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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร:
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
อังกฤษ :

25490561100671
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจทิ ัลเกมซิมูเลชัน
Bachelor of Science Program in Digital Game Simulation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจทิ ัลเกมซิมูเลชัน)
วท.บ. (ดิจทิ ัลเกมซิมูเลชัน)
Bachelor of Science (Digital Game Simulation)
B.Sc. (Digital Game Simulation)

3. วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน มีเป้ าหมายในการผลิตบัณฑิต โดยบัณ ฑิตจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านเกม
คอมพิวเตอร์และการออกแบบผลงานทางด้านกราฟิก ส์ในเกมคอมพิวเตอร์และระบบซิมูเลชันสำหรับ
คอมพิวเตอร์
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
120 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรแบบวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การจั ดการเรีย นการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอน และตำราในวิชาของ
หลักสูตรเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา ให้ ค วามเห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง

หลักสูตร และเปลี่ยนชื่อจาก คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น เป็น ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน เมื่อวันที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2563
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมือ่ วันที่

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 1/2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เปิดสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้พัฒนาเกม
2. ผู้ผลิตสื่อดิจิทัล และมัลติมีเดีย
3. ผู้ผลิตงานด้านซิมูเลชัน ภาพเสมือนจริง และความจริงเสมือน
4. ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
5. ผู้ประกอบการด้านเกมซิมูเลชัน ภาพเสมือนจริง และความจริงเสมือน
9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1. นายยอดธง รอดแก้ว

2. นายอรรถวิท กปิล
กาญจน์

3. นายทิวา เพ็ญสุข

ตำแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันทีส่ ำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีทสี่ ำเร็จ
การศึกษา
2547
2542

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2539

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2542

วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

2539

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
4. น า ง ส า ว อ ว ภ า ส์
ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร.

5. นางสาววรัตมา เกษร

ผู้ช่วย
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ศาสตราจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์(คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์)

สิทธิ์

ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
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2540

2532

2552
2541
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2525

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในการปฏิรูป
ประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้ น โดยได้
น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง ส่งผลให้
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ได้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจโดย ส่ งเสริมรูป แบบการทำธุรกิจ ให้ เป็นระบบดิจิทัล การจัดทำระบบแพลตฟอร์ม การสร้าง
ร้ า นค้ า ออนไลน์ ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการดิ จิ ทั ล รุ่ น ใหม่ การส่ งเสริ ม นวั ต กรรม การวิ จั ย และพั ฒ นา
อุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย พัฒนาบุคลากรของภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ความสามารถรองรับต่อการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของภาคอุ ส าหกรรมในอนาคต สร้า งความ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในด้านโอกาสตอบรับทางดิจิทัลจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าว โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ ความรู้อย่างเป็น
ระบบ ทั้งการพัฒ นาและสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุ กต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
ร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ทางด้านเกม กราฟิกส์และซิมู
เลชัน ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางคอมพิวเตอร์เกม คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรดิจทิ ัลเกมซิมูเลชัน ทางด้านเกม กราฟิกส์และซิมูเลชันจะต้องสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และในปัจจุบันประเทศที่ พัฒ นาแล้วหลายประเทศ
กำลังเข้าสู่สังคมออนไลน์ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้ วย ในบริบทของสังคมออนไลน์จะเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
คอนเทนต์ (Digital Content) อัน เป็น สื่อที่เข้าถึงได้กับคนทุกระดับ ทุกเพศ และทุกวัย เป็นสื่อที่ดึงดูด
ความสนใจของผู้ ที่รับ รู้ รับ ชมเป็ นอย่ างมาก อาทิ เช่น มัลติมี เดีย ภาพยนตร์ การศึกษาออนไลน์ การ
โฆษณาผ่านเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก การแปลงข้อมูลจาก
ข้อมูล ดาวเที ยมและเครือข่ายสั งคม เป็นต้น ดังนั้น ต้องคำนึงและเฝ้าระวังถึงสื่ อเหล่ านี้ที่ จะเข้ ามามี
บทบาทในสั งคม ซึ่งมีผ ลกระทบโดยตรงกับ วัฒ นธรรม การนำศาสตร์ท างคอมพิวเตอร์กราฟิก ส์ และ
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คอมพิ ว เตอร์ เกมและซิ มู เลชั น มาสนั บ สนุ น การพั ฒ นาและรองรับ ดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ ในประเทศ ย่ อ ม
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยมากกว่าการรับดิจิทัลคอนเทนต์ โดยไม่มีการ
คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม เพราะการรู้เท่าทันและความสามารถในการปรับใช้เทคโนโลยี
เหล่านี้ ย่อมทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศ
การส่งเสริมการศึ กษาด้านดิจิทัลเกมซิมูเลชัน เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒ นาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่ามากที่สุดในเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น ต้องสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการด้าน
นี้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและตรงตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมแก่สังคมและประเทศไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน จำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ ซิมูเลชัน และรองรับการ
แข่งขันทางธุรกิจประเภทนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางดิจิทัลเกมซิมูเล
ชัน ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เน้นการมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจ และมุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากกระแสเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคดิจิ ทัลไม่สามารถถูกปิดกั้นได้
ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงอิงกับกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ การเป็นสถาบันชั้นนำด้านธุรกิจมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสามารถปรับองค์กรให้เข้ากับข้อมูลและเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล จึงต้องมีการเรียนรู้ศึกษาให้
เท่าทัน และถ่องแท้ในเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ
นอกเหนือจากการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของบัณฑิต ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมโดยตรงของบัณฑิต ทำให้การพัฒนาหลักสูตร
เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อีกทั้งยังต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เนื่องจากหลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
เป็นวิชาให้บริการจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่ ให้ บ ริ การโดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละประยุ กต์ ศิ ล ป์ และกลุ่ ม วิช าสั งคมศาสตร์ที่ ให้ บ ริ การโดยคณะ
บริหารธุรกิจ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่นั กศึกษา/นักศึกษาจากคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิต ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ให้มีความเป็นผู้นำ ทั้งด้านจริยธรรม และเป็นมืออาชี พชั้น
แนวหน้าของประเทศด้านคอมพิวเตอร์เกม คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์ซิมเู ลชัน
1.2 วัตถุประสงค์
- เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โดยบัณฑิตจะมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เกม
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์ซิมเู ลชัน
- เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เกม คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์ซิมูเล
ชันเพียงพอที่จะไปศึกษาในสาขาวิชาชีพอื่นที่ต้องใช้ความรู้ด้านดังกล่าวเป็นพื้นฐานได้
- เพื่อให้บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่ดี ยึดมั่นในเหตุผลและหลักการ มี
ระเบี ย บแบบแผนในการทำงาน เพื่ อประโยชน์ ต่อตนเองและประเทศชาติ รวมทั้ งสามารถถ่ายทอด
ความคิดให้เป็นที่เข้าใจต่อผู้อนื่
- เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับปรุง พร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ใน
อนาคต
- เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าเชิงวิชาการในเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เกมและซิมเู ลชัน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ ได้มาตรฐานไม่ - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
ต่ำกว่าที่ สกอ.กำหนด
หลักสูตรในระดับสากล (ACM)
- ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่ำเสมอ
- ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงในความ
ความต้องการของภาคธุรกิจและการ ต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการด้ า น
เปลี่ ย นแปลงของคอมพิ ว เตอร์ เกม คอมพิ ว เตอร์ เกม คอมพิ ว เตอร์
คอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ คอมพิวเตอร์ซิมูเลชัน
ซิมูเลชัน

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของสถาน
ประกอบการ
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในการทำงานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

- พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ - สนับ สนุ นบุ คลากรด้านการเรีย น - ปริ ม าณ งานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก ารวิ ช าก าร ให้ มี
การสอนให้ทำงานบริการวิชาการ อาจารย์ในหลักสูตร
ประสบการณ์ จากการนำความรู้ ทาง แก่องค์กรภายนอก
คอมพิ ว เตอร์ เ กม คอมพิ ว เตอร์
กราฟิ ก ส์ คอมพิ ว เตอร์ ซิ มู เลชั น ไป
ปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็น แบบทวิภาค แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษามี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8
สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
ภาคปลาย
ภาคฤดูร้อน

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
เดือนมกราคม – เมษายน
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.3.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
หรือระดับอนุปริญญา (3ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
2.4.1
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิ การรับรองและสมัคร
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
- ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
- ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
- ปัญหาเกี่ยวกับพืน้ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกันมาก
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2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
มาเป็นระดับมหาวิทยาลัย ทางคณะจะจัดให้มีการติดตามดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566

2563

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

30
30
-

รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

30
25
55
-

55
30
25
110
-

45
40
25
25
135
25

2567
40
35
35
25
135
25

2.6 งบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี
งบประมาณรายจ่าย
(หน่วย:บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดำเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ (1,000 บาท/ปี/
คน)
เงินอุดหนุน(150บาท/ปี/
คน)
รายจ่ายอื่นๆ
รวม (ก)
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง(ปรับปรุง)
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
จำนวนนักศึกษา(คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

งบประมาณที่ต้องการแต่ละปี (บาท)

2563

2564

2565

2566

2567

3,400,000
720,000
50,000
30,000

3,550,000
720,000
50,000
55,000

3,700,000
720,000
50,000
110,000

3,850,000
720,000
50,000
135,000

4,000,000
720,000
50,000
135,000

4,500

8,250

16,500

20,250

20,250

100,000
4,304,500

100,000
4,483,250

100,000
4,696,500

100,000
4,875,250

100,000
5,025,250

500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
6,304,500
30
210,150

500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
6,483,250
55
117,877

500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
6,696,500
110
60,878

500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
6,875,250
135
50,928

500,000
1,000,000
500,000
2,000,000
7,025,250
135
52,038

2.6.1 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี = 51,483 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วย
กิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า
ด้วย การเทียบโอนความรู้ ทั กษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

120 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ
2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก

30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2) กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
3) กลุ่มวิชาเอก-เลือก
แบ่งเป็น 2 แผน คือ
แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
แผน ข หลักสูตรมีสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
วิชาสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี 6
หน่วยกิต

84
12
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 11

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรมีหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชา โดยแทนด้วยอักษร 2 ตัว และตัวเลข 3
หลักนำหน้าทุกรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีรหัสนำหน้าชื่อวิชา ซึ่งมีความหมายดังนี้
ตัวอักษรสองตัว คือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวเลขหลักร้อย 0-4 หมายถึงกลุ่มวิชา ประกอบด้วย
เลข 0 หมายถึง
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร
เลข 1 หมายถึง
กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ
เลข 2 หมายถึง
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลข 3 หมายถึง
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม
เลข 4 หมายถึง
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก จะมีรหัสนำหน้าชื่อ
วิชา ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
1) รหัสวิชาแกน
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิติศาสตร์
หลักที่ 3
1 = ชั้นปีที่ 1
2 = ชั้นปีที่ 2
3 = ชั้นปีที่ 3
4 = ชั้นปีที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลำดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99
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2) รหัสวิชาเอก
หลักที่ 1

หลักที่ 2

หลักที่ 3

หลักที่ 4 - 5

B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
S = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิติศาสตร์
ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษแทนสาขาวิชา (ยกเว้น
ค ณ ะ ที่ ไม่ มี ส า ข า วิ ช า คื อ ค ณ ะ บั ญ ชี
เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ให้ใช้เหมือนรหัส
วิชาแกน คือ AC EC และ LW ตามลำดับ)
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
I = สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
Q = สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมเู ลชัน
1 = ชั้นปีที่ 1
2 = ชั้นปีที่ 2
3 = ชั้นปีที่ 3
4 = ชั้นปีที่ 4
ลำดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99

3) รหัสวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิติศาสตร์
หลักที่ 3
0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
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หลักที่ 4 - 5

ลำดับวิชาตั้งแต่ 01 - 99

4) รหัสของวิชาที่ขอรับบริการจากคณะอื่น
หลักที่ 1 - 2 คณะที่ให้บริการ
BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
SC = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิติศาสตร์
หลักที่ 3
9 = วิชาทีใ่ ห้บริการนอกคณะ
หลักที่ 4
คณะที่เป็นเจ้าของวิชาใช้ตัวเลขแทน ดังนี้
1 = คณะบริหารธุรกิจ
2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์
4 = คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
5 = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิติศาสตร์
หลักที่ 5
ลำดับวิชาตั้งแต่ 1 - 9
หมายเหตุ 1. รหัสวิชาและชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องไม่ซ้ำกับวิชาอื่น และชื่อวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้ให้สอดคล้องกัน
2. อักษรย่อ ซึ่งเป็นอักษรย่อของสาขาวิชาต้องไม่ซ้ำกับสาขาวิชาอื่น
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3.1.3.2 ชื่อรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Courses) จำนวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
4. กลุม่ วิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
5. กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จำนวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses)
กลุ่มภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา
Course Code

GE001

ชื่อวิชา
Course Title

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorialself study)

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
(Thai for Careers)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*
(English for Communication 1*)
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2*
(English for Communication 2*)

3(3-0-6)

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers 1*)

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers 2*)

3(3-0-6)

GE002

GE003

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่กำหนด
ศึกษาก่อนGE003* หรือ
คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กำหนด
ศึกษาก่อนGE004* หรือ
คะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่
กำหนด
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2) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills Courses)
รหัสวิชา
Course Code

GE067

ชื่อวิชา
Course Title

ทักษะการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ***
(Presentation and Public Speaking Skills)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecturetutorial-self
study)

เงือ่ นไข
Prerequisite

3(3-0-6)

* หมายเหตุ
1. นักศึกษาชาวต่างชาติที่ ใช้ภาษาอั งกฤษเป็ นภาษาที่หนึ่ง (Native English Speaker) และ/หรือ นัก ศึก ษาที่เรีย นในหลั ก สู ตรที่ ใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเต็มเวลามาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 วิชาคือ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 และ GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในงานอาชีพ 2 และต้อง
ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเห็นชอบ
1. Foreign students who are native English speakers and/or students who have studied in a full-time English
program at least six years. Registration for all four English language courses are required: GE002 English for
Communication 1, GE003 English for Communication 2, GE004 English for Communication in Careers 1, and GE005
English for Communication in Careers 2. All students must pass the required course evaluation by the curriculum
committee.
2. นักศึกษาที่ยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอั งกฤษ TOEIC หรือเทียบเท่า จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษาที่ 2 ที่เข้าศึกษา โดยผลคะแนนภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ผลสอบประกาศและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเทียบผลคะแนน
มาตรฐานภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
2. Students who submit standardized test scores of TOEIC or equivalent. All submissions must be completed
within the second semester of the second academic year of study. The English test scores must be valid for no more than
two years from the date of the announcement and must be in line with the English language proficiency criteria as follows:
เกณฑ์ ก. หลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เกณฑ์ ข. หลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ
ในการเรียนการสอนเท่านั้น
ในการเรียนการสอน
Criterion A. International programs using English
Criterion B. Programs using Thai and/or other
as the medium of instruction only
languages
as a medium of instruction
1) ผลคะแนนสอบ TOIEC 550 ขึ้นไป
1) ผลคะแนนสอบ TOEIC 250 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
2) ผลคะแนนสอบ TOIEC 600 ขึ้นไป
2) ผลคะแนนสอบ TOEIC 350 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
3) ผลคะแนนสอบ TOIEC 650 ขึ้นไป
3) ผลคะแนนสอบ TOEIC 450 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003 และ GE004
4) ผลคะแนนสอบ TOIEC 700 ขึ้นไป
4) ผลคะแนนสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003, GE004 และ GE005
ใช้ทดแทนรายวิชา GE002, GE003, GE004 และ GE005
1) Substitution of TOEIC score 550 or higher
1) Substitution of TOEIC score 250 or higher
for GE002
for GE002
2) Substitution of TOIEC score 600 or higher
2) Substitution of TOEIC score 350 or higher
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for GE002 and GE003
for GE002 and GE003.
3) Substitution of TOIEC score 650 or higher
3) Substitution of TOEIC score 450 or higher
for GE002, GE003 and GE004
for GE002, GE003 and GE004
4) Substitution of TOIEC score 700 or higher
4) Substitution of TOEIC score 550 or higher
for GE002, GE003, GE004 and GE005
for GE002, GE003, GE004 and GE005
2.1 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเท่านั้น เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยยื่น
ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ก. จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ๆ และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำ
หลักสูตรเห็นชอบ
2.1 For students in the International programs using English as the medium of instruction only.
When submitting the standardized test score of English in agreement with the Criterion A, they are required to register
for the English courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee.
2.2 สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอื่น ๆ ในการเรียนการสอน
2.2 For students in the programs using Thai and/or other languages as a medium of instruction.
2.2.1 เมื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานตามเกณฑ์ ข. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตร
กำหนด
2.2.1 When requesting the exempt of English courses by submitting the standardized test
score of English on the basis of criterion B, students must enroll in other courses offered at the university as
equivalent to or more than the number of credits exempted in order to fulfill the program requirement.
2.2.2 นักศึกษาที่ขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษโดยยื่นผลคะแนนสอบมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ ข. ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ก. โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้น ๆ และต้องผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเห็นชอบ
2. 2. 2 Students who request for the exempt of English courses by submitting a
standardized test score higher than Criterion B shall follow the criterion A. All students must register for all English
courses and must pass the required course evaluation by the curriculum committee.
** หมายเหตุ
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE067 ทักษะการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ (Presentation and
Public Speaking Skills) แทนรายวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai for Careers)
Remark:
Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program)
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to study GE067
Presentation and Public Speaking Skills instead of enrolling in GE001 Thai for Careers.
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2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship Course) จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course Code

GE101
GE120

ชื่อวิชา
Course Title

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่*
(From Zero to Hero)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorial-self
study)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(3-0-6)

*** หมายเหตุ
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ เรียนรายวิชา GE120 จากศูนย์สู่การเป็ นฮีโร่ (From Zero to Hero) แทนรายวิชา GE101 การ
ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation – Driven Entrepreneurship)
Remark:
Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program)
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to GE120 From
Zero to Hero instead of enrolling in GE101 Innovation-Driven Entrepreneurship.

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Course) จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
Course Code

GE201
GE210

ชื่อวิชา
Course Title

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม*
(Foundation of Programming)

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
Credits
(Lecture-tutorialself study)

เงื่อนไข
Prerequisite

3(3-0-6)
3(2-2-5)

**** หมายเหตุ
เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ให้เรียนรายวิชา GE210 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Foundation of Programming) แทนรายวิชา
GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding)
Remark:
Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International Program)
and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) are required to enroll to study GE210
Foundation of Programming instead of enrolling in GE201 Digital Innovative Thinking and Coding.
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ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
Section 2: General Education Courses - Elective. Students can choose to study no
less than 9 credits from the following course groups:
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
กลุม่ วิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
(หมายเหตุ :Remark) ; รายวิ ช าและคำอธิ บ ายรายวิ ช า ดู จ ากภาคผนวก ก Courses and Courses Description please see
Appendix B )
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2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

SQ101

การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
SQ102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจิทลั เกมและซิมู
เลชัน
(Datastructure and Algorithms for Digital Game
and Simulation)
SQ201 คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Math for Digital Game and Simulation)
SQ202 ฟิสิกส์ 3 มิตสิ ำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Physics for Digital Game and Simulation)

12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

- กลุ่มวิชาเอก-บังคับ
รหัส
วิชา
SQ110
SQ111
SQ112

SQ113
SQ210

ชื่อวิชา
ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
เครื่องมือกราฟิกส์สองมิติ
(2D Graphics Tools)
ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Basic Music and Sound for Digital Game and
Simulation)
ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Art for Digital Game and Simulation)
การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)

36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-
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รหัส
วิชา
SQ211

SQ212
SQ213

SQ310

SQ311

SQ312
SQ401

ชื่อวิชา
การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมเู ลชันด้วยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with
Game Engine)
การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Analysis and
Design)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Software Engineer for Digital Game and
Simulation)
ปัญญาประดิษฐ์ส์ ำหรับดิจทิ ัลเกมและซิมเู ลชัน
(Artificial Intelligence for Digital Game and
Simulation)
โครงงานจำลองดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
โครงงานดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Senior Project in Digital Game and Simulation)

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

หน่วยกิตสะสม
ไม่น้อยกว่า 100
หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเอก-เลือก
รหัสวิชา
SQ131
SQ132
SQ133

ชื่อวิชา
วาดเส้นพื้นฐาน
(Basic Drawing)
ประติมากรรมพื้นฐาน
(Basic Sculpture)
การวาดมังงะและการ์ตนู ดิจิทลั
(Digital Manga and Cartoon Drawing)

36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-
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รหัสวิชา
SQ134

SQ135
SQ136
SQ137

SQ138
SQ139
SQ231
SQ232

SQ233
SQ234

SQ235

SQ236

SQ251

ชื่อวิชา
การสร้างดนตรีประกอบในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Music Composer for Digital Game and
Simulation)
การออกแบบเกมกระดาน
(Board Game Design)
การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม
(Game Location and Level Design)
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัลเกม
และซิมเู ลชัน
(UI and UX design for Digital Game and
Simulation)
การวาดตัวละครและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Character Drawing and Costume Design)
โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล
(Digital Matte Painting)
ตำนานเทพสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Mythology and for Digital Game and
Simulation)
ประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(History of Game and Digital Art)
การประกอบสร้างวัฒนธรรมเสมือนสำหรับดิจิทัลเกม
และซิมเู ลชัน
(Constructive Virtual Cultural for Digital Game
and Simulation)
การสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Innovative Communication for Digital Game
and Simulation)
แนวการคิดสร้างสรรค์สำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Ideate Thinking for Digital Game and
Simulation)
ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Database for Digital Game and Simulation)

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)
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รหัสวิชา
SQ252

SQ301

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับดิจิทลั เกม
และซิมเู ลชัน
(Computer and Network for Digital Game and
Simulation)
ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Practicum in Digital Game and Simulation 1)

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-2-5)

6 (0-40-20)

SQ302

ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
(Practicum in Digital Game and Simulation 2)

6 (0-40-20)

SQ341

สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Seminar in Digital Game and Simulation)
เกมดิจิทลั และอุปกรณ์
(Game Digital and Device)
โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน
(Virtual Reality and Augmented Reality)
แบบจำลองเชิงธรรมชาติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชัน
(Natural Simulation for Digital Game and
Simulation)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ
(2D Computer Graphics)
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ
(3D Computer Graphics)
เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์
(Shader and Realtime Rendering)
การพัฒนาเกม 2 มิติ
(2D Game Development)
การพัฒนาเกม 3 มิติ
(3D Game Development)
การพัฒนาเกมวางแผนการรบ
(RTS Game Development)

3 (3-0-6)

SQ351
SQ352
SQ353

SQ354
SQ355
SQ356
SQ357
SQ358
SQ360

เงื่อนไขก่อน
เรียน

ศึกษาไม่น้อยกว่า
3 ภาคการศึกษา
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ
ศึกษาไม่น้อยกว่า
3 ภาคการศึกษา
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
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รหัสวิชา
SQ361
SQ362
SQ363
SQ367
SQ368

SQ369
SQ441

SQ442
SQ443
SQ444
SQ445

SQ446

SQ447

SQ451

ชื่อวิชา
การพัฒนาเกมไขปริศนา
(Puzzle and Logic Game Development)
การพัฒนาเกมออนไลน์
(Online Game Development)
การพัฒนาเกมสร้างเมือง
(City Game Development)
การพัฒนาเกมปลูกผัก
(Agriculture Game Development)
การพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลแรก
(The First Person Shooting Game
Development)
การพัฒนาเกมขับรถแข่ง
(Car Racing Game Development)
ธุรกิจและการตลาดสำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Business and Marketing for Digital Game and
Simulation)
แฟ้มผลงานเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Portfolio)
งานวิจัยเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Research)
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเชิงการแพทย์
(Medical in Digital Game and Simulation)
จิตวิทยาสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Psychology for Digital Game and Simulation
Creator)
กฎหมายสำหรับผูส้ ร้างดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Law for Digital Game and Simulation
Creator)
การบริหารโครงการดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Project Management for Digital Game and
Simulation)
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Special Topics in Digital Game and
Simulation 1)

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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-

รหัสวิชา
SQ452

SQ453

SQ454

SQ455

SQ456

SQ800

ชื่อวิชา
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
(Special Topics in Digital Game and
Simulation 2)
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
(Special Topics in Digital Game and
Simulation 3)
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Special Operation Topics in Digital Game and
Simulation 1)
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
(Special Operation Topics in Digital Game and
Simulation 2)
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
(Special Operation Topics in Digital Game and
Simulation 3)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อน
เรียน

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

6 (0-40-20)

ศึกษาไม่น้อยกว่า
4 ภาคการศึกษา
หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจำนวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาอาจ
เลื อ กลงทะเบี ย นรายวิ ช าใด ๆ ที่ เปิ ด สอนในคณะต่ าง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย หรื อ ต่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ งในและต่ างประเทศที่ มี ข้ อ ตกลง/ร่ว มมื อ กั บ มหาวิท ยาลั ย หรือ ได้ รั บ การรั บ รองจาก
สำนักงาน ก.พ.

