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"

ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้
เปลีย่ น แปลงไปอย่างรวดเร็ว
ดิ จิทลั เกมซิ มเู ลชัน
เป็ นหลักสูตรทีเ่ ปลีย่ นแปลงให้
ทันกับยุคสมัย

"
'DIGITAL GAME
SIMULATION'
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

การลงทุน ที่ดี
ต้องลงทุน
ในความรู้
ปั จจุ บ ั น เทคโนโลยี ไ ด้ เ ปลี่ ย น
แปลงไปอย่ างรวดเร็ว ดิ จิ ทลั เกม
ซิ มู เ ลชัน เป็ น หลัก สูต ร ที่เ ปลี่ย น
แปลง ให้ ท ัน กับ ยุ ค สมัย เข้ า กั บ
บริบท ของสังคม ออนไลน์ ในการ
ทางาน ไม่จาเป็ น ต้อง ลงแรงอย่ าง
เดียว หลักสูตร สร้างเกม เป็ นหนึ่ ง
ในผลงาน สร้างสรรค์ ที่ต้องใช้ สติ
ปั ญ ญา ทักษะฝี ม ือ ฝึ ก ฝนฝึ กปรือ
ความสามารถรอบด้ า น เพื่ อ คิ ด
โจทย์ ในการแปลงจากจินตนาการ
สู่ส่อื อิเล็กทรอนิคส์ ที่ทุกคนจับต้อง
ได้

คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้จดั ตัง้ ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2527 ได้ปรับเปลี่ย นชื่อ
คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี พ.ศ. 2554 เปิ ดหลักสูตรสาขา
คอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เมชัน่ เมื่อ ปี
พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ย นชื่อ หลักสู ต ร
เป็ น ดิ จิทลั เกมซิ มเู ลชัน ในปี พ.ศ.
2563 เป็ น หลักสูต รที่เ ปลี่ย นแปลง
ให้ทนั กับยุ ค สมัย ตลอดเวลาที่ผ่ าน
มา

ได้ใช้อุปกรณ์ทน
ั สมัย
โดยคณะฯ ได้จดั ให้มอี ุปกรณ์ในยุค
ดิจิทลั เช่น 3D Printer, 3D
Scanner, Motion Capture และ
แว่น VR เครือ่ งคอมพิวเตอร์เปลี่ยน
ใหม่ทุก 3 ปี และนักศึกษาจะได้รบั
แจก iPad ทุกคน

อาชีพในฝัน
ถ้า หากทุ ก คนเป็ นนั ก กีฬ า
ในสนามแข่ ง ขัน คงขาดคน
เชีย ร์ หากเรีย กอี ส ปอร์ ต ว่ า
เป็ น อาชีพ ดาวรุ่งพุ่ง แรง แล้ว
กฎกติกาในเกมทุกอย่างใครจะ
เป็ นผูก้ าหนด ?
นันเป็
่ นหน้าทีข่ องผูส้ ร้างเกม

จากผู้เล่นเกม
สู่
ผู้สร้างเกม
หลายคนเวลาเล่ น เกม จะ
รูส้ กึ อย่างเดียวกัน ทาไมเกมทา
ได้แค่น้ี ทาไมเกมไม่สนุ กกว่านี้
ทาไมเล่นแล้วไม่ผ่านสักที แล้ว
กฎกติกาในเกมทุกอย่าง ถ้าเรา
อยากเปลี่ ย นวิธี ก ารเล่ น จะ
เปลี่ยนได้ไ หม ถ้าเอาเกมสอง
เกมมารวมกัน ถ้ามีฉากเยอะๆ
ถ้ า สร้ า งเกมเองได้ มัน คงจะ
สนุกกว่านี้ คาตอบอยู่ท่ี ผูส้ ร้าง
เกม

ผู้สร้างเกม
หรือ
เกมโปรแกรมเมอร์
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ผู้พัฒนาเกม
ณัฎฐกกิษก
อนันตศิริจินดา

ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร ยอดธง รอดแก้ว
อาจารย์ พิพัฒน์ ลิ้มรัตนดารงค์
อาจารย์ พรยศ มณีโชติปิติ
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ผู้พัฒนาเกม
พุทธิเมฆ เทิดจิตไพศาล
ปวีร์ ขยันกิจกุล

ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร ยอดธง รอดแก้ว
อาจารย์ พิพัฒน์ ลิ้มรัตนดารงค์
อาจารย์ พรยศ มณีโชติปิติ
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ผู้พัฒนาเกม
จิรายุ รอดงาม
อรรถพล คาภักดี

ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร ยอดธง รอดแก้ว
อาจารย์ พิพัฒน์ ลิ้มรัตนดารงค์
อาจารย์ พรยศ มณีโชติปิติ

ผลงานนักศึกษา
วิชาการปั้นโมเดลและการสร้างพิน
้ ผิวสามมิติ
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ผลงานนักศึกษา
การให้แสงและการเรนเดอร์สามมิติ
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ขั้นตอนการพัฒนาเกมฉบับย่อ

