด.650 เทคนิคแมทมูฟวิง่ และการซ้ อนภาพขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD650 Advanced Match Moving and Green Screen Technique
แปลงข้ อมูลจากภาพเคลื่อนไหวสองมิตใิ ห้ เป็ นชุดข้ อมูลสามมิต เพื่อทีใ่ ส่ หรื อแทนทีว่ ตั ถุจาลองสามมิตเิ พื่อให้ เกิด
ภาพประกอบใหม่ รวมถึงการซ้ อนภาพขั้นสู ง
Generate 3D point cloud from 2D live footage by using match moving technique. The using of point cloud to
imitate movement of camera or object tracking.
อนด.651 ดิจทิ ลั คอมโพสิทติง (ประมวลผลภาพแบบโครงสร้ างจินตภาพ) ขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD651 Advanced Digital Compositing Node Base
การทาการซ้ อนภาพด้ วยเทคนิค 2.5 และ 3 มิติ การลบและซ้ อนภาพแบบออโต้ เมติก การทาภาพสเตริโอสโคปิ ก เบื้องต้ น
Create background and environment with 2.5 dimension image projection technique. auto-rotoscopic.
Introduction of 3D stereoscopic.
อนด.652 การพัฒนาภาพต้ นแบบเพื่อกระบวนการผลิตดิจทิ ลั
3 (3-0-9)
IDD652 Visual Development in Digital Production
การบรรยายความคิดของมาเป็ นภาพ ทีส่ ามารถแสดงให้ ผ้รู ่ วมทีมหรื อผู้ชม เข้ าใจแนวคิดโดยรวม เช่ นองค์ ประกอบภาพ สี
ตัวละคร สถานที่ อารมณ์ และอุปกรณ์ ประกอบฉาก โดยอาศัยพืน้ ฐานของศิลปะและการประยุกต์ เทคนิคดิจทิ ลั
The use of visual emphasis as an essential narrative tools in digital production. Especially, the use of the color and
light to present the mood and tone of the scene and draw the team into the same direction by applied traditional and digital
art.
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นทอ.653 กระบวนการสร้ างแอนิเมชันและการทาวิชวลเอฟเฟกต์
IDD653 Animation and Visual Effect Production Pipeline
แนวความคิดและวิธีปฎิบัตโิ ดยรวมในสายงานการผลิตการสร้ างแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
Concepts, pipeline and execution plan in animation and visual effect production.

3 (3-0-9)

 หมวดวิชากลุ่มศิลปะและการออกแบบเกม
อนด.670 ภาษาชั้นสู งเพื่อการสร้ างเกม
3 (3-0-9)
IDD670 High Level Languages Programming for Game Design
การใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ ช้ันสู งในการผลิตเกมร่ วมกับเกมเอนจิน้ และการสร้ างเกมสาหรับระบบเครื อข่ ายอินเตอร์ อนิ เตอร์
เนทเบื้องต้ น
The use of high level language in programming for producing game with game engine. The creation of basic game to
support internet network.
อนด.671 การออกแบบโครงสร้ างปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการสร้ างเกม
3 (3-0-9)
IDD671 Artificial Intelligent for Game Design
การสร้ างโครงสร้ างและระบบ ปัญญาประดิษฐ์ ให้ โต้ ตอบกับผู้เล่ นเกมแบบอัตโนมัติ
The creation of structure and artificial intelligent for game design to create interaction with player automatically.
อนด.672 การออกแบบเกมสามมิตแิ ละการเขียนชุดคาสั่งขั้นสู ง
3 (3-0-9)
IDD672 Advanced 3D Game Programming and Design
การประยุกต์ การเขียนชุดคาสั่งสาหรับเกมสามมิตเิ พื่อติดต่อกับระบบภายนอกเกมเอนจิน้ เพื่อให้ เพิม่ ประสิทธิภาพของเกม
The applied of programming for 3D game to connect with external game engine system in order to enhance game
performance.