รหัสวิชา
GE208

สำหรับรายวิชาเลือกเสรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต
ชื่อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัติเงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง)
เกมดิจิทลั
(Digital Games)

3 (3-0-6)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาดิจทิ ัลเกมซิมเู ลชัน สามารถลงทะเบียนในช่วง 4 ปีการศึกษา ดังนี้
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-

หลักสูตร 4 ปี (แผน ก หลักสูตรปกติ)
ชั้นปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิชา
GE002
GE101
GE201
SQ101
SQ110
SQ111

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
เครื่องมือกราฟิกส์สองมิติ
(2D Graphics Tools)
รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

18

ชั้นปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE003

SQ102
SQ112
SQ113

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)

3 (3-0-6)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and Simulation)
ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Basic Music and Sound for Digital Game and Simulation)
ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Art for Digital Game and Simulation)
กลุม่ วิชาเอกเลือก 1 วิชา เช่น
SQ135 การออกแบบเกมกระดาน (Board Game Design)
รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่กำหนด

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
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ชั้นปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

SQ201

คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Math for Digital Game and Simulation)
การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)
การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชันด้วยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with Game Engine)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2 วิชา เช่น
SQ137 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(UI and UX design for Digital Game and Simulation)
SQ139 โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
รวม

SQ210
SQ211

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE003 หรือ
คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

-

18

ชั้นปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE005

SQ202
SQ212
SQ213

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
ฟิสิกส์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Analysis and Design)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา เช่น
SQ352 โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน
(Virtual Reality and Augmented Reality)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18
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-

ชั้นปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิชา

SQ310
SQ311

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หรือ
GE407 จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Artificial Intelligence for Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2 วิชา เช่น
SQ356 เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์
(Shader and Realtime Rendering)
SQ251 ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Database for Digital Game and Simulation)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
18

ชั้นปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SQ312

ชื่อวิชา
โครงงานจำลองดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 วิชา เช่น
SQ341 สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Seminar in Digital Game and Simulation)
SQ351 เกมดิจิทัลและอุปกรณ์
(Game Digital and Device)
SQ362 การพัฒนาเกมออนไลน์
(Online Game Development)
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
18

-
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ชั้นปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 วิชา เช่น
SQ367 การพัฒนาเกมปลูกผัก
(Argriculture Game Development)
SQ368 การพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลแรก
(The First Person Shooting Game Development)
SQ443 งานวิจัยเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Research)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)
3(2-2-5)

-

9

ชั้นปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SQ401

ชื่อวิชา
โครงงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Senior Project in Digital Game and Simulation)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0-6-3)

เงื่อนไขก่อนเรียน
หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100
หน่วยกิต

3
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หลักสูตร 4 ปี (แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา)
ชั้นปี 1 / ภาคต้น
รหัสวิชา
GE002
GE101
GE201
SQ101
SQ110
SQ111

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
เครื่องมือกราฟิกส์สองมิติ
(2D Graphics Tools)
รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-
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ชั้นปี 1 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE001
GE003

SQ102
SQ112
SQ113

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)

3 (3-0-6)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจทิ ัลเกมและซิมูเลชัน
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and Simulation)
ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Basic Music and Sound for Digital Game and Simulation)
ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Art for Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา เช่น
SQ135 การออกแบบเกมกระดาน (Board Game Design)
รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE002*
หรือคะแนน TOEIC
หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์
ที่กำหนด

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 31

ชั้นปี 2 / ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

SQ201

คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Math for Digital Game and Simulation)
การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)
การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชันด้วยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with Game Engine)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2 วิชา เช่น
SQ137 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(UI and UX design for Digital Game and Simulation)
SQ139 โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
รวม

SQ210
SQ211

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE003 หรือ
คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

3 (3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

-

18

ชั้นปี 2 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
GE005

SQ202
SQ212
SQ213

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE202 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
GE401 ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
ฟิสิกส์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Digital Game and Simulation Analysis and Design)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา เช่น
SQ352 โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน
(Virtual Reality and Augmented Reality)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน GE004 หรือ
คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18
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-

ชั้นปี 3 / ภาคต้น
รหัสวิชา

SQ310
SQ311

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE207 เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
GE411 การดูแลสุขภาพและความงาม
ศึกษาทั่วไป-เลือก 1 วิชา เช่น
GE403 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หรือ
GE407 จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Artificial Intelligence for Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 2 วิชา เช่น
SQ356 เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์
(Shader and Realtime Rendering)
SQ251 ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Database for Digital Game and Simulation)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3 (3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
18

ชั้นปี 3 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SQ312

ชื่อวิชา
โครงงานจำลองดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 3 วิชา เช่น
SQ341 สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Seminar in Digital Game and Simulation)
SQ351 เกมดิจิทัลและอุปกรณ์
(Game Digital and Device)
SQ362 การพัฒนาเกมออนไลน์
(Online Game Development)
กลุ่มวิชาเลือกเสรี 2 วิชา
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
6
18

-
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ชั้นปี 4 / ภาคต้น
รหัสวิชา
SQ800

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-20)

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

6

ชั้นปี 4 / ภาคปลาย
รหัสวิชา
SQ401

ชื่อวิชา
โครงงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Senior Project in Digital Game and Simulation)
กลุ่มวิชาเอกเลือก 1 วิชา เช่น
SQ446 กฎหมายสำหรับผูส้ ร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน (Law for Digital
Game and Simulation Creator)
รวม

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0-6-3)

เงื่อนไขก่อนเรียน
หน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 100
หน่วยกิต

3(3-0-6)

6

หมายเหตุ:
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะมี
ประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม
- ในการศึกษาแผน ก และ แผน ข นักศึกษาสามารถเลือกเรียน วิชาประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน
6-12 หน่วยกิต ในช่วงระหว่าง ชั้นปี 2 – 4
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills) 15 หน่วย
กิต
GE001

GE002

GE003

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
พัฒนาทักษะภาษาไทยมาตรฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาความคิดและอาชีพการงาน ฝึกปฏิบัติทั กษะการใช้ภาษาไทยโดยใช้
บทเรียน บทอ่าน และแบบฝึกหัดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพตามสาขาของผู้เรียน
Development of standard Thai language skills: listening, speaking,
reading, and writing; use of Thai language to develop thinking process and
careers; practice of Thai language skills through lessons, reading passages,
and exercises relating to students’ future careers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะ
การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ การพูด
ทักทาย เริ่มต้นบทสนทนา แนะนำตนเอง ต้อนรับ ถามและตอบข้อมูลอย่างง่าย การอ่าน
ข้อความระดับย่อหน้าอย่างง่าย ๆ เพื่อจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียน
ข้อความสั้น ๆ ในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Development of English communication skills in everyday life
focusing on listening to short passages or conversations for main ideas and
details, greeting, taking part in small talks, introducing oneself, welcoming,
asking and giving basic information, reading short passages for main ideas
and expressing opinions towards what is being read, and writing short
passages in both general and electronic forms.

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
ศึกษาก่อน GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตาม

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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เกณฑ์ที่กำหนด
พัฒ นาทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่อ สารในชี วิตประจำวัน โดยเน้ น
ทักษะการฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข้อความหรือบทสนทนาที่ซับซ้อน
ขึ้น การมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยการถามตอบ และแสดงความคิ ดเห็ น การพู ดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการนำเสนอและเปรียบเทียบข้อมูลทาง
ธุรกิจอย่างง่าย การอ่านข้อความในหัวข้อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบทั่วไปและผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
Development of English communication skills in everyday life
focusing on listening to more complicated passages or conversations for
main ideas and details, taking part in conversations by asking, responding,
and expressing opinions, speaking in various situations in everyday life as
well as presenting and comparing basic business information, reading more
complicated passages on diverse topics
GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
ศึกษาก่อน GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตาม
เกณฑ์ที่กำหนด
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่สอดคล้องกั บสาขาวิชา
บู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ฝึ ก สนทนาทางโทรศั พ ท์ น ำเสนอข้ อ มู ล
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เขียนบันทึกภายในและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
อ่านข่าวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความสำคัญ กำหนดให้มีการอ่าน
นอกเวลาและการศึกษาด้วยตนเอง
Development of English for business communication skills relating to
students’ fields of study by integrating the four skills: listening, speaking,
reading, and writing, including telephone conversation; presenting,
comparing, and analyzing business information; reading news or articles for
details and summarizing main ideas; external readings and self-study lessons

3(3-0-6)

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
ศึกษาก่อน GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 หรือคะแนน TOEIC หรือ
เทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ สอดคล้องกับสาขาวิชา
บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกเสนอและอภิปรายข้อคิดเห็น สัม ภาษณ์
งาน เขี ย นประวั ติ ส่ ว นตั ว และจดหมายสมั ค รงาน อ่ า นข่ า วหรื อ บทความเพื่ อ ศึ ก ษา
รายละเอียดและสรุป ใจความสำคัญ กำหนดให้ มีการอ่านนอกเวลาและการศึกษาด้วย

3(3-0-6)
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ตนเอง
Development of English for business communication skills relating to
students’ fields of study by integrating the four skills: listening, speaking,
reading, and writing, including presentation and discussion skills, job
interview, writing resumes and application letters, reading news or articles
for details and summarizing main ideas, external readings and self-study
lessons

2) กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ ( Business and Entrepreneurship) 3 หน่วยกิต
GE101

GE120

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
กระบวนการประกอบการเพื่ อเสริมสร้างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทัก ษะ
ทัศนคติ และความสามารถในการเป็นผูป้ ระกอบการ โดยการตระหนักถึงปัญหาและโอกาส
เพื่อค้นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่า รวมไปถึง
การพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, skills,
mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and generate
ideas for solving problems and creating value, as well as development for
business practice
จากศูนย์สู่การเป็นฮีโร่
3(3-0-6)
(From Zero to Hero)
กรอบแนวคิดการสร้างสตาร์ทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและ ความท้า
ทายของการสร้างธุรกิจ ที่ ป ระสบความสำเร็จ โครงสร้างและแนวคิ ดตลาด ที่ สำคั ญ
กระบวนการการนำไอเดียมาสู่ตลาดโดยใช้กรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียที่เป็น
ที่ นิ ย ม การออกแบบโมเดลธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ แ รงยึ ด เหนี่ ย วสำหรั บ สตาร์ ท อั พ
ความสามารถและความน่าสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ
Frameworks of creating startups. The process, concepts, tools, and
challenges of creating a successful new venture. Key market structures and
concepts. Process of bringing ideas to market using popular idea validation
frameworks and methodologies. Business model design and cohesive
strategy for startups. Capabilities and interest in being an entrepreneur.
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3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) 3 หน่วยกิต
GE201

GE210

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู้และ
การแก้ปัญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝึกทักษะพื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน และการพัฒนาโปรแกรม
ประยุ กต์สมั ยใหม่ ผ่านกระบวนการค้ นคว้ า วิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล จนเกิ ดนวัตกรรมที่
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคม
Concepts, points of view and applications of information technology
to support learning and problem solving in the digital economy era, as
well as practice in fundamental skills for application usage and modern
application program development through researching, analyzing and
assessing data leading to innovation responding to people’s needs
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Foundation of Programming)
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ประเภทของตัวแปร นิพจน์ การกำหนดค่า โครงสร้าง
พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนฟังก์ชัน
Introduction to building blocks of programming, primitives,
expressions, assignments, and functions

ส่วนที่ 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ดูจากภาคผนวก ข)
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3(3-0-6)

3(2-2-5)

2.หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
รหัส
SQ101

SQ102

SQ201

SQ202

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
หลักการเขียนโปรแกรมพื้ นฐาน ตัวแปร การคำนวณ เงื่อนไข ตรรกะแบบบูล ฟั งก์ชั น
แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำ การเรียกฟังก์ชั นวนซ้ำ การรับข้อความ การพิมพ์ข้อความ
แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน เช่น ผังงาน แก้จุดบกพร่อง การทดสอบโปรแกรม
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and Simulation)
หลักการเก็บข้อมูลเชิงโครงสร้าง แนวความคิดในการใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมสำหรับการ
เก็บข้อมูล เช่น แถวลำดับ แถวคอย กองซ้อน ต้นไม้ การเรียงลำดับคะแนน สำหรับใช้ใน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Math for Digital Game and Simulation)
แนวคิดในระบบพิกัดเชิงขั้ว การหาและแปลงมุมด้วยตรีโกณมิติ การบวกลบเวกเตอร์ การ
หาขนาดของเวกเตอร์ การสร้างเวกเตอร์ความยาวหนึ่งหน่วย ผลคูณจุดและผลคูณไขว้
แนวคิดในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน การแปลง การย่อขยาย การหมุนในระบบพิกัด เอกพันธุ์
4 มิ ติ แนวคิ ดในหลักการของสมการลิ เนี ยร์อิ นเตอร์โพเลชันสำหรับการทำคีย์ เฟรมมิ่ ง
สำหรับใช้ในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ฟิสิกส์ 3 มิตสิ ำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ หลักกลศาสตร์ของนิวตันในการชน การตกหล่น และการ
กระจายของวัตถุ แบบการจำลองแสง การสะท้อน การหักเห การกระจายใต้พื้นผิว และ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับดิจิทัลเกม
และซิมูเลชัน

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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2.2 กลุม่ วิชาเอก-บังคับ 36 หน่วยกิต
รหัส
SQ110

SQ111

SQ112

SQ113

SQ210

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-บังคับ
ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ประเภทของการออกแบบกราฟิก ทฤษฎี
หลั ก การออกแบบกราฟิ ก การสร้ า ง แนวความคิ ด ภาษาภาพ รู ป แบบ ตลอดจน
กระบวนการออกแบบ การใช้เครื่องมือในการสร้างอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้า
จนถึงการส่งข้อมูลออกและเผยแพร่ ฝึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบ
สำหรับงานสื่อดิจิทัล
เครื่องมือกราฟิกสองมิติ
(2D Graphics Tools)
การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างกราฟิกสองมิติ การแก้ไขภาพสองมิติ การวาดภาพ การตัดต่อ
การแก้ไขภาพ การใช้เอ็ฟเฟกต์ต่างๆ ในการสร้างภาพสองมิติ การออกแบบตัวการ์ตูน
การออกแบบป้ายประกาศป้ายแขวน การออกแบบกราฟิกสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ การ
ทำป้ายโฆษณาแบบอิเล็คทรอนิกส์
ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Basic Music and Sound for Digital Game and Simulation)
ขั้นตอนและวิธีการทำเสียงประกอบในงานเกม สื่อดิจิทัล และภาพยนตร์แอนิเมชั่น การ
ออกแบบเสียง การบันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกเสีย งและการใช้งาน การบันทึกเสียง การ
ปรับแต่งและตัดต่อเสียง การสร้างเสียงพิเศษ เทคนิคการผสมเสียง การจัดเก็บและการใช้
งานเสียงในระบบดิจิทัล รวมถึงการเลือกใช้เสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและอารมณ์
ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Art for Digital Game and Simulation)
การสร้างภาพ เสียง และวัตถุดิบต่างๆ สำหรับใช้ในการพัฒนาเกม ดอทพิกเซล การตัด
ขอบ การทำคุณลักษณะโปร่งใส การทำส่วนติดต่อกับผู้ ใช้ การสร้างไอคอน การสร้างไอ
เทม การสร้างพื้ น หลั ง การทำเอฟเฟกต์ พิ เศษทั้ งภาพและเสี ยง ให้ เหมาะสำหรับการ
พัฒนาเกม
การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)
พื้นฐานการใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างระบบควบคุมดีฟอร์มเมชั่นแบบต่ างๆ เพื่อทำ
ให้แบบจำลอง คน และ สัตว์ประเภทต่างๆ เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้อง
ตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เรียนรู้โปรแกรมเสริมที่สนับสนุนการทำงาน เช่น โมชันแคป
เจอร์

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัส
SQ211

SQ212

SQ213

SQ310

SQ311

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-บังคับ
การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมเู ลชันด้วยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with Game Engine)
หลักการสร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน การเลือกใช้เกมเอนจิน การใช้เครื่องมือในเกมเอน
จินสร้างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมกล้อง ทำเอฟ
เฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้างหน้าจอ
และการเตรียมหีบห่อเพือ่ การดาวน์โหลด
การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
การสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3 มิติ ด้วยการปั้น การสร้างภาพพื้นผิวในแบบจำลอง การใช้
อุปกรณ์ และโปรแกรมเฉพาะทางสำหรับการสร้างงานสามมิติ การใช้ งานเครื่องสแกน
โมเดล 3 มิติ โปรแกรมเสริมที่ สนับสนุ นการทำงานร่วมกับโปรแกรมหลักในการสร้าง
โมเดลดิจิทัล 3 มิติ
การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and SimulationAnalysis and Design)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเกม ประเภทของเกม ประวัติของเกม การออกแบบ
เกม ตัวละคร ฉาก สิ่งของภายในเกม การวางโครงเรื่ อง และการเล่าเรื่อง หลักการคิด
คะแนน การออกแบบระบบเกม ความสมดุลภายในเกม การจัดวางหน้าจอ ตัวอย่างเกมที่
ประสบความสำเร็จ การเขียนเอกสารการออกแบบเกม การนำเสนอการออกแบบเกม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
ศึกษาการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบในการพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน เช่น แบบ
แผนการออกแบบ ผังการไหลข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลการพัฒนาเกม การพิจารณา
ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ การนำแบบแผนการออกแบบประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ การฝึกการ
แก้ไขปัญหาจำลอง
ปัญญาประดิษฐ์ส์ ำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Artificial Intelligence for Digital Game and Simulation)
ปัญญาประดิษฐ์ ประวัติ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้สำหรับเกม เกมทรี มินิแมกซ์
การค้นหาเส้นทาง และการเดินในแผนที่ เครื่องสถานะจำกัด ระบบการสร้างกฎ และ
เส้นโค้งการตอบสนอง ปัญญาแบบสวอร์ม ตัวละครอิสระ ระบบสคริปต์ และระบบบอท
ในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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รหัส
SQ312

SQ401

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-บังคับ

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

โครงงานจำลองดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
กระบวนการทำโครงงานจำลอง การนำเสนอหัวข้อและแนวคิด การอภิปรายการพัฒนา
แนวคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะ
ยาวตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การนำเสนอผลงาน
โครงงานดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
3(2-2-5)
(Senior Project in Digital Game and Simulation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน การนำเสนอ
ด้านศิลปะและเทคโนโลยี นำเสนอหัวข้องานวิจัยและความเป็นไปได้ของงานวิจัย โดยนำ
ทฤษฎีต่ างๆ ประกอบกับ ประสบการณ์ ของตนเองมาประยุกต์ กับ งานวิจัยที่ จะศึก ษา
ค้นคว้า การจัดการแสดงผลงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3 กลุม่ วิชาเอก-เลือก 36 หน่วยกิต
รหัส
SQ131