อนด.673 การพัฒนาเกมให้ รองรับหลากหลายแพลตฟอร์ ม
3 (3-0-9)
IDD673 Multi-Platform Game Development
การสร้ างและปรับแต่งเกมด้ วยเกมเอนจิน้ เพื่อให้ รองรับระบบปฎิบัตกิ ารทีห่ ลากหลายรวมถึงการต่อเชื่ อมกับอุปกรณ์
เครื่ องมือในการเล่ นเกมรูปแบบต่างๆ
Create and modify game with game engine to support various operation system as well as the compatibility with
various game console in many games category.
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อนด.660 สัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
6(6-0-18)
(ออกแบบเกม)
IDD660 Seminar in Selected Topics in Digital Innovative Design and Technology (Game Design)
ผู้เชี่ ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมมาบรรยาย เทคนิค วิธีการในการผลิตชิ้นงานให้ ได้ มาตรฐานของอุตสาหกรรม เพื่ อให้
ทันสมัยอยู่เสมอ วิถีทางธุรกิจเพื่อให้ นักศึกษาได้ นาไปใช้ จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา รับกรณีศึกษาจากผู้ว่าจ้ างจริงๆเพื่อให้ ได้ รับประสบการ
ทางานตรงระหว่ างกลุ่มผู้ประกอบการและลูกค้ าที่มาว่ าจ้ างทางาน ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้ องเช่ น งานสั มมนา หรื อการ
เยีย่ มชมและศึกษาดูงานสถานทีท่ างานของผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม
Professionals in Gaming industry are invited to advice and recommend how to deliver a masterpiece to meet the
standard of digital content industry. Business opportunity to generate actual income when students graduate. Various case
studies from current experience of professional to generate real experience for students. The case study between employers
and client. Field trip to see how industry work such as seminar, visiting to workplace.
 หมวดวิชาค้ นคว้ าอิสระ
อนด.700 ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
3(3-0-9)
IDD700 Independent Study I (Animation and Visual Effect)
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ในประเด็นทางการพัฒนางานออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและเทโนโลยีเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
และจะต้ องนาเสนอข้ อเสนองานวิจยั ความเป็ นไปได้ ของงานวิจยั โดยนาทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กบั
งานวิจัยที่ตนได้ เลือกที่จะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษา ทั้งนีข้ ้ันตอนการนาเสนองานวิจัยจะต้ องถูกต้ องตาม
หลักการ
Self-study in developing innovative digital design in particular topic. Students are required to send research
topic and research potential which derived from various theoretical framework under the support from advisor. however, it
should be presented in the right track and complete in itself.
อนด.701 ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
3(3-0-9)
IDD701 Independent Study II (Animation and Visual Effect)
ศึกษาแบบเจาะลึกภายใต้การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษา ทั้งนีข้ ้นั ตอนการนาเสนองานวิจยั จะต้ องถูกต้ องตามหลักการ และมี
ความสมบูรณ์ ในผลงานอย่ างมีคณ
ุ ภาพ และมีความพร้ อมทีจ่ ะสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ งานให้ ได้ เกิดประโยชน์
Study in-depth under the support from advisor however, it should be presented in the right track and complete in itself
with the high performance. It has to be ready to apply with reality and digital content workflow.
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อนด.702 ค้ นคว้ าอิสระ I (กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม)
3(3-0-9)
IDD702 Independent Study I (Game Design)
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ในประเด็ น ทางการพั ฒ นางานออกแบบเชิ ง นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และเทโนโลยี เ รื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
และจะต้ องนาเสนอข้ อเสนองานวิจยั ความเป็ นไปได้ ของงานวิจยั โดยนาทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กบั
งานวิจัยที่ตนได้ เลื อกที่จะศึกษาค้ นคว้ า ภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ที่ปรึกษา ทั้งนีข้ ้ันตอนการนาเสนองานวิจัยจะต้ องถูกต้ องตาม
หลักการ
Self-study in developing innovative digital design in particular topic. Students are required to send research topic and
research potential which derived from various theoretical framework under the support from advisor. however, it should be
presented in the right track and complete in itself.
อนด.703 ค้ นคว้ าอิสระ II (กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบเกม)
3(3-0-9)
IDD703 Independent Study II (Game Design)
ศึกษาแบบเจาะลึกภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ ทปี่ รึกษา ทั้งนีข้ ้นั ตอนการนาเสนองานวิจยั จะต้ องถูกต้ องตามหลักการ
และมีความสมบูรณ์ ในผลงานอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้ อมทีจ่ ะสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ งานให้ ได้ เกิดประโยชน์
Study in-depth under the support from advisor however, it should be presented in the right track and complete in
itself with the high performance. It has to be ready to apply with reality and digital content workflow.
อนด. 820 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
IDD 820 Thesis
การสารวจเทคนิ ค และขั้ นตอนการด าเนิ นงานวิจัย ของผู้ อื่น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับงานที่ต้ อ งการทา รวบรวมหลัก ฐานข้ อ มู ล
เครื่ องมือที่จาเป็ นต้ องใช้ งาน เขียนรายงานเพื่อนาเสนอหัวข้ อและวิทยานิพนธ์ กับคณะกรรมการ ตีพิมพ์ ผลงานวิจัย และการสอบปาก
เปล่ า
A survey of existing techniques and algorithms in the related field of a research topic; collect materials and tools
that are essential; producing a written proposal and formal written thesis to the advisory committee; publishing of research
paper; oral exam.
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ในหลักสู ตรมีวชิ าวิทยานิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระทีม่ ่ งุ เน้ นให้ นักศึกษาทางานวิจัย หรื อให้ เกิดผลงานหรื อเทคโนโลยีใหม่
ตลอดจนองค์ ความรู้ ใหม่ และมีการนาผลงานเสนอต่ อคณะกรรมการเพื่ อฝึ กการนาเสนอผลงานของนักศึ กษาและรั บการชี้แนะจาก
คณะกรรมการทีม่ คี วามเชี่ยวชาญและสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
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5.1.1 แผน ก แบบ ก2 เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาวิทยานิพนธ์
การศึ กษาแผน ก. นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาและทาวิจัยในหัวข้ อที่ผู้ศึกษาสนใจตามความเห็นชอบของอาจารย์ ที่
ปรึกษา และดาเนินการวิจยั โดยมีทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีในการทาวิจยั ทีม่ ขี อบเขตโครงงานทีช่ ัดเจน หรื อดาเนินการวิจยั ทีท่ าให้
เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ นาเสนอวิทยานิพนธ์ เขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ โดยคานึงถึงจริยธรรมในการทาและเผยแพร่ งานวิจยั
5.1.2 แผน ข เป็ นแผนการศึกษาทีต่ ้ องจัดทาการค้ นคว้ าอิสระ 1 และ 2
การศึกษาแผน ข. นักศึกษาทาการค้ นคว้ าอิสระด้ วยตนเอง การค้ นคว้ าประเด็นทางวิชาการ ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนางาน
อุตสาหกรรม ตามความสนใจของผู้เรียน ในหัวข้ อวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม เน้ นการนาความรู้ ด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม
ดิจทิ ลั การวิเคราะห์ ปัญหา การออกแบบกระบวนการในการแก้ ไขปัญหา การประมวลผล การสรุ ปผล โดยนาเสนอหัวข้ อ และเค้ าโครง
ภายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และจริยธรรมในการทาวิจยั และการเผยแพร่
โครงงานที่จัดทาสามารถทางานร่ วมกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้ างสรรค์ ได้ เพื่อให้ นักศึ กษาได้
รู้ จักการทางานร่ วมกันกับผู้อื่น มีความรู้ รอบด้ าน Multi disiplinary นักศึกษาแต่ ละคนสามารถแสดงศักยภาพทักษะที่ตนเองถนัดได้
สู งสุ ด ทั้งนีอ้ ยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ ทปี่ รึกษาโครงงานของนักศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) มีองค์ ความรู้ จากงานวิจยั
(2) สามารถทาการศึกษาค้ นคว้ าวรรณกรรม เพิม่ พูนความรู้ ทเี่ กีย่ วกับวิทยาการด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั
(3) สามารถรวบรวม ทาการวิเคราะห์ องค์ ความรู้ ได้ ในเชิงลึก สังเคราะห์ แนวคิดใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ ความรู้ เหล่ านั้น
สามารถดาเนินการวิจยั ได้ สาเร็จอย่ างถูกต้ องตามระเบียบวิธี
(4) สามารถนาเสนอและสื่ อสาร ในการประชุมวิชาการ หรื อตีพมิ พ์ ในวารสาร
5.2.2 การค้ นคว้ าอิสระ
(1) นักศึ กษาเข้ าใจและวิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีด้านการการออกแบบเชิ งนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งศาสตร์ อื่น ที่
เกีย่ วข้ อง
(2) สามารถทาการศึกษาค้ นคว้ าวรรณกรรม เพิม่ พูนความรู้ ทเี่ กีย่ วกับวิทยาการด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั
(3) เน้ นการประยุกต์ ผลงานเพื่อการแก้ ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การนาไปใช้ และมีประโยชน์ ต่อวิชาชีพ
(4) สามารถนาเสนอและสื่ อสาร ในการประชุมวิชาการ หรื อตีพมิ พ์ ในวารสาร
5.3 ช่ วงเวลา
วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 ศึกษาในปี การศึกษาที่ 2
การค้ นคว้ าอิสระ แผน ข ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
(แผน ก)
จานวน 12 หน่ วยกิต
การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
จานวน 6 หน่ วยกิต
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5.5 ข้ อกาหนดการทาการทาวิทยาพิพนธ์ ค้ นคว้ าอิสระและการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ และสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 1 ภาคการศึกษา
ศึกษาวิชาบังคับและวิชาโครงงานและสัมนาผ่านครบอย่ างน้ อย 12 หน่ วยกิต และมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ มีหน้ าที่แนะนาการเขียน