SQ132

SQ133

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วาดเส้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Drawing)
การวาดภาพด้วยดินสอ พื้นฐานในการวาดเส้น น้ำหนัก โครงสร้าง รูป ทรง แสง เงา ภาพ
คน สัตว์ สิ่งของ วิว ทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ
ประติมากรรมพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Sculpture)
การปั้นพื้นฐาน การขึ้นโครงสร้าง มวล รูปทรง คน สัตว์ สิ่งของ และสถาปัตยกรรมในยุค
ต่างๆ แนวการปั้นแบบนูนต่ำ นูนสูง และ นูนลอย
การวาดมังงะและการ์ตูนดิจิทลั
3(2-2-5)
(Digital Manga and Cartoon Drawing)
ประวัติความเป็นมาของการ์ตูน วิวัฒนาการของการ์ตูนและฝึกปฏิบัติการวาดตัวการ์ตูน
โดยมีการฝึกทักษะการวาดการ์ตูนพื้นฐาน การออกแบบตัวการ์ตูน และนำมาสร้างเป็น
เรื่องราวที่น่าสนใจได้ ทฤษฎีพื้นฐานการวาดภาพดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการวาดเส้น การตัดเส้น การวาดตัวการ์ตูนจากต้นแบบ และการวาด
ตัวการ์ตูนของตนเอง รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับเทคนิคทางดิจิทัลต่างๆ ในการวาดภาพ
ศึกษาและปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
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รหัส
SQ134

SQ135

SQ136

SQ137

SQ138

SQ139

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
การสร้างดนตรีประกอบในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Music Composer for Digital Game and Simulation)
หลั กการสร้างดนตรีป ระกอบเกม ทฤษฎี ด นตรีเบื้ องต้น แนวดนตรีที่ เหมาะสมในการ
ประกอบเกม แนวคิดในการสร้างผลงานดนตรีประกอบเกม
การออกแบบเกมกระดาน
(Board Game Design)
ประวัติความเป็นมาของเกมกระดาน แนวคิดในการออกแบบเกมกระดาน ตัวอย่างและ
รูปแบบการออกแบบเกมกระดาน เงื่อนไข การให้คะแนน การสร้างกระดาน การ์ด การให้
รางวัล การทดสอบเกมกระดาน
การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม
(Game Location and Level Design)
หลักการออกแบบสถานที่ในเกม การออกแบบฉาก การอ่านแปลนตึก การสร้าง
แบบจำลองโครงสร้างของสถาปัตยกรรม การเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เพื่อการสร้างฉาก
ในเกมที่สมจริง
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(UI and UX design for Digital Game and Simulation)
การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน การออกแบบไอคอน การย่อภาพเชิงสัญลักษณ์ การ
สื่อสารผ่านการใช้งานในแง่มุม ต่าง ๆ การออกแบบประสบการณ์ ของผู้ใช้งาน เพื่อให้
ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกตามหลักแนวคิดของการออกแบบ
การวาดตัวละครและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
(Character Drawing and Costume Design)
หลักการออกแบบตัวละคร จุดเด่น จุดด้อย การปฎิสัมพั นธ์กับตัวละคร การพัฒ นาตัว
ละคร พื้ น ฐานการวาดเส้ น และการลงสี ด้ ว ยเทคนิ ค ดิ จิ ทั ล ที่ แ สดงถึ งลั ก ษณะท่ า ทาง
ความรู้สึก และพฤติกรรม การออกแบบและพัฒนาตัวละครในเชิงทฤษฏีและวัฒนธรรม
รวมถึงศึกษาข้อมูลความเป็นมาจากอารยธรรมต่างๆ ทั้งในประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน โลก
อนาคต เพื่อสร้าง เอกลักษณ์และบุคลิกของตัวละคร รวมทั้งออกแบบตัวละครให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
การสร้างโมชันกราฟิกส์ หลักการพื้นฐานการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว การเพิ่มภาพนิ่งในภาพ
วีดีโอ เอฟเฟกต์ต่างๆ รูปแบบไฟล์สื่อเคลื่อนไหว ตัวเข้ารหัสและถอดรหัสในการบีบอัดสื่อ
ที่เหมาะสม

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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รหัส
SQ231

SQ232

SQ233

SQ234

SQ235

SQ236

SQ251

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล
(Digital Matte Painting)
ทฤษฎีสี จิตวิทยาสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก การผสมสี และค่าน้ำหนักสีบนสื่อดิจิทัล ทำ
ความรู้จักกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ในการเขียนสี
บนสื่อดิจิทัล การวาดภาพทิวทัศน์เพื่อใช้เป็นฉากสำหรับงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ตำนานเทพสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Mythology and for Digital Game and Simulation)
ศึกษาตำนานเทพ ภูตผี ปีศาจ เรื่องลึกลับ ในอารยธรรมต่างๆ เช่น กรีก โรมัน ไวกิ้ง ญี่ปุ่น
จีน ไทย เกาหลี อาหรับ สำหรับใช้ประยุกต์ในการสร้างดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
ประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(History of Game and Digital Art)
ศึกษาประวัติศาสตร์ศลิ ปะดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ในยุคต่างๆ แนวความคิดของคนในแต่
ละยุค การจำแนกเกมและแนวเกมในแต่ละยุค การนำเสนอดิจิทัลเกมและซิมูเลชันที่มีผล
มาจากแนวความคิดดังกล่าว
การประกอบสร้างวัฒนธรรมเสมือนสำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Constructive Virtual Cultural for Digital Game and Simulation)
แนวความคิดของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การสื่อสารและการแสดงออกเชิง
วัฒนธรรม ในกลุ่มชนชาติต่าง ๆ ที่น่าสนใจ แนวความคิดในหลักการพัฒนาวัฒนธรรมใน
เชิงเสมือนเพื่อสร้างโลกเสมือนสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
การสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Innovative Communication for Digital Game and Simulation)
หลักการและแนวความคิดในการใช้การสื่อสารในเชิงสัญญะ ความหมายเชิงรูปนามธรรม
การประยุกต์ใช้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ การบอกใบ้ การ
อธิบายความ การสร้างอรรถรสในการเล่าเรื่องและการดำเนินเนื้ อเรื่อง เพื่อการสื่อสารใน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
แนวการคิดสร้างสรรค์สำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Ideate Thinking for Digital Game and Simulation)
การระดมสมอง การใช้หลักการของแนวการคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบแนวการ
คิด การนำเสนอ การปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในเชิงของการประกอบสร้าง
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Database for Digital Game and Simulation)
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การเก็บและจำแนกข้อมูล การสืบค้นและเรียกคืนข้อมูล สำหรับดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)
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รหัส
SQ252

SQ301

SQ302

SQ341

SQ351

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Computer and Network for Digital Game and Simulation)
พื้ น ฐานโครงสร้ างคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย แผนผั งโอเอสไอ 7 ขั้ น อุ ป กรณ์
ต่อเชื่ อมเครือข่ าย การตั้งค่าเครือข่าย การวัด ค่าความเร็วของเครือข่าย การตั้งค่ าเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ การแก้ปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น
ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Practicum in Digital Game and Simulation1)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความเห็นชอบ
นั ก ศึ ก ษาออกฝึ ก งานกั บ องค์ ก รภายนอก ตามแนวคิ ด ของระบบ Work Integrated
Learning โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ให้มีระยะเวลาปฏิบัติ งานไม่น้อยกว่า
120 ชั่ ว โมง และให้ เ สนอรายงานการฝึ ก งาน และผลคะแนนประเมิ น จากสถาน
ประกอบการ โดยให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
(Practicum in Digital Game and Simulation2)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความเห็นชอบ
นั ก ศึ ก ษาออกฝึ ก งานกั บ องค์ ก รภายนอก ตามแนวคิ ด ของระบบ Work Integrated
Learning โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ให้มีระยะเวลาปฏิบัติ งานไม่น้อยกว่า
120 ชั่ ว โมง และให้ เ สนอรายงานการฝึ ก งาน และผลคะแนนประเมิ น จากสถาน
ประกอบการ โดยให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Seminar in Digital Game and Simulation)
แนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ทั้งในด้านศิลปะและเทคโนโลยี
โดยศึกษาจากเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบกับฝึกฝน
ทักษะและกระบวนการในการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบอย่างเป็น ระบบ โดยหัวข้อ
สัมมนาอาจเลือกจากเรื่องที่ทันสมัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา
เกมดิจิทลั และอุปกรณ์
(Game Digital and Device)
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ขนาดเล็ก ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ไอโอที อื่นๆ เช่น ถุงมือ
รับข้อมูล การแสดงผลทางการสั่น การวัดระยะห่าง อุณหภูมิ ความชื้น ความเร่ง แรง การ
เคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์คอนโทรลเลอร์แนวใหม่และอุปกรณ์ติดตัว
เพือ่ นำมาใช้ในงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
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รหัส
SQ352

SQ353

SQ354

SQ355

SQ356

SQ357

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน
(Virtual Reality and Augmented Reality)
การใช้อุปกรณ์ วีอาร์ และ เออาร์ สำหรับสร้างโลกเสมือนจริงและความจริงเสมือนในงาน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
แบบจำลองเชิงธรรมชาติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Natural Simulation for Digital Game and Simulation)
ศึกษาแบบจำลองเชิงธรรมชาติ โดยเลือกจากหัวข้อเรื่องที่ทันสมัย เช่น แบบจำลองนกบิน
แบบจำลองการกัดเซาะของน้ำ แบบจำลองการเกิดสนิม แบบจำลองการเติบโตของพื ช
แบบจำลองอวกาศ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสมจริงในงานงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ
(2D Computer Graphics)
พื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ส์ แ ละการเขี ย นโปรแกรมกราฟิ ก ส์ 2 มิ ติ ระบบสี ใน
คอมพิวเตอร์ การทำงานของอุปกรณ์และกราฟิกการ์ด การสร้างภาพ การย่อขยาย การ
แสดงภาพพิกเซล การแสดงภาพเวกเตอร์ การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น แป้นพิมพ์
เมาส์
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ
(3D Computer Graphics)
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ 3 มิติ การสร้างรูปทรง
เรขาคณิต วิวพอร์ตและการฉายภาพสามมิติลงในวิวพอร์ต การทำทรานส์ฟอร์เมชั่นและ
การแอนิเมท สี การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ การให้แสงและเงา
สายท่อของการแสดงผลภาพ
เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์
(Shader and Realtime Rendering)
แนวคิดในการการสร้างภาพพื้นผิวในลักษณะต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ พื้นผิวเรียบ พื้นผิวนูน
พื้นผิวใส ลูกบอลกักแสง (light probe) การสร้างภาพโฟกัสเฉพาะจุด การสร้างลำแสง
ส่อง การสร้างหมอก การสร้างภาพเสมือนจริงแบบทันกาล
การพัฒนาเกม 2 มิติ
(2D Game Development)
การพัฒนาเกม 2 มิติ การสร้างตัวละคร 2 มิติ การตรวจสอบการชนแบบ 2 มิติ การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การแสดงข้อความ การรับข้อมูล การรับข้อมูล และการแปลงพิกัด
ของเมาส์เป็นพิกัด 2 มิติ การแสดงเสียง
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รหัส
SQ358

SQ360

SQ361

SQ362

SQ363

SQ367

SQ368

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
การพัฒนาเกม 3 มิติ
(3D Game Development)
การพัฒนาเกม 3 มิติ การทำงานกับโมเดล 3 มิติ การนำตัวละครมาใช้ในเกม 3 มิติ การ
ตรวจสอบการชนแบบ 3 มิติ การใช้ภาพพื้นผิว การใช้ป้ายประกาศ การแสดงข้อความ
การรับข้อมูล การสร้างพื้นที่ 3 มิติ การรับข้อมูล และการแปลงพิกัดของเมาส์เป็นพิกัด 3
มิติ การแสดงเสียง
การพัฒนาเกมวางแผนการรบ
(RTS Game Development)
หลักการพัฒนาเกมวางแผนการรบ การสร้างฉากสำหรับวางแผนการรบ การสร้างข้อจำกัด
ของทรัพยากร การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมตัวละครอื่น การให้คะแนน และการ
ทดสอบ
การพัฒนาเกมไขปริศนา
(Puzzle and Logic Game Development)
หลักการพัฒ นาเกม สำหรับการสร้างเกมไขปริ ศนา แนวคิดในการสร้างปริศนา การตั้ง
ข้อกำหนดในการแก้ปริศนา การให้คะแนน และการทดสอบ
การพัฒนาเกมออนไลน์
(Online Game Development)
หลักการพัฒนาเกมแบบออนไลน์ ระบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ การส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่าย การสร้างการโต้ตอบแบบทันเวลา การเล่นเกมโดยมีผเู้ ล่นหลายคน การคิด
คะแนน การสร้างเซสชัน และระบบเสริมเช่น การแชท ล็อบบี้ เป็นต้น
การพัฒนาเกมสร้างเมือง
(City Game Development)
หลักการพัฒนาเกมสร้างเมือง การวิ เคราะห์ทรัพยากร การคำนวณการเติบ โตของเมือง
การให้คะแนน และการทดสอบ
การพัฒนาเกมปลูกผัก
(Agriculture Game Development)
หลักการพัฒนาเกมปลูกผัก การเก็บข้อมูลในเกม การคำนวณการเติบโตของผัก การทำ
ภารกิจหลัก และภารกิจรองในเกม การให้คะแนน และการทดสอบ
การพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลแรก
(The First Person Shooting Game Development)
หลักการพัฒนาเกมมุมมองบุคคลแรก การสร้างฉากแบบบุคคลแรก การใช้ปัญญาประดิษฐ์
ในการควบคุมตัวละครอื่น การคำนวณการใช้อาวุธในรูปแบบต่าง ๆ การให้คะแนน และ
การทดสอบ
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รหัส
SQ369

SQ441

SQ442

SQ443

SQ444

SQ445

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
การพัฒนาเกมขับรถแข่ง
(Car Racing Game Development)
หลักการพัฒนาเกมมุมมองรถแข่ง การสร้างฉากสำหรับแข่งรถ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ใน
การควบคุมตัวละครอื่น หลักฟิสิกส์ของรถแข่ง การให้คะแนน และการทดสอบ
ธุรกิจและการตลาดสำหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Business and Marketing for Digital Game and Simulation)
หลักการและกระบวนการการทำธุรกิจและการตลาดในอุตสาหกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชัน การจัดการการลงทุน การหาจุดคุ้ มทุนการดำเนินงาน การควบคุม งบประมาณ การ
ติดต่อประสานงาน กระบวนการเตรียมการผลิต การผลิตและงานภายหลังการผลิต ปัจจัย
เสี่ยง การวิเคราะห์ตลาด การทำการตลาดแบบดั้งเดิม และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล
แฟ้มผลงานเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Portfolio)
หลักการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ การจัดเก็บ
ผลงานเป็นแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิก ตัวตน และความโดดเด่นใน
การสร้างผลงาน โดยอาศัยหลักการทางศิลปะ การแยกแยะหัวข้อของผลงานเพื่อให้ผู้ชม
เข้าถึงผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกสื่อที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะ
สามารถส่งเสริมผลงานได้มากที่สดุ โดยคำนึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการ
บรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติการ
งานวิจัยเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Research)
การประกอบสร้างเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ของดิจิ ทั ลเกมและซิ มูเลชัน ทั้ งในด้ านศิล ปะและ
เทคโนโลยี โดยศึกษาจากเอกสารและวารสารที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผลงานเชิงวิชาการ
การเขียนงานวิจัยและการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเชิงการแพทย์
(Medical in Digital Game and Simulation)
การนำดิจิทัลเกมและซิมเู ลชันมาประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์ เช่น การบำบัด การวิเคราะห์
การนำเสนอสื่อดิจิทัลเชิงการแพทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์ การแพทย์ระยะไกล
โดยหัวข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
จิตวิทยาสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Psychology for Digital Game and SimulationCreator)
หลักจิตวิทยาเบื้องต้น การประยุกต์ใช้หลักจิต วิทยาในการสร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อสังคม เช่น การติดเกม การถดถอยในการเรียนรู้ การแยกตัวออก
จากสังคม การใช้ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
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รหัส
SQ446

SQ447

SQ451

SQ452

SQ453

SQ454

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก
กฎหมายสำหรับผูส้ ร้างดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
(Law for Digital Game and SimulationCreator)
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดจากการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตั ว รวมถึงจรรยาบรรณในการ
พัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
การบริหารโครงการดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Project Management for Digital Game and Simulation)
หลักการบริหารโครงงานเบื้องต้น การแบ่งงาน การประเมินการทำงาน การหาเส้นทาง
วิกฤติ การจัดสรรทรัพยากร สำหรับโครงการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Special Topics in Digital Game and Simulation1)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกและกำหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
(Special Topics in Digital Game and Simulation2)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกและกำหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
(Special Topics in Digital Game and Simulation3)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือกและกำหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและ
สถานการณ์ปัจจุบัน
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
(Special Operation Topics in Digital Game and Simulation1)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจทิ ลั เกมและซิมูเลชัน เน้นการเรียนรูโ้ ดยการฝึกปฏิบัติการ โดย
สาขาวิชาเป็นผู้คดั เลือกและกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 49

รหัส
SQ455

SQ456

SQ800

รายชื่อและคำอธิบายรายวิชากลุม่ วิชาเอก-เลือก

จำนวนหน่วยกิต
(บรรยายปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง)

หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
3(2-2-5)
(Special Operation Topics in Digital Game and Simulation2)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน เน้นการเรียนรูโ้ ดยการฝึกปฏิบัติการ โดย
สาขาวิชาเป็นผู้คดั เลือกและกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
3(2-2-5)
(Special Operation Topics in Digital Game and Simulation3)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน เน้นการเรียนรูโ้ ดยการฝึกปฏิบัติการ โดย
สาขาวิชาเป็นผู้คดั เลือกและกำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน
สหกิจศึกษา
6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความเห็นชอบ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้ นตอน
ของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประมวลผลอยู่ภาคใต้การ
กำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการ
มอบหมาย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
สำหรับรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ในรายวิชาทั้งในและนอก
หลักสูตร
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3.2 ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ-สกุล
นายยอดธง รอดแก้ว

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

3

อาจารย์

4

อาจารย์ ดร.

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(คณิตศาสตร์)

นายอรรถวิท กปิลกาญจน์
นายทิวา เพ็ญสุข

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วท.ม.
กศ.บ.

ฟิสิกส์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยา
เขตสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวอวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

นางสาววรัตมา เกษรสิทธิ์

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี

ปี พ.ศ.
2547
2542
2539
2542
2540
2539
2532
2552
2541
2549
2529
2525
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3.2.2 ผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

1

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.

นายยอดธง รอดแก้ว

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม

- Y.Rodkaew, "Physically-Based Modelling - ผู้วิจารณ์ (Reviewer) บทความ
and Simulation of Track-based Main
วิจัยระดับนานาชาติ
Battle Tank System for a realistic 3D
- Incubator 4, Incubator
Game", 16th International Joint
5, NEC1 หลักสูตรเสริมสร้าง
Conference on Computer Science and
ผู้ประกอบการใหม่ ซอฟต์แวร์
Software Engineering (JCSSE2019), Pattaya
ปาร์ค ประเทศไทย
Thailand, 10-11 July 2019
- กรรมการตรวจโครงการแข่งขัน
พัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ยอดธง รอดแก้ว , จักรพันธ์ สืบแสน, ศรัณยา
(NSC) ภาคตะวันตก 2562
มะระพฤกษ์วรรณ, ทิวา เพ็ญสุข, นิศานาถ ขันธ - คณะทำงานวิเคราะห์โครงการ
วิสูตร, วรัตมา เกษรสิทธิ์, ระบบแสดงผลการ
Health Technology,
พยากรณ์อากาศสามมิตติ ามความต้องการ :
Agriculture Technology
3D Weather Deva. UTCC Academic Day
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม
2020.
2563
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ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่จะมีในหลักสูตร
แล้ว
ที่จะเปิดใหม่
9

9

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อ-สกุล

นายอรรถวิท กปิลกาญจน์

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม

อรรถวิท กปิลกาญจน์, The predictive
power and profitability of candlestick
trading strategies in Thai equity market
UTCC Academic Day 2561

ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่จะมีในหลักสูตร
แล้ว
ที่จะเปิดใหม่
9

9

9

9

อรรถวิท กปิลกาญจน์, การพยากรณ์จำนวนผู้
บริจาคโลหิตโดยใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น Forecasting
Number of Blood Donors by Using
Moving Average and Linear Regression
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6
(ASTC2018) 2560

3

อาจารย์

นายทิวา เพ็ญสุข

Suwanprasert, N., Toloi, M.,
Pramepornviput, K. and Pensook, T.
Development of Information System for
the Office of Computer Services: Case
Study University of the Thai Chamber of
Commerce. Proceedings of the UTCC.
Academic Day, June 2017 (pp. 997-1010).
Bangkok.

วิทยากร ติวเข้มดาราศาสตร์ ฟิสิกส์
O-NET PAT
วิทยากร คิวเข้มฟิสกส์ O-NET
PAT
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ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

4

อาจารย์ ดร.

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(คณิตศาสตร์)

ชื่อ-สกุล

นางสาวอวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

นางสาววรัตมา เกษรสิทธิ์

ผลงานทางวิชาการ
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งตำรา)

ประสบการณ์และการ
ฝึกอบรม

E. Varutbangkul, A. Kapilakarn, A.
Chantasartrassmee, N. Pabhapote,
"Improving Trading Signals with Naive
Bayes Classifiers" in Proc. UTCC Academic
Day, Bangkok, Thailand, May 31, 2019. pp.
1659-1672
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์, วรัตมา เกสรสิทธิ์, การ
ใช้เมล็ดเจีย (Salvia Hispanica L.) เป็นสาร
ทดแทนไข่ในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง
ASTC2018, 2561.