วิทยานิพนธ์ โดยคุณสมบัติอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การทาการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนวิชาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่ อศึกษาลักษณะวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และจะต้ องมี
หน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาทารายงานการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลังจดทะเบียนแล้ วนักศึกษายื่นคาร้ องเสนอหัวข้ อการค้ นคว้ าอิสระ ต่ ออาจารย์ ที่ปรึกษาโครงงานค้ นคว้ าอิสระ โดยผ่ านความ
เห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษาก่ อน และเสนอเค้ าโครงค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะกรรมการบริ หารโครงการ เพื่ อเสนอคณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึ กษาและกรรมการ โดยคุณสมบัติอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.3 การสอบประมวลความรู้ (แผน ข)
(1) เป็ นการสอบข้ อเขียนและ/หรื อสอบปากเปล่ า
(2) นักศึกษาทีม่ สี ิทธิ์จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิตโดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(3) มีการจัดสอบประมวลความรู้ ปี การศึกษาละ 3 ครั้ง
(4) นักศึ กษาที่มีสิทธิ์ จะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้น จะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
มี ก ารจั ด ประชุ ม ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กแผนการศึ ก ษา ส าหรั บ การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ตั้งแต่ เริ่มเเปิ ดการศึกษา
5.6.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาเสนอหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ทสี่ นใจ
(2) ตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาปรึกษา คาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์
(3) นักศึกษาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาตามกาหนดและดาเนินการวิจยั
(4) นักศึกษา เสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ผ่ านการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้ รับอนุมัติทาวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย
(5) นักศึกษาดาเนินการตามกาหนดและตามโครงร่ างนาเสนอ และเผยแพร่ ผลงานวิจยั
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5.6.2 การทาการค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
(1) จัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลงานและติดต่ อกับผู้ประกอบการเพื่อขอรับชิ้นงานจริงในการทางาน
(2) นักศึ กษาเลื อกโครงงานที่คณะกรรมการจัดหามาให้ โดยเสนอ “เอกสารการนาเสนอโครงการต่ อคณะกรรมการ” เพื่ อ
จัดสรรกลุ่มของนักศึกษาทีจ่ ะจัดทาโครงการ
(3) นักศึกษาดาเนินโครงการอย่ างใกล้ ชิดกับอาจารย์ ทปี่ รึกษา
(4) น าเสนอขั้ น ตอนการด าเนิ น งานในแต่ ล ะขั้ น ตอนแก่ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลงานในแต่ ล ะช่ วงเวลา ร่ วมกั บ
ผู้ประกอบการเจ้ าของโครงงาน
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 วิทยานิพนธ์
(1) การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยกรรมการผู้สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีอย่ างน้ อย
3 คน ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
กรรมการผู้ สอบเค้ าโครงวิทยานิพ นธ์ ต้อ งมีคุณ วุ ฒิป ริ ญ ญาเอกหรื อเทีย บเท่ า หรื อเป็ นผู้ด ารงต าแหน่ ง ทางวิชาการไม่ ต่า กว่ ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน และต้ องมีประสบการณ์ ในการทาวิจัยที่มิใช่ ส่วนหนึ่งของการศึก ษาเพื่ อรั บ
ปริญญา
อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่
ต้ องไม่ เป็ นประธานกรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
(2) การสอบวิทยานิพนธ์
กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็ นกรรมการชุ ดเดียวกัน
กับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ซึ่งการแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทาได้
เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
การด าเนิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หลักหรื ออาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม โดยการสอบวิทยานิพนธ์ ที่จะได้ รับผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉั นท์ จาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.7.2 การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
(1) การสอบเค้ าโครง
กระทาโดยวิธีการนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ า โดยกรรมการผู้สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีอย่ างน้ อย
3 คน ต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยให้
เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ แต่ ต้องไม่ เป็ นประธาน
กรรมการและต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
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(2) การสอบการค้ นคว้ าอิสระ
กระทาโดยวิธีนาเสนอในที่ประชุ มและสอบปากเปล่ า โดยคณะกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิสระเป็ นกรรมการชุ ด
เดียวกันกับคณะกรรมการสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งการแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
จะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น
การด าเนิ น การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ประธานคณะกรรมการต้ องไม่ ใช่ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักหรื ออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม โดย
การสอบวิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ รับผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
การวัดผลการศึกษาแบ่ งออกเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่อหนึง่ หน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
B- C+ C
D
3.00 2.67 2.33 2.00 1.00

F
0

1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C เท่ านั้น รายวิชาที่
นักศึกษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ า
ระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
ได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึ กษาอาจจะลงทะเบียนศึก ษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ P (ผ่ าน) และ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วย
กิต
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.7 การสอบประมวลความรู้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
1.8 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบผลการเรียนรู้ แต่ ละรายวิชาของหลักสู ตร จากคะแนนสอบข้ อเขียน
(2) การกาหนดให้ มีการสอบเค้ าโครงและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ก่ อนสาเร็จการศึกษา เพื่อเป็ นการทวนสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต โดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อส่ งแบบสอบถามเพื่ อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิต
(2) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรื อผู้ประกอบการที่ได้ มาบรรยาย หรื อเป็ นที่ปรึกษา หรื อเป็ นกรรมการสอบให้ แก่
นักศึกษา ต่ อผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
(3) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ดั เป็ นรู ปธรรมได้ (ก) จานวนโปรแกรมสาเร็จรู ปที่พัฒนาเองและวางขาย (ข) จานวนสิ ทธิบัตร (ค)
จานวนผลงานทางวิชาการทีไ่ ด้ รับการตีพมิ พ์
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
3.2 ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับการศึกษา แผน ข)
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าชิ้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และนาวิทยาพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมาให้
3.5 ได้ ระดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบการค้ นคว้ าอิ ส ระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้ นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ งตั้ง และนาส่ งการค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบู รณ์ ที่พิมพ์ เย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกการ
ค้ นคว้ าอิสระฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อบันทึกประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
3.6 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย และหลักสู ตรกาหนด
3.7 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการวัดผลวิชาสัมมนาหัวข้ อเฉพาะทางด้ านการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจทิ ลั และเทคโนโลยี
3.8 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื อย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร ห รื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ห รื อ เส น อ ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ
ทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง (สาหรับนักศึกษาแผน ก. แบบ ก2)
3.9 นักศึ กษาต้ องส่ งบทความสารนิพนธ์ หรื อการค้ นคว้ าอิสระเพื่ อพิจารณาส่ งไปตีพิมพ์ ในวารสารหรื อเสนอต่ อที่ประชุ ม
วิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.10 นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองแผนการศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิ บั ติต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ค ณะวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ กาหนด อีกทั้งต้ องชาระหนีส้ ินต่ างๆ ทั้งหมดทีม่ ตี ่ อมหาวิทยาลัยเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว
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