วิทยากร "ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น"

ยอดธง รอดแก้ว , จักรพันธ์ สืบแสน, ศรัณยา
มะระพฤกษ์วรรณ, ทิวา เพ็ญสุข, นิศานาถ ขันธ
วิสูตร, วรัตมา เกษรสิทธิ์, ระบบแสดงผลการ
พยากรณ์อากาศสามมิตติ ามความต้องการ :
3D Weather Deva. UTCC Academic Day
2020.
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ภาระงานสอน (คาบ/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
ที่จะมีในหลักสูตร
แล้ว
ที่จะเปิดใหม่
9

9

9

9

3.2.2 อาจารย์ประจำ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

รองศาสตราจารย์ ดร.
(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

นางสาวน้ำฝน อัศวเมฆิน

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นางสาวปิยะวรรณ เกษม
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ศุภกร

Ph.D
วท.ม.
สต.บ.
Ph.D.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง)
Information Science
การจัดการระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

3

อาจารย์ ดร.

นายมานะชัย โต๊ะชูดี

4

อาจารย์

นายวรวิทย์ จิตรงค์

5

อาจารย์

นายสันติ เลาหบูรณกิจ

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552
2542
2539

University of Pittsburgh, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Colorado State University, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

2555
2543
2541
2553
2543
2540
2550
2540
1992
1988
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลำดับ ตำแหน่งทางวิชาการ
1

ดร.

2

อาจารย์

ชื่อ-สกุล
นายวัชระ เนติวาณิชย์

นายวุฒิกุล โอเจริญ

3

อาจารย์

นายพรยศ มณีโชติปีติ

4

อาจารย์

นายเริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์

5

อาจารย์

นายดลชนก วรางค์มาตา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

S.J.D.
LL.M.
LL.M.
น.บ.
น.บ.ท.
M.F.A.

International Legal Studies
International Business Law
International Banking Law
นิติศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 49)
Computer Art / Digital Media

ภ.สถ.บ.
ศศ.ม.
สถ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
M.F.A.
ศศ.บ.

ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
นฤมิตศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์
Communications of Design
จิตรกรรม (เอกภาพพิมพ์)
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สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

Golden Gate University, USA.
Kyushu University, Japan
Boston University, USA.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตยสภา
Savannah College of Art and
Design, USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Queenland, Australia
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยม
อันดับ 2)

2543
2540
2541
2538
2539
2546
2541
2555
2546
2557
2545
2547
2541

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)
จากความต้ องการให้ บั ณ ฑิ ต ควรมี ป ระสบการณ์ ในวิ ช าชีพ ก่ อ นเข้ าสู่ การทำงานจริ ง ดั งนั้ น
หลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิชาสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกเลือกให้นักศึกษาได้เลือก
เรียน โดยจัดแผนการเรียนไว้ในชั้นปีที่ 4
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้ าใจในหลักการ
ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลงานทางด้านดิจิทัลเกมและซิมู
เลชันชันได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
สหกิจศึกษา - ภาคปลายของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกำหนดในการทำโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้านดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
การบริการสังคม หรือเพื่อความบันเทิง โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน มีซอฟต์แวร์และรายงานที่
ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คำอธิบายโดยย่อ
โครงงานดิ จิ ทั ล เกมและซิ มู เลชั น ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ และสามารถอธิ บ ายทฤษฎี ที่ น ำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำ
เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
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5.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมโดยมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมใน
การทำโครงงาน ผลงานที่ได้จากโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของชั้นปีที่ 3 หรือ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
รายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอผลงาน โดยโครงงานดังกล่าวจะต้องมี
การใช้ความรู้ที่เรีย นมาทุกวิชาประยุกต์ใช้ร่วมกั น มีการจัดสอบการนำเสนอผลงานโดยปากเปล่าที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 2 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

ด้านบุคลิกภาพ

- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร
การมีม นุ ษ ยสัมพั น ธ์ที่ ดี และการวางตั วในการทำงานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
ด้ า นภาวะผู้ น ำและความรั บ ผิ ด ชอบ - กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ ม และมีการกำหนด
ตลอดจนวินัยในตนเอง
หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ว มใน
การนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นั กศึกษาได้สร้างภาวะผู้ นำและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการสร้างสรรค์ผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเนื่องจากผลงานด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน อาจมีผลกระทบต่อ
บุ คคลอื่ น สั งคม ตลอดจนถึงระดั บ ประเทศ ผู้ พัฒ นาผลงานจำเป็ น มีความรับผิ ดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
อาจารย์ผู้ ส อนในแต่ล ะวิช าต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับ คุณ ธรรมจริย ธรรมเพื่อให้ นักศึกษา
ตระหนัก ดังนี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
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(4) เคารพสิ ท ธิแ ละรับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ งเคารพในคุ ณ ค่ าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ ผ ลกระทบจากการใช้ค อมพิ ว เตอร์ต่อ บุ ค คล องค์ก รและ
สังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กำหนดให้มีวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ ของการเป็นผู้นำกลุ่ มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรีย น การส่ งงานตาม
กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส ำคั ญ ในเนื้ อ หา
สาขาวิชาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายขั้นตอนการพัฒนางานด้านดิจิทัล
เกมและซิ มู เลชั น รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
(3) สามารถวิ เคราะห์ ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ/หรื อ ประเมิ น ระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
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(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้ง
การนำไปประยุกต์ใช้
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
ประเมิ น จากรายงานของผู้ ป ระกอบการที่ รั บ นั ก ศึ ก ษาไปฝึ ก งาน หรื อ ไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งตนเองได้เมื่อจบ
การศึ ก ษาแล้ ว ดั งนั้ น นั ก ศึ กษาจำเป็ น ต้ องได้ รับ การพั ฒ นาทั ก ษะทางปั ญ ญาไปพร้อ มกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่ม า
และสาเหตุของปัญหา วิธี การแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติตา่ งๆ จากการสอน เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
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(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบ ค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชันได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลงานด้ า นการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เกมและซิ มู เลชั น และ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอำนวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ปั ญ หา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ ทั้ งส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับ ผิ ด ชอบการพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิ ช าชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกำหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารทำงานเป็ น กลุ่ ม การทำงานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ ามหลั ก สู ต ร หรือ ต้ อ งค้ น คว้ าหาข้ อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวั ง ในผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นำ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมื อที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล่ า และการเขี ย น เลื อ กใช้
รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุท ธ์ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิเคราะห์ เชิงตั วเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนำเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิน จากความสามารถในการอธิบายถึ งข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ทีม่ ีการนำเสนอต่อชั้นเรียน
3. ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาฑิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2561 กำหนด
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
(1.1) เป็นบุคคลที่มีความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มพูนมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
(1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทยร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคมและประชาคมโลก
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ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และผลลัพธ์ผู้เรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา
ด้าน

ผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์ผเู้ รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
รอบด้าน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม



(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลำดับความสำคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาดิจิทัลเกมและซิมู
เลชัน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบาย
ขั้นตอนการพัฒนางานด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนำไป
ประยุกต์ใช้
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญ
ทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พลเมืองที่
เข้มแข็ง
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ด้าน

ผลการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา

ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ

ผลลัพธ์ผเู้ รียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
รอบด้าน

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ





(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข
ปัญหาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชันได้อย่างเหมาะสม
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทำงานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์









































(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นำเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร
อย่างเหมาะสม













(หมายเหตุ ใส่เครื่อง  ผลลัพธ์ผเู้ รียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา)
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พลเมืองที่
เข้มแข็ง

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เป็นการแสดงว่า แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ข้อ 2.) โดยระบุความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับความสำคัญ
(4) เคารพสิทธิแ ละรับฟังความคิดเห็ นของผู้ อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายขั้นตอนการพัฒนางานด้า นดิจิทัลเกมและ
ซิ มู เลชั น รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ เหมาะสมกั บ การ
แก้ปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนำไป
ประยุกต์ใช้
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้ างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 67

ทักษะทางปัญญา
(1)
(2)
(3)
(4)

คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ได้
อย่างเหมาะสม

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ำเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การทำงานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนำเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
SQ101 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
SQ102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชัน
SQ201 คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ202 ฟิสิกส์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
SQ110 ออกแบบพื้นฐาน
SQ111 เครื่องมือกราฟิกส์สองมิติ
SQ112 ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ113 ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ210 การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
SQ211 การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชันด้วยเกมเอนจิน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

SQ212 การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
SQ213 การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ311 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ312 โครงงานจำลองดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ401 โครงงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
กลุ่มวิชาเอกเลือก
SQ131 วาดเส้นพื้นฐาน
SQ132 ประติมากรรมพื้นฐาน
SQ133 การวาดมังงะและการ์ตูนดิจิทัล
SQ134 การสร้างดนตรีประกอบในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ135 การออกแบบเกมกระดาน
SQ136 การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม
SQ137 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัลเกมและ
ซิมูเลชัน
SQ138 การวาดตัวละครและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
SQ139 โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
SQ231 การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

SQ232
SQ233
SQ234
SQ235
SQ236
SQ251
SQ252
SQ301
SQ302
SQ341
SQ351
SQ352
SQ353
SQ354
SQ355
SQ356

ตำนานเทพสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
การประกอบสร้างวัฒนธรรมเสมือนสำหรับดิจิทัลเกมและ
ซิมูเลชัน
การสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
แนวการคิดสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชัน
ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
เกมดิจิทัลและอุปกรณ์
โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน
แบบจำลองเชิงธรรมชาติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ
เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

SQ357
SQ358
SQ360
SQ361
SQ362
SQ363
SQ367
SQ368
SQ369
SQ441
SQ442
SQ443
SQ444
SQ445
SQ446
SQ447
SQ451
SQ452

การพัฒนาเกม 2 มิติ
การพัฒนาเกม 3 มิติ
การพัฒนาเกมวางแผนการรบ
การพัฒนาเกมไขปริศนา
การพัฒนาเกมออนไลน์
การพัฒนาเกมสร้างเมือง
การพัฒนาเกมปลูกผัก
การพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลแรก
การพัฒนาเกมขับรถแข่ง
ธุรกิจและการตลาดสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
แฟ้มผลงานเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
งานวิจัยเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเชิงการแพทย์
จิตวิทยาสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
กฎหมายสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
การบริหารโครงการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
•
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• •
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รายวิชา

SQ453
SQ454
SQ455
SQ456
SQ800

หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3
สหกิจศึกษา

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคการศึกษา (ระบุเป็นแต่ละปีการศึกษาจนครบระยะเวลา
ของหลักสูตร)
ชั้นปี
รายละเอียด
(ระบุตาม
ระยะเวลาของ
หลักสูตร)
ชั้นปีที่ 1
มีองค์ความรู้พื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ในเชิงกราฟิกส์สองมิติ
การออกแบบ แนวคิ ดในการสร้างซิมูเลชั น การสร้างแนวคิดเชิงศิลปะ การ
เลือกสรรดนตรีให้เหมาะสมกับสื่อที่ต้องการนำเสนอ บัณฑิตมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และนำเสนอ
ชั้นปีที่ 2
มี อ งค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานการพั ฒ นาดิ จิทั ล เกมและซิ มู เลชัน ในเชิ งการพั ฒ นา
โปรแกรม การสร้างแบบจำลองสามมิติ การควบคุมเคลื่อนไหวของตัวละคร
แบบสามมิติ การคิดวิเคราะห์ปัญหาในเชิงซิมูเลชัน
ชั้นปีที่ 3
มีองค์ความรู้ขั้นกลางในการพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ในเชิงการพัฒนา
โปรแกรมขั้น สู ง การสร้างแบบจำลองสามมิติ เข้าใจตัวปัญ หา เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหา การกำหนดทางเลือกในการตัดสินใจ ความสามารถในการ
ประกอบสร้างโครงงานย่อยได้
ชั้นปีที่ 4
มีองค์ความรู้ขั้นสูงในการพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน การเผชิญปัญหา การ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการตัดสินใจ
เลือกใช้เครื่องมือที่ ได้เรียนมาอย่ างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์เข้าใจโจทย์
ปัญหาและสร้างโครงงานได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ว่าด้วยการศึกษา
ระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 (ภาคผนวก ข.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา
กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบัน และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ รายวิช าจัด ให้ นักศึกษาประเมิน การเรี ยนการสอนในระดับรายวิช า มี
คณะกรรมการพิ จารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้ เป็น ไปตามแผนการสอน มีการประเมิน ข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
การทวนสอบในระดับ หลั กสู ตรสามารถทำได้โ ดยมีระบบประกั นคุณ ภาพภายในของสถาบัน
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ข องนั ก ศึ ก ษา เน้ น ให้ มี ก ารทำวิ จั ย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอนและหลักสูตร โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
(3) การประเมินตำแหน่งและ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ ข องความพร้ อ มและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 75

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รบั อนุปริญญา ปริญญา ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 การให้อนุปริญญา
นักศึกษาศึกษาได้หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตรขั้นปริญญา ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำ
กว่า 1.75 หรือสอบได้หน่วยกิตตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชาของหลักสูตร แต่ยังไม่ถึงขั้นปริญญา มีสิทธิ
ขอรับอนุปริญญาได้
3.1.2 การอนุมัติปริญญา
3.1.2.1 นักศึกษาที่จะได้รับอนุมัติปริญญาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิต สะสมไม่ต่ำกว่า
120 หน่ ว ยกิ ต ภายในระยะเวลาการศึ ก ษาที่ ก ำหนดไว้ ในระเบี บ ยมหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545
(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
(3) มีความประพฤติดี
(4) ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) เข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านบริหารธุรกิจตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.1.2.2 นักศึกษาทที่สอบไล่ได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร แต่แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ ถึง 2.00 จะ
ได้รับอนุมตั ิปริญญาก็ตอ่ เมื่อ
(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปิดสอนตามหลั กสูตรต่อไปอีกจนกว่าจะทำแต้มเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ำกว่า 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทยว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระบบหน่ ว ยกิ ต ขั้ น ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2545 ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ระยะเวลาการศึกษา
(2) ลงทะเบียบศึกษาซ้ำเฉพาะวิชาซึ่งนั กศึกษาเคยสอบได้ลำดับขั้น D+ D หรือ F จนกว่า
จะทำแต้ ม เฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ำ กว่ า 2.00 ภายในระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบั ณฑิต พ.ศ.
2545 (ภาคผนวก ข.) ว่าด้วยเรื่องระยะเวลาการศึกษา
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3.1.3 ในกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือปรากฏแก่มหาวิทยาลัยว่า นักศึกษาผู้ใดมีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง สภามหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะชะลอการอนุมัติปริญญาเอาไว้ก่อน เพื่อ
สอบสวนพฤติ ก รรมและหาความจริ ง ในกรณี ที่ ผ ลของการสอบสวนเป็ น ที่ ป รากฏชั ด ว่ านั ก ศึ ก ษาผู้ นั้ น มี
พฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อ เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรงจริง สภามหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่อนุมัติ
ปริญญา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีค วามรู้และเข้าใจนโยบายของคณะและ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่ มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิช าการทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิม่ พูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่ วนร่วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจำหลั กสู ตรเป็ นผู้ กำกับดูแ ลและคอยให้ คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบัติให้ แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริห ารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุ กปีอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการกำหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการ
เรียนรู้ ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความ
รอบรู้ และภาวะการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ทำ
การสำรวจความพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และจะแจ้ ง ผลการสำรวจให้ กั บ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน

3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
ได้ มี ก ารกำหนดเกณฑ์ ข องคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ จ ะเข้ ามาศึ ก ษา ไว้ ใน มคอ.2 โดยกำหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ไว้ว่าต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตำ่ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดย
ไม่จำกัดสาขาที่จบ สำหรับ กระบวนการในการรับสมั ครนักศึกษาเป็นไปตามระเบีย บส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีการสอบข้อเขี ยน แต่มีการสอบสัมภาษณ์ เบื้องต้นเพื่อวัดความรู้ ความสนใจ
ทัศนคติ ตลอดจนคุณ ลั กษณะของนักศึกษาที่ เหมาะสม และสนใจในการเรียน โดยคณะฯ มีการ
กำหนดอาจารย์ ในหลั กสู ตรให้ ไปเป็นคณะกรรมการ คัดเลื อกนักศึ กษาใหม่ของคณะ สำหรับการ
กำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับของหลักสูต ร ซึ่งต้องสอดคล้องกับจำนวนอาจารย์ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และความต้องการ ของตลาดงาน
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ก่อนที่นั กศึกษาใหม่จะเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาใหม่จะต้องผ่านโครงการเตรียมความ
พร้อมของสาขา คณะฯได้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่และจัดช่วงเวลาให้นักศึกษา
ใหม่ พ บอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษาใหม่ ได้ รู้จัก อาจารย์ ที่ ป รึกษา อาจารย์ ในสาขาฯ และ
อาจารย์ ในคณะฯ เพื่ อ สร้ างความสั ม พั น ธ์ระหว่าง นั ก ศึ กษากับ อาจารย์ เพื่ อน รุ่ น พี่ บุ คลากรใน
มหาวิทยาลัย และสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่เรียน
3.3 การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
จัดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การแนะ
แนว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเรื่องอื่นๆ แก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะวิชา โดย
คณะวิชาฯ พยายามคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และพยายามกำหนด
จำนวนนักศึกษาไม่เกิน 30 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณี ที่อาจารย์ป ระจำหลั กสูต รไม่เพียงพอ
คณะวิช าจำเป็ น ต้ อ งกำหนดให้ อ าจารย์ จ ากสาขาวิ ช าอื่ น ๆ มาเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึก ษา สาขาวิ ช า
กำหนดให้ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาแจ้ ง Office Hours อย่างน้ อย 6 คาบ/สั ป ดาห์ ให้ กับ ทางสาขา และ
ประชาสัมพัน ธ์ให้ นั กศึกษาทราบถึงช่องทางในการติดต่อ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ Facebook หรือ
Line และหากในช่วงใดที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องมีการกำหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบแทนและแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างชัดเจน
3.4 การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ทีปรึกษาดําเนินการติดตามนักศึกษาในที่ปรึกษา เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา นอกเหนือจากการเช็คข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาจากระบบทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย โดยทุกภาคการศึกษาอาจารย์ทีปรึกษานัดนักศึกษาเพื่ อวางแผนการลงทะเบียน
เรียน ให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล ในกรณีทีนักศึกษาไม่ได้เข้า พบ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าทีติดต่อ
นักศึกษาเพื่อติดตาม ดูแลให้คําปรึกษา ทําให้ทราบถึงสถานะการคงอยู่ของนักศึกษาทุกคนที่ตนเอง
รับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้จัด Focus Group หลักสูตรฯ ให้มีการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา
หลักสูตรจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบ รายวิชาและผลการเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของหลั กสูตร โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษา และ
เงื่อนไขต่างๆ เช่น การสอบ Exit Exam รวมไปถึงชั่ วโมงกิจกรรมผ่าน ระบบบริการนักศึกษาเป็น
รายบุคคล และมีการนัดพูดคุยกับ นักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนให้มีความเหมาะสม เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่ได้วางไว้
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3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรเปิดโอกาส ให้นักศึกษาร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการ
สอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมของ นักศึกษา หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่นักศึกษาต้องการ
โดยนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
การอุทธรณ์ของนักศึกษา
1) กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินรายวิชาใดสามารถยื่นคำร้องขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
2) การร้องเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) คณะฯ เป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(2) ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะฯ ได้พิจารณาจากการเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
จากอาจารย์ภายในหลักสูตร
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์เลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากความ
ถนัดที่เหมาะสมกับทางหลักสูตรฯ ดังนี้
(3.1) พิจารณาถึงคุณสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ สกอ เพื่อให้ตรงกับเกณฑ์ สกอ
(3.2) พิจารณาตามระเบี ยบและข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย ว่าด้วยพนักงานและการแต่งตั้ง
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานพระราชบัญญัติการศึกษา 2548
(3.3) พิจารณาการจัดอัตรากำลังของอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ เน้นความเชี่ยวชาญของอาจารย์โดย
คำนึงถึงนักศีกษาเป็นสำคัญ
(4) คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรมี การประชุม เพื่ อระดมความคิด เห็ น ในการกำหนดคุ ณ สมบั ติของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ข้างต้น
(5) สำหรับการจัดอัตรากำลังของอาจารย์ภายในหลักสูตรฯ ได้วางแผนพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้า
อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา เช่น ภาระงาน อายุงาน ของอาจารย์ประจำในหลักสูตรฯ
(6) กรณีต้องการอาจารย์เพิ่มเติม หรืออาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้มีแผนการ
จัดหา และ จัดจ้าง อาจารย์ประจำในหลักสูตร ดังนี้
(6.1) จัดหา และ จัดจ้าง อาจารย์พิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
(6.2) สมัครรับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมี แผนดำเนินการขอทุนเพื่อส่งอาจารย์ไป
ศึกษาต่อในศาสตร์สาขาเฉพาะทางที่หลักสูตรยังขาดแคลน เพื่อกลับมาเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจ
ของหลักสูตรให้ดำเนินต่อไปในอนาคต จากนั้นจึงนำเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อดำเนินการเสนอรายชื่อ
ให้คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อลงความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
(7) สำหรับกรณีที่มีการลาออก/เกษียณ/เปลี่ยนแปลงกรณีอื่น ๆ ให้หลักสูตรพิจารณาตามข้อ (6)
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4.2 ระบบการบริหารอาจารย์
(1) การบริหารอาจารย์ภายในหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของคณะฯ มีดังนี้
(1.1) การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(1.2) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
(1.3) ดำเนินการบริหารงานหลักสูตรในด้านต่างๆ
(1.4) สำรวจความต้องการของนักศึกษา ผ่าน Focus group
(1.5) สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร
(1.6) รับผิดชอบพิจารณาผลสอบ
(1.7) งานอื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
(2) หน้าที่ของอาจารย์
หน้าที่ของอาจารย์ภายในหลักสูตร มีภาระงานตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนด
ตามข้ อ กำหนดของคณะฯ ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หรื อ การเข้ าอบรม การลา กรรมการบริ ห าร
หลักสูตรทุกท่าน แจ้งหัวหน้าหลักสูตรฯ ทุกครั้ง ก่อนส่งเรื่องต่อไปยังรองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นมี ห น้ าที่ ในการสอน ทำงานวิ จั ย และงานอื่ น ๆ โดยได้ ก ำหนดหน้ าที่ ในการ
ดำเนินงานดังนี้
(2.1) หัวหน้าหลักสูตร มีหน้าที่ควบคุมดูแลสาขาวิชาฯ ประกอบด้วยงานด้านวิ ชาการ ด้านบริหาร ด้าน
กิจการนักศึกษา ด้านประกันคุณภาพ รวมถึง สนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ และงานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประสานงานกับอาจารย์ภายในสาขาฯ
เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
(2.2) ผู้ช่วยหัวหน้ าหลักสูตร มีหน้าที่ช่วยงานหัวหน้าหลักสูตร โดยเน้นงานด้านงบประมาณ งานเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ประเมิ น ผลการศึ ก ษา และงานด้ านอื่ น ๆ ตามที่ ได้ รับ มอบหมายจากหั ว หน้ า
หลักสูตร
(2.3) เลขานุการหลักสูตร มีหน้ าที่ช่วยหัวหน้า/ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ช่วยหัวหน้า
หลักสูตร/รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร โดยเลขานุการหลักสูตรทำหน้าที่ในเรื่องการจัด
ตารางสอน จดบันทึกการประชุม และงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหลักสูตร
(2.4) กรรมการหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งในสาขาฯ จำนวน 2 ท่าน มีหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของ
สาขาฯ และทำงานตามแผนของสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ลุล่วงด้วยดี
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(3) การจัดประชุม
(3.1) คณะฯ อาจมีวาระพิเศษในการจั ดประชุมอาจารย์ทั้งคณะฯ โดยในการจัดประชุมทั่วไป มีการจัด
ประชุม 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา
(3.2) คณะฯ ได้กำหนดให้ มีการจัดประชุมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารของคณะฯ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และหัวหน้าหลักสูตรได้ถ่ายทอดให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร ของคณะ และของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการทำงาน
ของอาจารย์ในหลักสูตร
(3.3) กรณีมีประเด็นเร่งด่วน คณะฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใช้การแจ้งข่าวสาร หรือ การ
ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-Mail, Line, Facebook เป็นต้น
(4) การจัดภาระงานสอน
(4.1) รายชื่อวิชาที่เปิดสอนในปีต่อไปต้องนำเข้าที่ประชุมหลักสูตรในช่วงปลายปีการศึกษา เพื่อวางแผน
ดำเนินงาน เพื่อเปิดวิชาสอนในปีถัดไป ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
(4.2) หลักสูตรฯ ได้มีการจัดรายวิชาให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ และมีการแบ่งภาระ
งานสอนให้ อาจารย์แต่ละท่านมี จำนวนชั่วโมงสอนที่เหมาะสมสอดคล้องตามนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัย
(4.3) ในส่วนของการจัดภาระงานในการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นมีบางรายวิชาที่ต้องขอบริการต่าง
สาขา และต่างคณะ
(4.4) หากรายวิชาใดที่อาจารย์ประจำหลักสูตรไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ ทางหลักสูตรได้กำหนดให้มี
การสรรหาอาจารย์ พิ เศษที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะในศาสตร์นั้ น ๆ มาสอนให้ นั ก ศึ ก ษาตาม
ข้อกำหนดของคำบรรยายรายวิชาดังกล่าว
(4.5) สำหรับการเชิญอาจารย์พิเศษ หลักสูตรได้ทำบันทึกขออนุมัติเชิญอาจารย์พิเศษพร้อมแนบประวัติ
การทำงานเพื่อใช้ประกอบการพิ จารณาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลั ยฯ จากนั้นเมื่อได้รับอนุมัติ
ดำเนิ น การแต่ ง ตั้งเป็ น อาจารย์ พิ เศษ เมื่ อ อาจารย์ พิ เศษได้ ส อนแล้ ว ครบตามเนื้ อ หารายวิช า
ผู้บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา เพื่อประกอบการ
พิจารณาเชิญอาจารย์พิเศษสอนในปีถัดไป หรือ พิ จารณาขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
หรือเปลี่ยนผู้สอนในปีถัดไป
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(5) การประเมินผลการสอน
การประเมินผลการสอนเกิดขึ้นภายหลังจากการเรียนการสอนเพื่อวัดผลผู้เรียน โดยข้อกำหนดมีดังนี้
(5.1) คณะกรรมการประเมิน ผลเพื่ อพิ จารณาข้อสอบ กำหนดให้ มีการจัดประชุมเพื่ อพิ จารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบหรือเกณฑ์วัดผลแต่ละรายวิชา เป็นการดำเนินการก่อนสอบ
(5.2) คณะกรรมการประเมินผลเพื่อประเมินผลการศึกษา กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลของ
การตัดเกรดในแต่ละรายวิชา ก่อนส่งผลการสอบไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล
(5.3) ผู้บ ริหารคณะฯ เสนอแต่งตั้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภายนอก หั วหน้ าหลั กสู ตรเป็ น กรรมการ ผู้ ช่ว ยหั วหน้ าหลั กสู ตรเป็ นเลขานุ การ เพื่ อทำหน้าที่
พิจารณาข้อสอบ โดยมีกำหนดวาระละ 2 ปี
(5.4) ในการดำเนิ น งานของคณะกรรมการประเมิ น ผลเพื่ อ พิ จ ารณาข้ อ สอบ ให้ ใช้ ม คอ 3 ในส่ ว น
คำอธิบายรายวิชาและเนื้อหาการสอน เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
(5.5) ในการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลเพื่อประเมินผลการศึกษา ให้ใช้ มคอ 5 เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
(5.6) ภายหลังการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา เลขานุการนำข้อเสนอของ
คณะกรรมการแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อดำเนินการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรอบปีต่อไป
(5.7) ข้อกำหนดของคณะฯ ภายหลังการพิจารณาเกรด มีคณะกรรมการตรวจทานคะแนน ดำเนิ นการ
ตรวจทานคะแนนและเกรดก่อนส่งผลการศึกษาไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อประกาศผล
การศึกษาผ่านระบบทะเบียนออนไลน์
(5.8) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการประเมินผล ในแต่ล ะภาคการศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าหลักสูตร
ส่งรายงาน สสอ 1 และ สสอ 2 เพื่อนำเสนอ สกอ ต่อไป
(6) การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
(6.1) ฝ่ายวิชาการของคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลนักศึ กษาตามอัตราส่วน
ตามความเหมาะสม
(6.2) หากในหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษามากหรือน้อยกว่าจำนวนอาจารย์ในหลักสูตร ฝ่ายวิชาการของ
คณะฯ อาจกำหนดให้ นักศึกษาขึ้นตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาอื่น
(6.3) อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการลงทะเบียนในแต่ละปีการศึกษา
(6.4) อาจารย์ที่ปรึกษาอาจให้คำปรึกษาเรื่องอื่นได้ หากนักศึกษาต้องการคำปรึกษา
(6.5) กรณีนักศึกษาต้องการลงทะเบียนในวิชามากหรือน้อยกว่าที่ทะเบียนได้กำหนดไว้ ให้ส่งคำร้องขอ
ลงทะเบียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
(6.6) อาจารย์ที่ปรึกษาอาจดำเนินเรื่องในการขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจาก รายวิชาที่หลักสูตรฯ ได้มีการจัด
รายวิชาไว้ เช่น สาเหตุเนื่องจากนักศึกษายังไม่ผ่านรายวิชาบังคับบางรายวิชา หรือ เป็นนักศึกษา
เทียบโอนที่ต้องเรียนข้ามชั้นปี
84 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

(7) การประเมินอาจารย์ประจำหลักสูตร
(7.1) คณะฯ เป็นผู้จัดทำแบบสอบถาม "แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร" เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษา
(7.2) คณะฯ เป็นผู้ประเมินผล และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
(8) การปฏิบัติงานของอาจารย์
(8.1) คณะฯ เป็นผู้กำหนด KPI ในการปฏิบัติงานประจำปี และมีแบบฟอร์มในการการติดตามผลงาน/การ
ทำงานของอาจารย์ในหลักสูตร
(8.2) คณะฯ เป็นผู้จัดทำ และ ดูแลระบบ infoqa online เพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทุก
ภาคการศึกษา
(8.3) อาจารย์ในหลักสูตร จะต้องแจ้งข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาคการศึกษา ภายในเวลาที่
กำหนด
(8.4) หัวหน้าหลักสูตรจะทำหน้ าที่รวบรวมข้อมูล เพื่อส่งคณะกรรมการบริห ารคณะ เพื่อประกอบการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี
(8.5) คณะฯ กำหนดให้มีการเซ็นชื่อในการปฏิบัติงานในแต่ละวันทำการ
(8.6) อาจารย์สามารถลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และลากรณีอื่ นๆ ได้ผ่านระบบ
การลา online
4.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
คณะฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโนบายในการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และ
กำหนดเป็นแนวทาง ดังนี้
(1) การสอนในวิชาที่เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดให้อาจารย์ได้สอนในรายวิชาที่ตนเองเชี่ยวชาญ ส่งผลให้อาจารย์
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ
(2) การประชุม อบรม สัมมนา
คณะฯ กำหนดให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมนาอย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษา เพื่อให้
อาจารย์ได้เพิ่มประสบการณ์ตามที่ตนเองสนใจ
(3) การทำวิจัย
คณะฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้มีเวลาในการพัฒนางานวิจัย โดยกำหนดให้สามารถ
ลาได้ 10 วันเพื่อการเขียนบทความวิชาการ
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(4) การเป็นวิทยากร
มหาวิทยาลัยและ คณะฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
(5) การบริการวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สามารถลาปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของคณะฯ
(6) ตำแหน่งวิชาการ
คณะฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอตำแหน่งวิชาการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดจาก สกอ และกองวิชาการ

86 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรอั นประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าหลั กสูตร และอาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบหลักสูตรรับผิด ชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแล และคอยให้
คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายการปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในสาขาวิชาโดยอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของผู้บริหารของคณะ
เป้าหมาย

การดำเนินการ

การประเมินผล

1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย โดย 1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสามารถ
โดยมี ก ารพิ จ ารณ าปรั บ ปรุ ง
ก้าวทันหรือเป็นผู้นำในการสร้าง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
องค์ความรู้ใหม่ๆ
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
มี แ นวทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งทั้ ง
ใ ห้ มี ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
ภาคปฏิบั ติ และมีแนวทางการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
เรียนหรือกิจกรรมประจำวิชาให้
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
นั ก ศึ กษ าได้ ศึ กษ าค วาม รู้ ที่
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ 3. จั ด ให้ มี ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
แ ล ะ /ห รื อ ผู้ ช่ วย ส อ น เพื่ อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
4. กำหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิ
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มี
ประสบการณ์หลายปี มี จำนวน
คณาจารย์ ป ระจำไม่ น้ อ ยกว่ า
เกณฑ์มาตรฐาน
5. มี ก ารป ระเมิ นห ลั กสู ต รโด ย
คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
6. ป ระเมิ นค วาม พึ งพ อใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

1. จำนวนวิ ชาเรี ยนที่ มี ภ าคปฏิ บั ติ
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางให้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเอง
2. จำนวนและรายชื่ อ คณาจารย์
ประจำ ประวั ติ อ าจารย์ ด้ า น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
3. จำนวนบุ คลากรผู้สนั บสนุน การ
เรี ย นรู้ และบั น ทึ ก กิ จ กรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
4. ผลการประเมินการเรียนการสอน
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้ โด ย
นักศึกษา
5. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอก
6. ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส ำเร็ จ
การศึกษา

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 87

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่ อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวั สดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือด้านดิจิทัลเกม คอมพิวเตอร์เกม คอมพิวเตอร์ซิมเู ลชัน และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้
ลำดับ

รายการ

1

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง
Intel Core i5-2500 Processor
(3.30GHz, 6MB L3 Cache, 4 Cores 4Threads,
Socket 1155) Intel B75 Express Chipset
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง
3rd Gen Intel Core i7-3770 Processor
(3.40GHz, 8MB L3 Cache, 4Core 8Threads,
Socket 1155) Intel B75 Express Chipset
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
Intel Core i5-760 2.80GHz Cache 8MB
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 41 เครื่อง
Intel Core i5-760 2.80GHz Cache 8MB
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31 เครื่อง
Intel Core i7-4770 Processor
(3.40GHz, 8MB Cache, 4Cores 8Threds, Socket
LGA1150)
- Apple Mac Pro CPU Intel (10 เครื่อง)
Two 2.66GHz (MB871) Monitor 24”
- Apple iMac CPU Intel (10 เครื่อง)

จำนวนที่มี
อยู่

จำนวนที่
คาดว่าจะ
เพียงพอ

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง

1 ห้อง
1 ห้อง
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หมายเหตุ

ลำดับ

2

3

4

รายการ

เครื่องควบคุมระบบเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- DELL รุ่น PowerEdge2950
Intel Xenon E5450, 8GB, HD 400GB
อุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- WACOM ยี่ห้อ Bamboo รุ่น CTE-650/KO-5
- Pen Mouse Set ยี่ห้อ Bamboo รุ่น CE-155-ok
- Clay Tools พร้อม Software
- 3D Scanner Roland รุ่น LPX-600
- Printer Laser HP3505N
- Printer Kyocera 3900KX
- Philip TV 48"
- Sharp TV 32"
- ชุดเครื่องเสียง พร้อมไมค์ลอย และไมค์หนีบ
- DVD Player Recorder LG
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ Microsoft Windows XP
- MATLAB
- Microsoft Office
- JAVA (JDK)
- Microsoft Visual studio
- Internet Explorer
- Digital Pro Toonboom Education
- Software Storyboard
- Autodesk Maya

จำนวนที่มี
อยู่

จำนวนที่
คาดว่าจะ
เพียงพอ

หมายเหตุ

2 เครื่อง

31 เครื่อง
40 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
2 ชุด
1 เครื่อง

30 Licenses

32 Licenses
2 Licenses
57 Licenses
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สำคัญของสาขาวิชาดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน คือ เครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้ องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการทำงานจริ ง จึงมี
ความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ดิจิ ทัล เกมและซิมูเลชัน ให้ เกิด ความเข้าใจหลั กการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง
รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุด อินเทอร์เน็ ต และสื่อการสอนสำเร็จรูป เช่น วิดี ทัศน์วิชาการ
โปรแกรมการคำนวณ และสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ำเพื่อจัดการ
เรียนการสอน ดังนี้
(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทัน สมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร้ อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพี ยงต่อการ
เรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการสำหรับ การทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ
(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนทีพ่ ร้อมใช้ปฏิบัติงาน
(4) มี ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ งความรู้ แ ละสิ่ ง อำนวยความสะดวกในการสื บ ค้ น ความรู้ ผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราที่เกี่ยวข้องต้องมีมากกว่า
จำนวนคู่มือ
(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน 1:2 เป็นอย่างน้อย
(6) มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบการเรีย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการ ต่อจำนวนนักศึกษาในอัตราส่วน 1:1
(7) มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ตลอดเวลาที่เปิด
ทำการ โดยมีปริมาณจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
(8) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์มี
การปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่โดยเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(9) อาจารย์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้ อหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และประเมินความพอเพียงของหนังสื อ
ตำรา นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ และ
ต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้ สื่อของอาจารย์ด้วย และมีการประเมินความเพียงพอของ
ทรัพยากร โดยการจัดทำแบบสอบถามสำรวจความต้องการ และจากการสังเกตการณ์การใช้งานในรายวิชาที่
สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังนี้
เป้าหมาย

การดำเนินการ

การประเมินผล

จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 1. จั ด เตรี ย มห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี 1. จำนวนนัก ศึก ษาลงเรียนในวิชา
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ที่
เค รื่ อ งมื อ ทั น ส มั ย แ ล ะ เป็ น
เรี ย น ที่ มี การฝึ กป ฏิ บั ติ ด้ วย
เพี ย บ พ ร้ อ ม เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ทั้ ง
เครื่ องมื อ วิชาชี พ ในระดั บ สากล
อุปกรณ์ต่างๆ
การศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน
เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถฝึ ก 2. ผลสำรวจความพึ ง พอใจของ
และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก า ร
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัตงิ านในวิชาชีพ
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
2. จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติ การเปิ ดที่มีทั้ งเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษา
สามารถศึกษาทดลอง หาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจำนวน
และประสิ ท ธิ ภ าพที่ เหมาะสม
เพียงพอ
3. จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ ทดลอง เช่ น
เครื่องสแกนแบบ 3 มิติ อุปกรณ์
ช่วยขึ้นรูปโมเดล เพือ่ ให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปรับตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้เหมาะสมโดยเป็นไปตามหนังสือที่ ศธ.
0506(1)/ว1639 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(1)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 4 คน และอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก อย่างน้อย 3 คน ที่มีสว่ นร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
(2) มี รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดำเนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การสอบวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลัก สูตรตามแบบ มคอ.7 ก่อนการตรวจประเมิน
หลักสูตรแต่ไม่เกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด อย่างน้อย
ร้อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกนและกลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษาของทุกหลักสูตร
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับ สนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00
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x

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ก่อนการสอนมีการประเมิน กลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับ สาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การสอบถามจาก
นักศึกษา ภายหลังการสอนจัดให้ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและวิเคราะห์ ผลการ
เรีย นของนั กศึกษา ด้ านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับ ปรุง สามารถทำโดยการรวบรวมปั ญ หา/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกำหนดให้หัวหน้าหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำได้ดังนี้
1) การประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะทำโดยการสำรวจข้อมูลจาก
- นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
- ผู้ใช้บัณฑิต
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
(4) ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิ ว เตอร์ แอนิ เมชั่น ปี พ.ศ. 2558 กั บ หลั ก สู ต รปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ปี พ.ศ. 2563
ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
-ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
-ว่าด้วย การศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2557
-ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
-ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ การศึกษาในระบบ ตามหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547
ภาคผนวก ค. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก ก.
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ปี พ.ศ. 2558
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ปี พ.ศ. 2563

1.ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Computer
Animation

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
ภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science in Digital
Game Simulation

เหตุผลประกอบ
เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ
ห ลั ก สู ต รเพื่ อความ
ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ตลาดงาน ในยุ ค
ปัจจุบัน

หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)
ชื่อย่อ :
วท.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
Bachelor of Science
(Computer Animation)
ชื่อย่อ :
B.Sc. (Computer Animation)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
ชื่อปริญญาภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน)
ชื่อย่อ :
วท.บ. (ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม :
Bachelor of Science
(Digital Game Simulation)
ชื่อย่อ :
B.Sc. (Digital Game Simulation)

เหตุผลประกอบ
เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ
ห ลั ก สู ต รเพื่ อความ
ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ตลาดงาน ในยุ ค
ปัจจุบัน

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็ นผู้สำเร็จการศึก ษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ (ม.6) หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็ น ผู้สำเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3ปี)
หรือเทียบเท่า หรือ
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ใด หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง อื่ น ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.เป็ นผู้สำเร็จการศึก ษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามั ญ (ม.6) หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2.เป็ น ผู้สำเร็จ การศึก ษาระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3ปี)
หรือเทียบเท่า หรือ
3.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ใด หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง อื่ น ในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ

เหตุผลประกอบ
คงเดิม

2.ชื่อปริญญา
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4.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
ระบบรับตรง คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติ
ตามใบสมัคร และการสัมภาษณ์

5.จำนวนการรับนักศึกษา
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
80 คน

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
ระบบรับตรง คณะกรรมการรับเข้าจะพิจารณาคุณสมบัติ
ตามใบสมัคร และการสัมภาษณ์

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
30-60 คน

เหตุผลประกอบ
คงเดิม

เหตุผลประกอบ
เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้
ปรับ เปลี่ยนเพื่ อความ
ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ตลาดงาน ในยุ ค
ปัจจุบัน

6.ระบบการศึกษา
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
จัดการศึกษาแบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
จัดการศึกษาแบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาค
ฤดูร้อน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

เหตุผลประกอบ
คงเดิม

7.เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลัก สูตร
และมีห น่ วยกิ ต สะสมไม่ต่ำ กว่า 135 หน่ วยกิ ต ภายใน
ระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบีบยมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ.2545
(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
(3) มีความประพฤติดี
(4) ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) เข้ าร่ว มกิจ กรรมบั ณฑิตอุ ดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลัก สูตร
และมีห น่ วยกิ ต สะสมไม่ต่ำ กว่า 120 หน่ วยกิ ต ภายใน
ระยะเวลาการศึกษาที่ก ำหนดไว้ในระเบีบยมหาวิทยาลั ย
หอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญา
บัณฑิต พ.ศ.2545
(2) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
(3) มีความประพฤติดี
(4) ไม่มีพันธะติดค้างหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย
(5) เข้ าร่ว มกิจ กรรมบั ณฑิตอุ ดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(6) สอบผ่านข้อสอบวัดมาตรฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เหตุผลประกอบ
เ ห็ น ส ม ค ว ร ใ ห้
ปรั บ เปลี่ ย นจำนวน
หน่ ว ยกิ ต สะสม ปรั บ
ลดต าม มาตรฐาน
ส ก อ . เพื่ อ ค ว า ม
ทันสมัยและสอดคล้อง
กั บ ตลาดงาน ในยุ ค
ปัจจุบัน
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8. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 18 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
45 หน่วยกิต
2.3 กลุม่ วิชาเอก-เลือก
36 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน คือ
2.3.1 แผน ก หลักสูตรปกติ
2.3.1.1 กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
36 หน่วยกิต
2.3.2 แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
2.3.2.1 กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
30 หน่วยกิต
2.3.2.2 วิชาสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร 15 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ
3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 หน่วยกิต
1.4 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป-เลือก
9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
84 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
2.2 กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเอก-เลือก
36 หน่วยกิต
แบ่งเป็น 2 แผน คือ
2.3.1 แผน ก หลักสูตรปกติ
2.3.1.1 กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
36 หน่วยกิต
2.3.2 แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา
2.3.2.1 กลุ่มวิชาเอก-เลือกในสาขา
30 หน่วยกิต
2.3.2.2 วิชาสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

เหตุผลประกอบ
ปรั บ ลดตามมาตรฐาน
สกอ.
ปรับเปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา

ปรับลดจำนวนหน่วยกิต
ปรับลดจำนวนหน่วยกิต
ปรับลดจำนวนหน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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1. หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SC176 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Computer Animation)
ประวัติศาสตร์ของการ์ตูนแอนิเมชั่น วิวัฒนาการด้าน
การผลิต ยุคสมั ย ของการ์ตูนแอนิ เมชั่น ทฤษฎี แ ละ
หลัก การการสร้างภาพเคลื่อ นไหวด้ว ยเทคนิคต่างๆ
หลักสรีระศาสตร์ และอิริยาบถต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่
ละประเภท หลักกลศาสตร์ของสิ่งรอบตัวในการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามและมีความสมจริง ศึกษา
เท ค นิ ค ก ารส ร้ า งภ าพ เค ลื่ อ น ไห วแ บ บ ต่ างๆ
ความสั ม พั น ธ์ ข องภาพและเสี ย ง พร้ อ มทั้ ง นำมา
ประยุก ต์ใช้กับ ทฤษฎีที่ มีอ ยู่ได้อ ย่า งมีป ระสิทธิภ าพ
รว ม ถึ งศึ ก ษ า ดู งา น ส ถ า น ป ระ ก อ บ ก า รด้ า น
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
SC177 การวาดการ์ตูนดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Comic Drawing)
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของการ์ ตู น วิ วั ฒ นาการของ
การ์ตูนและฝึกปฏิบัติการวาดตัวการ์ตูน โดยมีการฝึก
ทักษะการวาดการ์ตูนพื้นฐาน การออกแบบตัวการ์ตูน
และนำมาสร้า งเป็ น เรื่อ งราวที่ น่ า สนใจได้ ทฤษฎี
พื้ น ฐานการวาดภาพดิ จิ ทั ล การใช้ เทคโนโลยี แ ละ
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ต่างๆ ในการวาดเส้น การตัด
เส้น การวาดตัวการ์ตูนจากต้นแบบ และการวาดตัว
การ์ตูนของตนเอง รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับเทคนิค
ทางดิจิทัลต่างๆ ในการวาดภาพ ศึกษาและปฏิบัติงาน
ทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

เหตุผลประกอบ

SQ233 ประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(3-0-6)
(History of Game and Digital Art)
ปรับรหัสวิชา ชือ่
ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ในยุคต่างๆ วิชาและ คำอธิบาย
แนวความคิดของคนในแต่ละยุค การจำแนกเกมและแนวเกม รายวิชา
ในแต่ละยุค การนำเสนอดิจิทัลเกมและซิมูเลชันที่มีผลมาจาก
แนวความคิดดังกล่าว

SQ111 เครื่องมือกราฟิกส์สองมิติ 3(2-2-5)
(2D Graphics Tools)
ปรับรหัสวิชา ชือ่
การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างกราฟิกสองมิติ การแก้ไขภาพสองมิติ วิชาและ คำอธิบาย
การวาดภาพ การตัดต่อ การแก้ไขภาพ การใช้เอ็ฟเฟกต์ต่างๆ รายวิชา
ในการสร้ า งภาพสองมิ ติ การออกแบบตั ว การ์ ตู น การ
ออกแบบป้ายประกาศป้ายแขวน การออกแบบกราฟิกสำหรับ
กล่องบรรจุภัณฑ์ การทำป้ายโฆษณาแบบอิเล็คทรอนิกส์

SQ131 วาดเส้นพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Basic Drawing)
การวาดภาพด้วยดินสอ พื้นฐานในการวาดเส้น น้ำหนัก
โครงสร้าง รูป ทรง แสง เงา ภาพคน สัตว์ สิ่งของ วิว ทิวทัศน์
และสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ
SQ132 ประติมากรรมพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Basic Sculpture)
การปั้นพื้นฐาน การขึ้นโครงสร้าง มวล รูปทรง คน สัตว์
สิ่งของ และสถาปัตยกรรมในยุคต่างๆ แนวการปั้นแบบนูนต่ำ
นูนสูง และ นูนลอย

วิชาใหม่ แยกมา
จาก SC177 การ
วาดการ์ตูนดิจิทัล

วิชาใหม่ แยกมา
จาก SC177 การ
วาดการ์ตนู ดิจิทัล

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 99

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SC178 การเขียนสีดิจิทัลและการออกแบบคอนเซ็ปต์
ชวลบอร์ด 3(2-2-5)
(Digital Painting and Conceptual Board
Design)
ทฤษฎีสี จิตวิทยาสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก การ
ผสมสี และค่าน้ำหนักสีบนสื่อดิจิทัล ทำความรู้จักกับ
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ใช้ในการเขียนสีบนสื่อดิจิทัล การใช้งาน และ
การบำรุงรักษา การเลือกใช้เครื่องมือให้ตรงกับระดับ
ความต้องการของเนื้องานอย่างมีประสิทธิภาพ
SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์
เบือ้ งต้น 3(2-2-5)
(Introduction to Programming and Scripting)
หลั ก การเขี ย นโปรแกรม การเขี ย นสคริป ต์ พื้น ฐาน
การใช้คอมไพเลอร์ ประเภทของข้อมูล การทำงานกับ
ตั ว แปร การกำหนดค่ า ตรรกะ และการควบคุ ม
โครงสร้าง ฟังก์ชัน สโคป ข้อมูลผสม การประมวลผล
ข้ อ ความ โมดู ล การอ่ า นเขี ย นข้ อ มู ลเบื้ อ งต้ น
(แป้นพิมพ์ จอภาพ และไฟล์) การวนรอบ การจัดการ
ข้อผิดพลาด หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การดีบัก
การทดสอบ โป รแกรม และการเขี ย นเอกสาร
ซอฟต์แวร์

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

เหตุผลประกอบ

SQ133 การวาดมังงะและการ์ตูนดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Manga and Cartoon Drawing)
ประวัติความเป็นมาของการ์ตูน วิวัฒนาการของการ์ตูนและ วิชาใหม่ แยกมา
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวาดตั ว การ์ ตู น โดยมี ก ารฝึ ก ทั ก ษะการวาด จาก SC177 การ
การ์ตูนพื้นฐาน การออกแบบตัวการ์ตูน และนำมาสร้างเป็น วาดการ์ตูนดิจิทัล
เรื่องราวที่น่าสนใจได้ ทฤษฎีพื้นฐานการวาดภาพดิจิทัล การ
ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในการวาดเส้น
การตัดเส้น การวาดตัวการ์ตูนจากต้นแบบ และการวาดตัว
การ์ตูนของตนเอง รวมทั้ งสร้างความคุ้นเคยกับ เทคนิคทาง
ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ ในการวาดภาพ ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง านทั้ งใน
ห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
SQ231 การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Matte Painting)
ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
ทฤษฎีสี จิตวิทยาสีที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก การผสมสี และ รายวิชา
ค่ า น้ ำ หนั ก สี บ นสื่ อ ดิ จิ ทั ล ทำความรู้ จั ก กั บ อุ ป กรณ์ แ ละ
ซอฟต์ แ วร์ ที่เป็ น ที่นิ ย มในการสร้า งสรรค์ ผลงานที่ ใช้ในการ
เขี ย นสี บ นสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวาดภาพทิ ว ทั ศ น์ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฉาก
สำหรับงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ101 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 3(2-2-5)
(Basic Programming)
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมพื้ น ฐาน ตั ว แปร การคำนวณ ปรับรหัสวิชา ชือ่
เงื่อนไข ตรรกะแบบบูล ฟังก์ชัน แนวคิดการทำงานแบบวนซ้ำ วิชาและ คำอธิบาย
การเรีย กฟั งก์ชั นวนซ้ำ การรับ ข้ อ ความ การพิ มพ์ ข้ อ ความ รายวิชา
แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน เช่น ผังงาน แก้จุดบกพร่อง
การทดสอบโปรแกรม
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

SC275 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับ
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics and Physics for
Computer Graphics)
พีชคณิต สมการ และการแก้สมการ การลดรูปสมการ
คำนวณ ตารางช่วยคำนวณ เลขยกกำลัง การเลื่อนบิต
ระบบพิกัด เวกเตอร์ เมตริกซ์ พิกัดเชิงขั้ว ตรีโกณมิติ
การแปลง การย่อขยาย การหมุนในระบบพิกัดโฮโมจี
เนียส 4 มิติ สมการลิเนียร์ หรือไบคิวบิคอินเตอร์โพเล
ชันสำหรับการทำคีย์เฟรมมิ่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ฟิ สิ ก ส์ พลั ง งาน แสง เสี ย ง กล ศาสตร์ พื้ น ฐาน
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง พลศาสตร์ของไหล หลัก
กลศาสตร์ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับ ชีวกล
ศาสตร์ สมบั ติเชิ งฟิสิก ส์ข องวัตถุ อาทิ การสะท้อ น
การหักเห การกระจายใต้พื้นผิว แบบจำลองแสงสว่าง
และการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม

SC371 การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ทาง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(2-2-5)
(Programming and Scripting in Computer
Animation)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียน
สคริปต์เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมและการเขียนสคริปต์ในการผลิต
ผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

เหตุผลประกอบ

SQ201 คณิตศาสตร์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(3D Math for Digital Game and Simulation)

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
แนวคิ ด ในระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว การหาและแป ลงมุ ม ด้ ว ย รายวิชา
ตรีโกณมิติ การบวกลบเวกเตอร์ การหาขนาดของเวกเตอร์
การสร้างเวกเตอร์ความยาวหนึ่งหน่วย ผลคูณจุดและผลคูณ
ไขว้ แนวคิดในระบบพิกัดคาร์ทีเซียน การแปลง การย่อขยาย
การหมุนในระบบพิกัดเอกพันธุ์ 4 มิติ แนวคิดในหลักการของ
สมการลิ เนี ย ร์ อิ น เตอร์โ พเลชั น สำหรั บ การทำคี ย์ เฟรมมิ่ ง
สำหรับใช้ในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน

SQ202 ฟิสิกส์ 3 มิติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(3-0-6)
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ หลักกลศาสตร์ของนิว ตันใน
การชน การตกหล่ น และการกระจายของวั ต ถุ แบบการ
จำลองแสง การสะท้อน การหักเห การกระจายใต้พื้นผิว และ
แนวทางการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การทางฟิ สิก ส์ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สำหรับดิจิทัลเกมและซิมเู ลชัน
SQ310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับดิจทิ ัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
ศึกษาการออกแบบโครงสร้างและรูปแบบในการพัฒนาดิจิทัล
เกมและซิ มูเลชัน เช่ น แบบแผนการออกแบบ ผั งการไหล
ข้อ มูล การเก็บ รวมรวมข้ อ มูลการพัฒ นาเกม การพิจ ารณา
ข้ อ จำกั ด ในด้ า นต่ า ง ๆ การนำแบบแผนการออกแบบ
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ การฝึกการแก้ไขปัญหาจำลอง

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
รายวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 101
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SQ102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับดิจิทัลเกมและ
ซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and
Simulation)
หลั ก การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งโครงสร้ า ง แนวความคิ ด ในการใช้
อัลกอริทึมที่เหมาะสมสำหรับการเก็บข้อมูล เช่น แถวลำดับ
แถวคอย กองซ้อน ต้นไม้ การเรียงลำดับคะแนน สำหรับใช้ใน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

SA104 การออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
3(2-2-5)
(Design for Computer Animation)
ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ประเภท
ของกราฟิก ดีไซน์ ทฤษฎีหลัก การออกแบบกราฟิก การ
สร้ า ง แนวความคิ ด ภาษาภาพ รู ป แบบ ตลอดจน
กระบวนการออกแบบ การใช้เครื่องมือในการสร้างอย่าง
ถูกต้อง ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าจนถึงการส่งข้อมูลออกและ
เผยแพร่ ฝึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อออกแบบ
ให้ สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเข้ า ถึ งกลุ่มเป้ า หมาย
และฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบในงานคอมพิวเตอร์แอนิ
เมชั่น
SA105 การเล่าเรื่อง 3(3-0-6)
(Storytelling)
การเขียนบทภาพยนตร์แอนิเมชั่น การประพันธ์และบท
สนทนา การกำหนดการดำเนิน เรื่อ ง ตัว ละคร การวาง
บุคลิก การสร้างเรื่องให้น่าติดตาม การเพิ่มความน่าสนใจ
ให้กับเนื้อเรื่อง รวมถึงการศึ กษาภาษา ความหมาย และ
วิธีการเขียนบทภาพที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วม มีคุณค่า
และน่ า สนใจ โดยฝึ ก หั ด ให้ รู้จั ก การวางโครงเรื่อ งและ
สาระสำคัญของเรื่อง เพื่อสร้างจินตนาการในการถ่ายทอด
เรื่อ งราวอย่างมีป ระสิทธิ ภ าพ และเหมาะสมกับ เหตุผล
โดยมี ก ารพั ฒ นาการเขี ย นบทอย่ า งต่อ เนื่ อ งจนเป็ น บท
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สมบูรณ์ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์
ผลงานบทภาพยนตร์ที่โดดเด่นเพื่อนำมาปรับใช้

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
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เหตุผลประกอบ

วิชาใหม่ แยกมา
จาก SC371 การ
เขียนโปรแกรมและ
การเขียนสคริปต์
ทางคอมพิวเตอร์แอ
นิเมชั่น

เหตุผลประกอบ

SQ110 ออกแบบพื้นฐาน 3(2-2-5)
(Basic Design)
ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา ประเภท ปรับรหัสวิชา ชือ่
ของการออกแบบกราฟิ ก ทฤษฎี ห ลั ก การออกแบบ วิชาและ คำอธิบาย
กราฟิ ก การสร้ า ง แนวความคิ ด ภาษาภาพ รู ป แบบ รายวิชา
ตลอดจนกระบวนการออกแบบ การใช้เครื่องมือในการ
สร้า งอย่างถู ก ต้อ ง ตั้งแต่ก ารนำข้ อ มูลเข้ า จนถึ งการส่ ง
ข้ อ มู ล ออกและเผยแพร่ ฝึ ก รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์
ข้อ มูล เพื่อ ออกแบบให้ สอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์แ ละ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบ
สำหรับงานสื่อดิจิทัล
SQ232 ตำนานเทพสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Mythology and for Digital Game and
ปรับรหัสวิชา ชือ่
Simulation)
วิชาและ คำอธิบาย
ศึกษาตำนานเทพ ภูตผี ปีศาจ เรื่องลึกลับ ในอารยธรรม รายวิชา
ต่ า งๆ เช่ น กรี ก โรมั น ไวกิ้ ง ญี่ ปุ่ น จี น ไทย เกาหลี
อาหรับ สำหรับใช้ประยุกต์ในการสร้างดิจิทัลเกมและซิมู
เลชัน

102 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
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SA106 สื่อประสม 3(3-0-6)
(Multimedia)
ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อประสม หลักการพื้นฐานของสื่อประสม
และเทคโนโลยีสื่อประสม ภาพกราฟิก สีและการจัดการสี
วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ ไฮเปอร์มีเดีย การ
สร้างสื่อ ประสม และการนำเสนอสื่อ ประสมผ่า นระบบ
เครือข่าย

SA107 การออกแบบและพัฒนาตัวละคร 3(2-2-5)
(Character Design and Development)
ศึกษาก่อน SC177 การวาดการ์ตูนดิจิทลั
หลั ก การออกแบบตั ว ละคร จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย การปฎิ
สัมพันธ์กับตัวละคร การพัฒนาตัวละครเพื่องานแอนิเมชั่น
ประยุกต์ใช้พื้นฐานการวาดเส้นและการลงสีด้ว ยเทคนิค
ดิจิทัลทีแ่ สดงถึงลักษณะท่าทาง ความรู้สึก และพฤติกรรม
ต่า งๆของสิ่ งมี ชี วิ ต หลายชนิ ด ที่ เน้ น การออกแบบจาก
รูปทรงและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการอ้ างอิ งจากข้ อมูล
หรือภาพตัวอย่าง เช่น คน สัตว์ กริยา ท่าทาง ความรู้สึก
และพฤติ ก รรมต่ า งๆ ของสิ่ งมี ชี วิ ต การออกแบบและ
พัฒนาตัวละครในเชิงทฤษฏีและวัฒนธรรม รวมถึงศึกษา
ข้ อ มู ล ค วาม เป็ น ม าจ าก อ ารย ธ รรม ต่ างๆ ทั้ งใน
ประวั ติ ศ าสตร์ ปั จ จุ บั น และสามารถจิ น ตนาการโลก
อนาคตจากการสืบค้นข้อมูลความรู้ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
เพื่ อ สร้ า ง เอกลั ก ษณ์ แ ละบุ ค ลิ ก ของตั ว ละคร รวมทั้ ง
ออกแบบตัวละครให้ มีความสอดคล้อ งและเชื่อมโยงกั น
เพื่ อ นำไปสู่ก ารออกแบบและพั ฒ นาตัว ละครที่ ซับ ซ้อ น
รวมทั้งศึกษาพื้นฐานความรู้ของการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ทั้งในมุมมองด้านศิลปะและข้อจำกัดทางเทคนิค

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

SQ137 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานสำหรับดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(UI and UX design for Digital Game and
Simulation)
การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้งาน การออกแบบไอคอน
การย่อภาพเชิงสัญลักษณ์ การสื่อสารผ่านการใช้งานใน
แง่มุม ต่าง ๆ การออกแบบประสบการณ์ ข องผู้ใช้งาน
เพื่อ ให้ ผู้ใช้งานได้รับ ความสะดวกตามหลักแนวคิดของ
การออกแบบ
SQ138 การวาดตัวละครและการออกแบบเครื่องแต่ง
กาย 3(2-2-5)
(Character Drawing and Costume Design)
หลั ก การออกแบบตั ว ละคร จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย การปฎิ
สัมพันธ์กับตัวละคร การพัฒนาตัวละคร พื้นฐานการวาด
เส้ น และการลงสี ด้ว ยเทคนิ ค ดิ จิ ทั ล ที่ แ สดงถึ งลั ก ษณะ
ท่ า ทาง ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม การออกแบบและ
พัฒนาตัวละครในเชิงทฤษฏีและวัฒนธรรม รวมถึงศึกษา
ข้ อ มู ลความเป็ น ม าจาก อ ารย ธรรม ต่ า งๆ ทั้ งใน
ประวัติศาสตร์ ปัจจุบัน โลกอนาคต เพื่อสร้าง เอกลักษณ์
และบุ คลิก ของตัวละคร รวมทั้งออกแบบตัว ละครให้ มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

เหตุผลประกอบ

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
รายวิชา

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 103
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SA108 การออกแบบและตัดต่อเสียง 3(2-2-5)
(Sound Design and Editing)
ขั้นตอนและวิธีการทำเสียงประกอบในงานภาพยนตร์แอ
นิเมชั่น (เสีย งพากษ์ เสีย งแวดล้อม) การออกแบบเสี ย ง
การบันทึกเสียง อุปกรณ์บันทึกเสียงและการใช้ง าน การ
บั นทึ ก เสีย งในห้ อ งบั นทึก เสีย ง การปรับ แต่งและตัดต่ อ
เสี ย ง การสร้ า งเสี ย งพิ เศษ เทคนิ ค การผสมเสี ย ง การ
จั ด เก็บ และการใช้งานเสี ย งในระบบดิจิ ทั ล รวมถึ งการ
เลื อ กใช้ เสี ย งให้ เหมาะสมกั บ เนื้ อ หาและอารมณ์ ข อง
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นประเภทต่างๆ

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
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SQ112 ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(2-2-5)
(Basic Music and Sound for Digital Game and
ปรับรหัสวิชา ชือ่
Simulation)
วิชาและ คำอธิบาย
ขั้นตอนและวิธีการทำเสียงประกอบในงานเกม สื่อดิจิทัล รายวิชา
และภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น การออกแบบเสี ย ง กา ร
บั น ทึ ก เสี ย ง อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก เสี ย งและการใช้ ง าน การ
บันทึกเสียง การปรับแต่งและตัดต่อเสียง การสร้างเสียง
พิเศษ เทคนิคการผสมเสี ยง การจั ดเก็บ และการใช้งาน
เสียงในระบบดิจิทัล รวมถึงการเลือกใช้เสียงให้เหมาะสม
กับเนื้อหาและอารมณ์
SQ134 การสร้างดนตรีประกอบในดิจิทลั เกมและซิมูเล
ชัน 3(2-2-5)
(Music Composer for Digital Game and
Simulation)
หลักการสร้างดนตรีประกอบเกม ทฤษฎีดนตรีเบื้ อ งต้น
แนวดนตรีที่เหมาะสมในการประกอบเกม แนวคิดในการ
สร้างผลงานดนตรีประกอบเกม

SA109 การนำเสนอเรื่องด้วยภาพและการสร้างแอนิเมติก
3(2-2-5)
(Storyboarding and Animatic Creation)
ศึกษาก่อน SC177 การวาดการ์ตูนดิจิทลั
หลักการวางโครงเรื่อง วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ มุมกล้อ ง
องค์ ป ระกอบภาพ เฟรม รวมถึ งพั ฒ นาทั ก ษะการวาด
ลายเส้น การลงสี เสียง จังหวะภาพ ในการสร้างสรรค์แอ
นิเมติกในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
SA111 แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
(Electronic Portfolio)
หลัก การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อ การนำเสนอ
ผลงานในลั ก ษณะต่ า งๆ การจั ด เก็ บ ผลงานเป็ น แฟ้ ม
ผลงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงถึงบุคลิก ตัวตน และ
ความโดดเด่นในการสร้างผลงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
โดยอาศั ย หลั ก การทางศิ ล ปะ การแยกแยะหั ว ข้ อ ของ
ผลงานเพื่ อ ให้ ผู้ ช มเข้ า ถึ ง ผลงานแต่ ล ะชิ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การเลือกสื่อที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะ
สามารถส่งเสริมผลงานได้ มากที่สุด โดยคำนึ งถึ งต้นทุ น
และการประชาสัมพันธ์ที่ดี ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะ
ปฏิบัติการ

เหตุผลประกอบ

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA108 การ
ออกแบบและตัดต่อ
เสียง

ยกเลิกและนำไปรวม
กับ SQ232 ตำนาน
เทพสำหรับดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน

SQ442 แฟ้มผลงานเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Digital Game and Simulation Portfolio)
ปรับรหัสวิชา ชื่อ
หลัก การออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน เพื่ อ การนำเสนอ วิชาและ คำอธิบาย
ผลงานในลั ก ษณะต่ า งๆ การจั ด เก็ บ ผลงานเป็ น แฟ้ ม รายวิชา
ผลงานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ที่ สามารถแสดงถึ งบุ คลิก ตัว ตน
และความโดดเด่นในการสร้างผลงาน โดยอาศัยหลักการ
ทางศิล ปะ การแยกแยะหั ว ข้ อ ของผลงานเพื่ อ ให้ ผู้ ช ม
เข้าถึงผลงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การเลือก
สื่อที่จะใช้ในการแสดงผลงานที่จะสามารถส่งเสริมผลงาน
ได้มากที่สุด โดยคำนึงถึงต้นทุนและการประชาสัมพันธ์ที่
ดี ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะปฏิบัติการ

104 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

SA112 การขึ้นโมเดลและการทำพื้นผิว 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Modelling and Texturing)
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างโมเดลตัวละคร โดย
เน้ น การวาง edge loop ให้ ถู ก ต้อ ง สามารถพั ฒ นาตั ว
ละครที่มีโพลีกอนจำนวนน้อยให้โพลีกอนจำนวนมากได้
และเรียนรู้การคลีย่ ูวีแมพเพื่อทำพื้นผิวให้กับตัวละคร โดย
เน้ น การเรีย นรู้ก ารใช้ เครื่อ งมื อ ในการสร้า งวัต ถุ 3 มิ ติ
รูปแบบขั้ นพื้นฐานจนถึ งวัตถุ 3 มิติที่มีความละเอีย ดสูง
ในทางปฏิบัติจะแบ่งการสร้างวัตถุออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
วัตถุ รู ป ทรงเรขาคณิ ต วั ตถุ ที่ มีลั ก ษณะไม่ซั บ ซ้อ น เป็ น
เหลี่ยมมุม และวัตถุรูปทรงอิสระที่มีลักษณะโค้งมนไม่คงที่
ซึ่งมีความละเอียด และซับซ้อนมากขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

เหตุผลประกอบ

SQ212 การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ 3(2-25)
(3D Modeling and Texturing)
ปรับรหัสวิชา ชือ่
การสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3 มิติ ด้วยการปั้น การสร้าง วิชาและ คำอธิบาย
ภาพพื้นผิวในแบบจำลอง การใช้อุปกรณ์และโปรแกรม รายวิชา
เฉพาะทางสำหรับการสร้างงานสามมิติ การใช้งานเครื่อง
สแกนโมเดล 3 มิติ โปรแกรมเสริมที่สนับสนุนการทำงาน
ร่วมกับโปรแกรมหลักในการสร้างโมเดลดิจิทัล 3 มิติ

SA211 ริกกิ้ง 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Rigging)
ศึกษาก่อน SA112 การขึ้นโมเดลและการทำพื้นผิว 3 มิติ
กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างระบบควบคุม ดีฟอร์ม
เมชั่นแบบต่างๆ เพื่อทำให้โมเดลพื้นฐานไปจนถึงโมเดลที่
มีความซับซ้อน เช่น คน สัตว์ประเภทต่างๆ เคลื่อนไหวได้
อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์
SA212 การแอนิเมท 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Animating)
ศึกษาก่อน SA211 ริกกิ้ง 3 มิติ
กายวิภ าคศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งในงานคอมพิ ว เตอร์แ อนิ
เมชั่น การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างระบบควบคุมดี
ฟอร์มเมชั่นแบบต่างๆ เพื่ อ ทำให้ โมเดลพื้นฐานไปจนถึ ง
โมเดลที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เช่ น คน สั ต ว์ ป ระเภทต่ า งๆ
เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้องตามหลักกาย
วิภาคศาสตร์
SA213 การให้แสงและการเรนเดอร์ 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Lighting and Rendering)
การใช้โปรแกรม 3 มิ ติ ในการให้ แ สงและการกำหนด
สมบัติทางแสงของวัตถุ อาทิ แมพแบบต่างๆ ในงานพื้นผิว
เ ช่ น Diffuse map, Bump map, Normal map,
Displacement map, Occlusion map, Specularity
map การให้แสงแบบโกลบอล เรดิโอซิตี้ ระบบแสง
แบบโฟโต้เมทริก เรนเดอร์พ าสและการเรนเดอร์ขั้ น สู ง
การเรนเดอร์แบบกลุ่ม

ยกเลิกและนำไปรวม
ในวิชา SQ210 การ
เคลื่อนไหวตัวละคร
3 มิติ

SQ210 การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Character Animation and Motion)
พื้นฐานการใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างระบบควบคุม
ดีฟอร์มเมชั่นแบบต่างๆ เพื่อทำให้แบบจำลอง คน และ ปรับรหัสวิชา ชือ่
สัตว์ประเภทต่างๆ เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและ วิชาและ คำอธิบาย
ถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เรียนรู้โปรแกรมเสริมที่ รายวิชา
สนับสนุนการทำงาน เช่น โมชั่นแคบเจอร์

ยกเลิกและนำไปรวม
กับ SQ356 เชด
เดอร์และการสร้าง
ภาพแบบเรียลไทม์

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 105

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

SA332 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5)
(Computer Graphics)
สอบผ่าน SC275 คณิตศาสตร์และฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับ
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการเขียนโปรแกรม
กราฟิกส์ในงานคอมพิวเตอร์แอนิ เมชั่นทั้ง 2 มิติ และ 3
มิติ อาทิ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต วิวพอร์ตและการฉาย
ภาพสามมิติลงในวิวพอร์ต การทำทรานส์ฟอร์เมชั่นและ
การแอนิ เมท สี การติ ด ต่ อ กั บ อุ ป กรณ์ ภ ายนอก เช่ น
แป้ น พิ ม พ์ เม้ า ส์ การให้ แ สงและเงา สายท่ อ ของการ
แสดงผลภาพ

SA317 งานหลังการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3(2-2-5)
(Animation Post Production)
ขั้นตอนและกระบวนการในงานหลังการผลิตแอนิเมชั่น
โดยใช้โปรแกรมประเภทจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ใช้โปรแกรมในด้านการตกแต่ง หรือเพิ่มเติมเอฟเฟกต์
พิ เศษบางอย่ า งให้ กั บ งานแอนิ เมชั่ น และโปรแกรม
ประเภทตัดต่อ เพื่อตัดต่อและใส่เสียงให้งานแอนิเมชั่นที่
สร้างสมบูรณ์ขึ้น
SA333 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 3(3-0-6)
(Seminar in Computer Animation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
แนวโน้ ม ความเคลื่ อ นไหว และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ใน
วงการคอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เมชั่ น ทั้ ง ในด้ า นศิ ล ปะและ
เทคโนโลยี โดยศึกษาจากเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แลกเปลี่ย นความคิดเห็ น ประกอบกับ ฝึก ฝนทัก ษะและ
กระบวนการในการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบอย่าง
เป็นระบบ โดยหัวข้อสัมมนาอาจเลือกจากเรื่อ งต่า งๆ ที่
ทั น สมั ย ในช่ ว งเวลานั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

เหตุผลประกอบ

SQ354 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ 3(2-2-5)
(2D Computer Graphics)
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการเขียนโปรแกรม
กราฟิกส์ 2 มิติ ระบบสีในคอมพิวเตอร์ การทำงานของ ปรับรหัสวิชา ชือ่
อุป กรณ์ และกราฟิก การ์ด การสร้างภาพ การย่อ ขยาย วิชาและ คำอธิบาย
การแสดงภาพพิกเซล การแสดงภาพเวกเตอร์ การติดต่อ รายวิชา
กับอุปกรณ์ภายนอก เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์

SQ355 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Computer Graphics)
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการเขียนโปรแกรม
กราฟิกส์ 3 มิติ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต วิวพอร์ตและ
การฉายภาพสามมิติลงในวิวพอร์ต การทำทรานส์ฟ อร์
เมชั่นและการแอนิเมท สี การติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ การให้แสงและเงา สายท่อของการ
แสดงผลภาพ
SQ139 โมชันกราฟิกส์และการตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
การสร้างโมชันกราฟิก ส์ หลักการพื้นฐานการตัดต่อสื่อ
เคลื่อนไหว การเพิ่มภาพนิ่งในภาพวีดีโอ เอฟเฟกต์ต่างๆ
รูป แบบไฟล์สื่อ เคลื่อ นไหว ตัวเข้ ารหั สและถอดรหั สใน
การบีบอัดสื่อที่เหมาะสม

วิชาใหม่แยกมาจาก
SA332 คอมพิวเตอร์
กราฟิกส์

ปรับรหัสวิชา ชือ่
วิชาและ คำอธิบาย
รายวิชา

SQ341 สัมมนาทางดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Seminar in Digital Game and Simulation)
แนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ทั้งในด้ านศิลปะและเทคโนโลยี โดยศึก ษาจากเอกสาร ปรับรหัสวิชา ชือ่
วารสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น วิชาและ คำอธิบาย
ประกอบกั บ ฝึ ก ฝนทั ก ษะและกระบวนการในการตั้ ง รายวิชา
คำถามและการค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบ โดยหัวข้อ
สัมมนาอาจเลือ กจากเรื่องที่ทั นสมัย ทั้งนี้ให้ อ ยู่ในดุลย
พินิจของคณาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา

106 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)
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กลุ่มวิชาเอก-บังคับ

SA401 โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ 3(0-6-3)
(Senior Project in Computer Animation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองในด้ า นต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิ ว เตอร์แ อนิ เมชั่ น ทั้ งด้ า นศิ ล ปะและเทคโนโลยี
นำเสนอหั ว ข้อ งานวิจัย และความเป็ นไปได้ข องงานวิ จั ย
โดยนำทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์ของตนเอง
มาประยุกต์กับงานวิจัยที่จะศึกษาค้นคว้า ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA210 การปั้นโมเดลและการทำพื้นผิว 3 มิติ ขั้นสูง
3(2-2-5)
(3D Model Sculpting and Advanced
Texturing)
ศึกษาก่อน SA112 การขึ้นโมเดลและการทำพื้นผิว 3
มิติ
พัฒนาทักษะการสร้างโมเดลดิจิทัล 3 มิติ ด้วยการ
ปั้น โดยการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเฉพาะทาง การ
ใช้ งานเครื่อ งสแกนโมเดล 3 มิ ติ โปรแกรมเสริ ม ที่
สนั บ สนุ น การทำงานร่ว มกั บ โปรแกรมหลั ก ในการ
สร้ า งโมเดลดิ จิ ทั ล 3 มิ ติ ในงานคอมพิ ว เตอร์แ อนิ
เมชั่น
SA302 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม 3(3-0-6)
(Artificial Intelligence for Game)
ศึกษาก่อน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษา
สคริปต์เบื้องต้น
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ประวั ติ ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การ
ประยุกต์ใช้สำหรับเกม เกมทรี มินิแมกซ์ การค้นหา
เส้นทาง และการเดินในแผนที่ ไฟไนท์สเตจแมชชีน
ระบบการสร้ า งกฎ และเส้ น โค้ ง การตอบสนอง
ปั ญ ญาแบบ สวอร์ม ตัว ละครอิ ส ระ ระบบสคริป ต์
และระบบบอทในเกม

เหตุผลประกอบ

SQ401 โครงงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Senior Project in Digital Game and Simulation)
หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
ศึ ก ษาค้น คว้ า ด้ว ยตนเองในด้า นต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ ปรับรหัสวิชา ชือ่
ดิ จิ ทั ล เกมและซิ มู เลชั น การนำเสนอด้ า นศิ ล ปะและ วิชาและ คำอธิบาย
เทคโนโลยี นำเสนอหัวข้องานวิจัยและความเป็นไปได้ของ รายวิชา
งานวิจัย โดยนำทฤษฎีต่างๆ ประกอบกับประสบการณ์
ของตนเองมาประยุกต์กับงานวิจัยที่จะศึกษาค้นคว้า การ
จัดการแสดงผลงาน ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

ยกเลิกและนำไปรวม
ในวิชา SQ212 การ
สร้างแบบจำลองและ
พื้นผิวสามมิติ

SQ311 ปัญญาประดิษฐ์์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(2-2-5)
(Artificial Intelligence for Digital Game and
Simulation)
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
ปัญญาประดิษฐ์ ประวัติ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ และ คำอธิบาย
สำหรับ เกม เกมทรี มินิแ มกซ์ การค้นหาเส้นทาง และการ รายวิชา
เดินในแผนที่ เครื่องสถานะจำกัด ระบบการสร้างกฎ และ
เส้นโค้งการตอบสนอง ปัญ ญาแบบสวอร์ม ตัวละครอิสระ
ระบบสคริปต์ และระบบบอทในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 107

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA318 โครงงานจำลองด้านเกม 3(0-6-3)
(Game Mini Project)
กระบวนการทำโครงงานจากการลงมือ ปฏิบั ติจ ริง
การเสนอหัวข้อ การเตรียมเนื้อหา การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิด การพัฒนาแนวคิดให้
ดีขึ้น การอภิป ราย การแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าและ
ปัญหาระยะยาวตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน การ
บริห ารจั ดการทรัพ ยากร เวลา เพื่ อ นร่วมงาน การ
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน และ
การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการจัดเก็บ
ผลงานเป็นแฟ้มผลงานโดยเน้นด้านการพัฒนาเกม
SA319 โครงงานจำลองด้านแอนิเมชั่น 3(0-6-3)
(Animation Mini Project)
กระบวนการทำโครงงานจากการลงมือ ปฏิบั ติจ ริง
การเสนอหัวข้อ การเตรียมเนื้อหา การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การนำเสนอแนวคิด การพัฒนาแนวคิดให้
ดีขึ้น การอภิป ราย การแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้าและ
ปัญหาระยะยาวตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน การ
บริห ารจั ดการทรัพ ยากร เวลา เพื่ อ นร่ว มงาน การ
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอผลงาน และ
การจัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการจัดเก็บ
ผลงานเป็นแฟ้มผลงาน โดยเน้นด้านแอนิเมชั่น
SA322 การแอนิเมท 3 มิติ ขั้นสูง 3(2-2-5)
(Advanced 3D Animating)
ศึกษาก่อน SA212 การแอนิเมท 3 มิติ
การใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการสร้างการเคลื่อนไหวขั้น
สูง โดยนำความรู้และทฤษฎีของการเคลื่อนไหวต่างๆ
มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภ าพ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเคลื่อนไหวที่
เกิดจากการปฎิสัมพันธ์กันระหว่างตัวละครและวัตถุ

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ312 โครงงานจำลองดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(3-0-6)
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
กระบวนการทำโครงงานจำลอง การนำเสนอหั ว ข้ อ และ ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
แนวคิด การอภิป รายการพัฒ นาแนวคิดและการแก้ปัญ หา และ คำอธิบาย
อย่างสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาระยะ รายวิชา
ยาวตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน การบริห ารจั ด การ
ทรัพยากร การนำเสนอผลงาน

ยกเลิกและนำไปรวม
กับ SQ312 โครงงาน
จำลองดิจิทัลเกมและ
ซิมูเลชัน

ยกเลิกและนำไปรวม
ในวิชา SQ210 การ
เคลื่อนไหวตัวละคร
3 มิติ

108 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SA323 วิชวลเอฟเฟกต์ 3(2-2-5)
SQ356 เชดเดอร์และการสร้างภาพแบบเรียลไทม์
(Visual Effects)
3(2-2-5)
กระบวนการทำวิ ช วลเอฟเฟกต์ ส มั ย ใหม่ ใ นงาน (Shader and Realtime Rendering)
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น โดยศึกษาจากตัวอย่างเพื่อให้ แนวคิด ในการการสร้า งภาพพื้ น ผิ ว ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ใน และ คำอธิบาย
เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิต
คอมพิวเตอร์ พืน้ ผิวเรียบ พื้นผิวนูน พื้นผิวใส ลูกบอลกักแสง รายวิชา
(light probe) การสร้ า งภาพโฟกั ส เฉพาะจุ ด การสร้ า ง
ลำแสงส่อง การสร้างหมอก การสร้างภาพเสมือนจริ งแบบ
ทันกาล
SA324 การสร้างสื่อโต้ตอบ 3(2-2-5)
Interactive Media Creation
ศึกษาก่อน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษา
สคริปต์เบื้องต้น
การสร้า งองค์ป ระกอบต่างๆ ของงานออกแบบสื่อ
โต้ ต อบในเชิ ง วิ เคราะห์ ทั้ ง ในด้ า นศิ ล ปะและด้ า น
เทคนิ ค การใช้ เครื่ อ งมื อ สำหรั บ การออกแบบสื่ อ
โต้ตอบ การเขียนสคริปต์ในการสร้างสื่อโต้ตอบ
SA325 การถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ 3(2-2-5)
(Digital Photography for Computer Graphics)
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้องกับการถ่ายภาพดิจิทัล การใช้กล้อง
ดิจิทัลและอุ ปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อ งกับ การถ่ ายภาพ แสง
และการวัดแสง สีและการจัดการสี การประยุก ต์ใช้
ภาพถ่ า ยดิ จิ ทั ล ในงานคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น เช่น การถ่ายภาพพื้นผิว การ
ขึ้นโมเดลสามมิติจากภาพถ่ าย เทคโนโลยีภาพ HDR
การถ่ายภาพพาโนราม่า รวมถึงการนำภาพ HDR พา
โนราม่ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทำ Image Based
Lighting

ยกเลิกและนำไปรวม
กับ SQ139 โมชัน
กราฟิกส์และการตัด
ต่อสื่อเคลื่อนไหว

ยกเลิกและนำไปรวม
ในวิชา SQ356 เชด
เดอร์และการสร้าง
ภาพแบบเรียลไทม์

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 109

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

SA326 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Image Processing)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษา
สคริปต์เบื้องต้น
ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และประมวลผล
ภาพ นิ ย ามของศั พ ท์ เฉพาะทาง ทฤษฎี พื้ น ฐาน
เกี่ยวกับการมองเห็นของมนุษย์ การประมวลผล การ
ปรั บ แต่ ง ภาพ การแยกส่ ว นภ าพ การถอดและ
วิเคราะห์ ลั ก ษณะเฉพาะของภาพ การบี บ อั ด ภาพ
และการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ เกี่ ย วกั บ การ
ประมวลผลภาพ
SA327 การวิเคราะห์และการออกแบบเกม
3(3-0-6)
(Game Design and Analysis)
ความรู้เบื้ องต้นเกี่ย วกับการออกแบบเกม ประเภท
ของเกม ประวัติของเกม การออกแบบเกม ตัวละคร
ฉาก สิ่งของภายในเกม การวางโครงเรื่อง และการเล่า
เรื่อ ง หลั ก การคิ ด คะแนน การออกแบบระบบเกม
ความสมดุลภายในเกม การจัดวางหน้าจอ ตัวอย่าง
เกมที่ ป ระสบความสำเร็ จ การเขี ย นเอกสารการ
ออกแบบเกม การนำเสนอการออกแบบเกม

เหตุผลประกอบ

ยกเลิกและนำไปรวม
ในวิชา SQ356 เชด
เดอร์และการสร้าง
ภาพแบบเรียลไทม์

SQ213 การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
3(2-2-5)
(Digital Game and SimulationAnalysis and Design) ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเกม ประเภทของเกม และ คำอธิบาย
ประวั ติ ข องเกม การออกแบบเกม ตั ว ละคร ฉาก สิ่ งของ รายวิชา
ภายในเกม การวางโครงเรื่อง และการเล่าเรื่อง หลักการคิด
คะแนน การออกแบบระบบเกม ความสมดุลภายในเกม การ
จัดวางหน้าจอ ตัวอย่างเกมที่ประสบความสำเร็จ การเขียน
เอกสารการออกแบบเกม การนำเสนอการออกแบบเกม

SQ135 การออกแบบเกมกระดาน 3(2-2-5)
(Board Game Design)
ประวัติความเป็นมาของเกมกระดาน แนวคิดในการออกแบบ
เกมกระดาน ตัวอย่างและรูปแบบการออกแบบเกมกระดาน
เงื่อ นไข การให้ ค ะแนน การสร้า งกระดาน การ์ด การให้
รางวัล การทดสอบเกมกระดาน

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม

SQ136 การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม 3(2-2-5)
(Game Location and Level Design)
หลักการออกแบบสถานที่ในเกม การออกแบบฉาก การอ่าน
แปลนตึก การสร้างแบบจำลองโครงสร้างของสถาปัตยกรรม
การเก็บ ข้ อ มูล จากสถานที่ จ ริง เพื่ อ การสร้า งฉากในเกมที่
สมจริง

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
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กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SQ234 การประกอบสร้างวัฒนธรรมเสมือนสำหรับดิจิทัล
เกมและซิมูเลชัน 3(3-0-6)
(Constructive Virtual Cultural for Digital Game and
Simulation)
แนวความคิดของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
สื่อสารและการแสดงออกเชิงวัฒนธรรม ในกลุ่มชนชาติต่าง
ๆ ที่น่าสนใจ แนวความคิดในหลัก การพัฒนาวั ฒนธรรมใน
เชิงเสมือนเพื่อสร้างโลกเสมือนสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ235 การสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Innovative Communication for Digital Game and
Simulation)
หลักการและแนวความคิดในการใช้การสื่อสารในเชิงสัญญะ
ความหมายเชิงรูป นามธรรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ การบอกใบ้ การ
อธิ บ ายความ การสร้ า งอรรถรสในการเล่ า เรื่ อ งและการ
ดำเนินเนื้อเรื่อง เพื่อการสื่อสารในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ236 แนวการคิดสร้างสรรค์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Ideate Thinking for Digital Game and Simulation)
การระดมสมอง การใช้ ห ลั ก การของแนวการคิ ด เชิ ง
สร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบแนวการคิด การนำเสนอ การ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในเชิงของการประกอบ
สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ445 จิตวิทยาสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Psychology for Digital Game and
SimulationCreator)
หลักจิตวิทยาเบื้ องต้น การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการ
สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน ผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อสังคม
เช่น การติดเกม การถดถอยในการเรียนรู้ การแยกตัวออก
จากสังคม การใช้ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสม

เหตุผลประกอบ

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม

วิชาใหม่ แยกมาจาก
SA327 การวิเคราะห์
และการออกแบบ
เกม
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA328 เกมเอนจิน 3(2-2-5)
(Game Engine)
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและภาษา
สคริปต์เบื้องต้น
ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับเกมเอนจิน การเลือกใช้เกมเอน
จิน การใช้เครื่องมือในเกมเอนจินสร้างและแก้ไขเนื้อ
เรื่อง การสร้างฉาก การควบคุมตัวละคร ควบคุมมุม
กล้อง ทำเอฟเฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่
เสียงประกอบและเสียงดนตรี การสร้างหน้าจอ และ
การแพ็คเกมเพื่อการดาวน์โหลด

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ211 การพัฒนาดิจิทัลเกมและซิมูเลชันด้วยเกมเอนจิน
3(2-2-5)
(Digital Game and Simulation Creator with Game
Engine)
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
หลักการสร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน การเลือกใช้เกมเอนจิน และ คำอธิบาย
การใช้เครื่องมือในเกมเอนจินสร้ างและแก้ไขเนื้อเรื่อง การ รายวิชา
สร้า งฉาก การควบคุ มตั ว ละคร ควบคุ ม มุ ม กล้ อ ง ทำเอฟ
เฟกต์พิเศษ การคิดคะแนนผู้เล่น การใส่เสียงประกอบและ
เสียงดนตรี การสร้างหน้าจอ และการเตรียมหี บห่อเพื่อการ
ดาวน์โหลด
SQ360 การพัฒนาเกมวางแผนการรบ 3(2-2-5)
(RTS Game Development)
หลักการพัฒนาเกมวางแผนการรบ การสร้างฉากสำหรับวาง วิชาใหม่ แยกจาก
แผนการรบ การสร้ า งข้ อ จำกั ด ของทรั พ ยากร การใช้ วิชา SA328 เกมเอน
ปัญ ญาประดิษ ฐ์ในการควบคุมตัวละครอื่ น การให้ คะแนน จิน
และการทดสอบ
SQ361 การพัฒนาเกมไขปริศนา 3(2-2-5)
(Puzzle and Logic Game Development)
หลักการพัฒนาเกม สำหรับการสร้างเกมไขปริศนา แนวคิด วิชาใหม่ แยกจาก
ในการสร้างปริศนา การตั้งข้อกำหนดในการแก้ปริศนา การ วิชา SA328 เกมเอน
ให้คะแนน และการทดสอบ
จิน
SQ362 การพัฒนาเกมออนไลน์ 3(2-2-5)
(Online Game Development)
หลักการพัฒนาเกมแบบออนไลน์ ระบบไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์
การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การสร้างการโต้ตอบแบบ
ทันเวลา การเล่นเกมโดยมีผู้เล่นหลายคน การคิดคะแนน
การสร้างเซสชัน และระบบเสริมเช่น การแชท ล็อบบี้ เป็ น
ต้น
SQ363 การพัฒนาเกมสร้างเมือง 3(2-2-5)
(City Game Development)
หลักการพัฒนาเกมสร้างเมื อง การวิเคราะห์ทรัพยากร การ
คำนวณการเติบโตของเมือง การให้คะแนน และการทดสอบ

วิชาใหม่ แยกจาก
วิชา SA328 เกมเอน
จิน

วิชาใหม่ แยกจาก
วิชา SA328 เกมเอน
จิน
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กลุม่ วิชาเอก-เลือก
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กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ367 การพัฒนาเกมปลูกผัก 3(2-2-5)
(Agriculture Game Development)
หลั ก การพั ฒ นาเกมปลู ก ผั ก การเก็ บ ข้ อ มู ล ในเกม การ วิชาใหม่ แยกจาก
คำนวณการเติบโตของผั ก การทำเควสย่อยในเกม การให้ วิชา SA328 เกมเอน
คะแนน และการทดสอบ
จิน
SQ368 การพัฒนาเกมยิงมุมมองบุคคลแรก 3(2-2-5)
(The First Person Shooting Game Development)
หลัก การพั ฒ นาเกมมุม มองบุ ค คลแรก การสร้า งฉากแบบ วิชาใหม่ แยกจาก
บุคคลแรก การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมตัวละครอื่น วิชา SA328 เกมเอน
การคำนวณการใช้อาวุธในรูปแบบต่าง ๆ การให้คะแนน และ จิน
การทดสอบ
SQ369 การพัฒนาเกมขับรถแข่ง 3(2-2-5)
(Car Racing Game Development)
หลักการพัฒนาเกมมุมมองรถแข่ง การสร้างฉากสำหรับแข่ง วิชาใหม่ แยกจาก
รถ การใช้ปั ญ ญาประดิษ ฐ์ในการควบคุมตัวละครอื่ น หลัก วิชา SA328 เกมเอน
ฟิสิกส์ของรถแข่ง การให้คะแนน และการทดสอบ
จิน
SA329 แอสเซ็ตสำหรับเกม 3(2-2-5)
(Assets for Games)
การสร้างภาพ เสียง และวั ตถุดิบ ต่างๆ สำหรับ ใช้ใน
การพั ฒ นาเกม ดอทพิ ก เซล การตั ด ขอบ การทำ
คุณ ลัก ษณะโปร่งใส การทำส่ว นติ ดต่อ กั บ ผู้ใช้ การ
สร้างไอคอน การสร้างไอเทม การสร้างพื้น หลัง การ
ทำเอฟเฟกต์พิเศษทั้งภาพและเสียง ให้ เหมาะสำหรับ
การพัฒนาเกม

SQ113 ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Art for Digital Game and Simulation)
การสร้า งภาพ เสี ย ง และวั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ สำหรั บ ใช้ ในการ ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
พั ฒ นาเกม ดอทพิ ก เซล การตัด ขอบ การทำคุ ณ ลั ก ษณะ และ คำอธิบาย
โปร่งใส การทำส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การสร้างไอคอน การสร้าง รายวิชา
ไอเทม การสร้างพื้นหลัง การทำเอฟเฟกต์พิเศษทั้งภาพและ
เสียง ให้เหมาะสำหรับการพัฒนาเกม
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA330 การโปรแกรมเกม 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Game Programming)
ศึกษาก่อน SA328 เกมเอนจิน
การพั ฒ นาเกม 3 มิ ติ เวกเตอร์ 3 มิ ติ โพลิ ก อน
พื้นฐาน การใช้เวกเตอร์แ ละ เมทริกซ์ระบบ 3 มิติ
การใช้บัฟเฟอร์แบบต่างๆ การทำโปรเจกชั่น การย้าย
การย่อขยาย การหมุน การตรวจสอบการชนแบบ 3
มิ ติ การตรวจสอบการมองเห็ น การสร้า งเงา การ
ทำงานกับโมเดล 3 มิติ การใช้ภาพพื้นผิว การใช้ป้าย
ประกาศ การแสดงข้ อ ความ การรับ ข้ อ มูล การทำ
พื้ น ที่ แ บบเปิ ด การทำพื้ น ที่ แ บบปิ ด การรั บ ข้ อ มู ล
และการแปลงพิกัดของเมาส์เป็นพิกัด 3 มิติ การแสดง
เสียง การใช้งานเฉดเดอร์

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ358 การพัฒนาเกม 3 มิติ 3(2-2-5)
(3D Game Development)
การพัฒนาเกม 3 มิติ การทำงานกับโมเดล 3 มิติ การนำตัว
ละครมาใช้ในเกม 3 มิติ การตรวจสอบการชนแบบ 3 มิติ ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
การใช้ภ าพพื้นผิว การใช้ป้ ายประกาศ การแสดงข้อ ความ และ คำอธิบาย
การรับข้ อมูล การสร้างพื้นที่ 3 มิติ การรับข้ อมูล และการ รายวิชา
แปลงพิกัดของเมาส์เป็นพิกัด 3 มิติ การแสดงเสียง

SQ357 การพัฒนาเกม 2 มิติ 3(2-2-5)
(2D Game Development)
การพัฒนาเกม 2 มิติ การสร้างตัวละคร 2 มิติ การตรวจสอบ วิชาใหม่ แยกจาก
การชนแบบ 2 มิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ การแสดง วิชา SA330 การ
ข้อความ การรับข้อมูล การรับข้อมูล และการแปลงพิกัดของ โปรแกรมเกม 3 มิติ
เมาส์เป็นพิกัด 2 มิติ การแสดงเสียง
SA331 การผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ
3(2-2-5)
(2D Animation Production)
ศึกษาก่อน SC176 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นเบื้องต้น
ทฤษฎีการเคลื่อนไหวและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบเซลเพื่อให้เข้าใจถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก
ภาพนิ่ง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการพัฒนางาน
แอนิเมชั่น 2 มิติ
SA406 หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชั่น 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Animation 1)
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

ยกเลิกและนำไปรวม
กับ SQ139 โมชัน
กราฟิกส์และการตัด
ต่อสื่อเคลื่อนไหว

SQ451 หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1 3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Game and Simulation1)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิ ช า ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและกำหนดหั ว ข้ อ ในการศึ ก ษาแต่ ล ะภาค และ คำอธิบาย
การศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางเทคโนโลยีแ ละ รายวิชา
สถานการณ์ปัจจุบัน

114 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA407 หัวข้อพิเศษทางแอนิเมชั่น 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Computer Animation 2)
หัวข้ อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ452 หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2 3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Game and Simulation2)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิชา ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและกำหนดหั ว ข้ อ ในการศึ ก ษาแต่ ล ะภาค และ คำอธิบาย
การศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางเทคโนโลยีแ ละ รายวิชา
สถานการณ์ปัจจุบัน
SQ453 หัวข้อพิเศษดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3 3(3-0-6)
(Special Topics in Digital Game and Simulation3)
เนื้อหาที่น่ าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน โดยสาขาวิชา วิชาใหม่
เป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและกำหนดหั ว ข้ อ ในการศึ ก ษาแต่ ล ะภาค
การศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการทางเทคโนโลยีแ ละ
สถานการณ์ปัจจุบัน

SA408 การทำธุรกิจและการตลาดทางคอมพิวเตอร์
แอนิเมชั่น 3(3-0-6)
(Computer Animation Business and
Marketing)
หลักการและกระบวนการการทำธุรกิจและการตลาด
ในอุ ต สาหกรรมคอมพิ ว เตอร์แ อนิ เมชั่ น อาทิ การ
จั ด การการลงทุ น การหาจุ ด คุ้ ม ทุ น การดำเนิ น งาน
การควบคุมงบประมาณ การติดต่ อประสานงาน ทั้ง
กระบวนการตั้งแต่การเตรียมการผลิต การผลิตและ
งานภายหลังการผลิต การทำการตลาดทั้งแบบดั้งเดิม
และการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล

SQ441
ธุรกิจและการตลาดสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(2-2-5)
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
(Business and Marketing for Digital Game and
และ คำอธิบาย
Simulation)
รายวิชา
หลั ก การและกระบวนการการทำธุ รกิ จ และการตลาดใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน การจัดการการลงทุน
การหาจุดคุ้มทุนการดำเนินงาน การควบคุมงบประมาณ การ
ติดต่อ ประสานงาน กระบวนการเตรียมการผลิต การผลิต
และงานภายหลังการผลิต ปัจ จัยเสี่ยง การวิเคราะห์ ตลาด
การทำการตลาดแบบดั้ งเดิม และการทำการตลาดผ่านสื่อ
ดิจิทัล

SA409 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์แอ
นิเมชั่น 3(3-0-6)
(Laws and Ethics for Computer Animation)
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแอนิ เ มชั่ น ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
การละเมิดทรัพ ย์สินทางปั ญ ญา การคุ้มครองข้อ มูล
การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณใน
การพัฒนาแอนิเมชั่นและสื่อประสม และจรรยาบรรณ
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้

SQ446 กฎหมายสำหรับผู้สร้างดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
3(3-0-6)
(Law for Digital Game and SimulationCreator)
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับการสร้างสรรค์ ผลงานดิจิทัล และ คำอธิบาย
เกมและซิมูเลชัน ปั ญ หาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ทรัพ ยากร รายวิชา
สารสนเทศ เช่ น อาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ การละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองข้อมูล การคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัว รวมถึงจรรยาบรรณในการพัฒนาดิจิ ทัลเกมและ
ซิมูเลชัน
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SA410 คอมพิวเตอร์วิทัศน์และการประยุกต์
SQ352 โลกเสมือนจริงและความจริงเสมือน 3(2-2-5)
3(2-2-5)
(Virtual Reality and Augmented Reality)
(Computer Vision and Applications)
การใช้อุ ปกรณ์ วีอ าร์ และ เออาร์ สำหรับสร้างโลกเสมือ น
สอบผ่าน SC274 การเขียนโปรแกรมและการเขียน จริงและความจริงเสมือนในงานดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
สคริปต์เบื้องต้น
และ คำอธิบาย
ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ นิยามของศัพ ท์
รายวิชา
เฉพาะทาง การรู้ จ ำแบบ การเรี ย นรู้ และการ
ประยุก ต์ใช้ งานคอมพิ ว เตอร์วิทั ศ น์ ใ นศาสตร์ต่ า งๆ
อาทิ การแพทย์ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้น
SA411 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการทางแอนิเมชั่น 1
3(2-2-5)
(Operational Special Topics in Computer
Animation 1)
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

SQ454 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัตกิ ารดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน 1
3(2-2-5)
(Special Operation Topics in Digital Game and
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
Simulation1)
และ คำอธิบาย
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน เน้นการเรียนรู้ รายวิชา
โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร โดยสาขาวิ ช าเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและ
กำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน

SA412 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัติการทางแอนิเมชั่น 2
3(2-2-5)
(Operational Special Topics in Computer
Animation 2)
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับศาสตร์
ต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

SQ455 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัตกิ ารดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน 2
3(2-2-5)
(Special Operation Topics in Digital Game and
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
Simulation2)
และ คำอธิบาย
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน เน้นการเรียนรู้ รายวิชา
โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร โดยสาขาวิ ช าเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและ
กำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน
SQ456 หัวข้อพิเศษเชิงปฎิบัตกิ ารดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน 3
3(2-2-5)
(Special Operation Topics in Digital Game and
วิชาใหม่
Simulation3)
เนื้อหาที่น่าสนใจเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน เน้นการเรีย นรู้
โดยการฝึ ก ปฏิ บั ติ ก าร โดยสาขาวิ ช าเป็ น ผู้ คั ด เลื อ กและ
กำหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน

116 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
SA400 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้
ความเห็นชอบ
การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการอย่ า งมี ระบบ
ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการ
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติ
ตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน
ขอ งสห กิ จ ศึ ก ษ าที่ มห าวิ ท ยาลั ย ก ำห น ด การ
ปฏิ บั ติงานและการประมวลผลอยู่ภาคใต้การกำกับ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงาน
ที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก
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SQ800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20)
(Co-operative Education)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความ
เห็นชอบ
ปรับรหัสวิชา ชือ่ วิชา
การปฏิ บั ติ งานในสถานประกอบการอย่ า งมี ร ะบบ ตาม และ คำอธิบาย
สาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในฐานะ รายวิชา
พนักงานชั่ว คราว นักศึก ษาจะต้อ งเข้ ารับ การเตรียมความ
พร้อ มทั้งทางด้า นวิชาการ และการปฏิบั ติตนในสังคมการ
ทำงาน รวมทั้ งดำเนิ นการตามขั้ น ตอนของสหกิจ ศึก ษาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติงานและการประมวลผลอยู่
ภาคใต้ก ารกำกับ ดูแ ลของอาจารย์ที่ป รึก ษาของสาขาวิชา
และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย

SQ251 ฐานข้อมูลสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Database for Digital Game and Simulation)
ฐานข้อมูลเบื้องต้น การเก็บและจำแนกข้อมูล การสืบค้นและ วิชาใหม่
เรียกคืนข้อมูล สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ252 คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับดิจิทัลเกม
และซิมูเลชัน 3(2-2-5)
(Computer and Network for Digital Game and วิชาใหม่
Simulation)
พื้นฐานโครงสร้างคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แผนผังโอ
เอสไอ 7 ขั้น อุปกรณ์ต่อเชื่อมเครือข่าย การตั้งค่าเครือข่าย
การวัดค่า ความเร็ ว ของเครือ ข่ า ย การตั้งค่า เว็บ เซิร์ฟ เวอร์
การแก้ปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น
SQ301 ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 1
6(0-40-20)
(Practicum in Digital Game and Simulation1)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความ
วิชาใหม่
เห็นชอบ
นัก ศึก ษาออกฝึก งานกับ องค์ก รภายนอก ตามแนวคิดของ
ระบบ Work Integrated Learning โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสาขาวิ ช า ให้ มี ระยะเวลาปฏิ บั ติงานไม่น้ อ ยกว่า 120
ชั่ ว โมง และให้ เสนอรายงานการฝึ ก งาน และผลคะแนน
ประเมินจากสถานประกอบการ โดยให้อยู่ ในความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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SQ302 ประสบการณ์วิชาชีพด้านดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 2
6(0-40-20)
(Practicum in Digital Game and Simulation2)
ศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา หรือคณบดีให้ความ
วิชาใหม่
เห็นชอบ
นัก ศึ ก ษาออกฝึก งานกับ องค์ก รภายนอก ตามแนวคิดของ
ระบบ Work Integrated Learning โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสาขาวิช า ให้ มี ระยะเวลาปฏิ บั ติงานไม่น้ อ ยกว่า 120
ชั่ ว โมง และให้ เสนอรายงานการฝึ ก งาน และผลคะแนน
ประเมินจากสถานประกอบการ โดยให้อยู่ในความดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
SQ351 เกมดิจิทัลและอุปกรณ์ 3(2-2-5)
(Game Digital and Device)
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ขนาดเล็ก ไมโครคอนโทรลเลอร์ วิชาใหม่
หรือ ไอโอที อื่นๆ เช่น ถุงมือรับข้อมูล การแสดงผลทางการ
สั่น การวัดระยะห่าง อุณหภูมิ ความชื้น ความเร่ง แรง การ
เคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์คอนโทรลเลอร์
แนวใหม่แ ละอุป กรณ์ ติดตัว เพื่อ นำมาใช้ในงานดิจิ ทัลเกม
และซิมูเลชัน
SQ353 แบบจำลองเชิงธรรมชาติสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเล
ชัน 3(2-2-5)
(Natural Simulation for Digital Game and
วิชาใหม่
Simulation)
ศึก ษาแบบจำลองเชิงธรรมชาติโดยเลือ กจากหั ว ข้ อเรื่อ งที่
ทันสมัย เช่น แบบจำลองนกบิน แบบจำลองการกัดเซาะของ
น้ำ แบบจำลองการเกิดสนิม แบบจำลองการเติบโตของพืช
แบบจำลองอวกาศ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสมจริงในงานงาน
ดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
SQ443 งานวิจัยเชิงดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(3-0-6)
(Digital Game and Simulation Research)
การประกอบสร้างเทคโนโลยี ใหม่ๆ ของดิจิทัลเกมและซิมูเล วิชาใหม่
ชัน ทั้งในด้านศิลปะและเทคโนโลยี โดยศึกษาจากเอกสาร
และวารสารที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาผลงานเชิงวิชาการ การ
เขียนงานวิจัยและการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ
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หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563
กลุม่ วิชาเอก-เลือก

เหตุผลประกอบ

SQ444 ดิจิทัลเกมและซิมูเลชันเชิงการแพทย์ 3(3-0-6)
(Medical in Digital Game and Simulation)
การนำดิจิทัลเกมและซิมูเลชันมาประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์ วิชาใหม่
เช่ น การบำบั ด การวิ เคราะห์ การนำเสนอสื่ อ ดิ จิ ทั ล เชิ ง
การแพทย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์ การแพทย์ระยะไกล
โดยหัวข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
SQ447 การบริหารโครงการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน 3(3-06)
(Project Management for Digital Game and
วิชาใหม่
Simulation)
หลักการบริหารโครงงานเบื้องต้น การแบ่งงาน การประเมิน
การทำงาน การหาเส้ น ทางวิ ก ฤติ การจั ด สรรทรั พ ยากร
สำหรับโครงการดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2558

หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2563

เหตุผลประกอบ
เป็ นไปตามรายวิชา
ป รั บ ป รุ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 119

ภาคผนวก ข.

120 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 121

122 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 123

124 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 125

126 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 127

128 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 129

130 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 131

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554

132 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 133

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ว่าด้วย การเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2548

134 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 135

136 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษา
นอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 137

138 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 139

ภาคผนวก ค.

140 – สาขาวิชาดิจทิ ลั เกมซิมเู ลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563)