ภาพแสดงเบื้ อ งหลั ง การพั ฒ นา
ขัน้ ตอนต่างๆ ในเกมต่อสู้ โดย นาย
วรพงศ์ แย้มเจริญ

1

ค้นหาความสนุ กของเกม ใคร
คือผู้เล่ นเกม เกมที่มอี ยู่แล้ว มี
ข้อดีขอ้ เสียอย่างไร ออกแบบ
ให้แตกต่างจากเดิม

2
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ศึกษาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
พั ฒ น า เ ก ม เ ลื อ ก สิ่ ง ที่
เหมาะสมกับ ทีมงาน อาจ
ใช้ เ กมเอนจิ น ส าเร็ จ รู ป
หรือพัฒนาโปรแกรมเองใน
ชิน้ ส่วนทีส่ าคัญ

3

ส ร้ า ง เ ก ม ต้ น แ บ บ
ทด ล อ งแ ล ะ ทด ส อ บ
ระบบกล ไกของเกม
การด าเนิ น ไปของตั ว
เกม การผ่ านฉาก การ
คิดคะแนน

4

เพิ่ม ระบบเสริม ในเกม
เช่น ระบบอาวุธ ท่าไม้
ตาย ระบบพู ด คุ ย ใน
ขัน้ ตอนนี้ ฝ่ ายกราฟิ ก
ต้องทางานหนักขึ้น ใน
การปั ้นและแก้ไขโมเดล
การสร้างหน้าจอโต้ตอบ
ต่างๆ

5

เก็บงานที่ย งั ค้างอยู่ใ ห้เสร็จ
สมบูรณ์ จากนัน้ จึง ทดสอบ
ทดสอบ และทดสอบ ยิ่ ง
ทดสอบและปรับ ปรุ ง มาก
เท่ า ใ ด เ ก มยิ่ ง ดี ข้ึ น ม า ก
เท่านัน้ ในขัน้ ตอนนี้ กนิ เวลา
30-40% ของการพัฒนาเกม
เลยทีเดียว

6

เกมเสร็ จ แล้ ว ให้ เ พื่ อ นเล่ น
หรือจัดจาหน่ าย นังรอผลตอบ
่
รับจากผู้เล่นเกม ถ้าดีก็เตรียม
ออกภาคเสริมกันได้เลย
อยากรูเ้ คล็ดลับอย่างอื่นอีก ?
มีอะไรจะบอกมากมาย
มาเรียนกับเราสิ

สิ่งที่จะได้เรียนในหลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

1
2

ปี ท่ี 1 ความรูพ้ น้ื ฐานทางศิลปะ
การวาดภาพสองมิติ การคิดในเชิง
การออกแบบ การใช้เครือ่ งมือสาหรับ
ก า ร ว า ด ภ า พ ใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ประวัติศ าสตร์เ ชิง ศิล ปะ การเขีย น
โปรแกรมพื้นฐาน การออกแบบเกม
กระดาน ดนตรีแ ละเสีย งประกอบ
พืน้ ฐาน

ปี ที่ 2 เ ก ม เ อ น จิ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบจาลองสามมิติ การควบคุมตัว
ละครสามมิติ ฟิ สกิ ส์ทเ่ี กีย่ วข้องการ
การสร้า งเกม และซิมูเ ลชัน การ
ออกแบบเกม การออกแบบหน้าจอ
แสดงผล การรับ ข้อ มูล ในรูป แบบ
ต่างๆ การตัดต่อภาพเคลือ่ นไหว

3
4
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ปี ท่ี 3 สร้า งเกมต้น แบบ ทดลอง การ
พัฒ นาเกมขัน้ กลางและขัน้ สูง การใช้
ปั ญญาประดิษฐ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการสร้าง
เกม ฐานข้อ มูล ส าหรับ เก็บ ข้อ มูล ของ
เกม การสร้างแสงเงา สร้างพื้นผิว ต่างๆ
การพัฒ นาเกมออนไลน์ และอุ ป กรณ์
ควบคุมจากระยะใกล้

ปี ที่ 4 เรี ย นรู้ ค วามเป็ นไปของโลก
ภายนอก ผ่านการฝึ กงานด้วยระบบสห
กิจ ศึก ษา หรือ ผ่ า นงานวิจ ัย ทดลอง
โครงงานสร้างเกมของตัวเอง

ภาพแสดงเบือ้ งหลังการพัฒนาในเกม
สยองขวัญ โดย PePhas

ภาพแสดงเบือ้ งหลังการพัฒนาในเกม
สาปราตรี โดย ณัฐธิดา รองพล และ
ณภัทร วิพลชัย

รางวัลชนะเลิศ จาก เอชพี อิงค์ ประเทศไทย
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เข้าร่วมงาน

TGJ : THAILAND GLOBAL GAME JAM

กิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุ่นใจเหมือนบ้านหลังที่สอง ชาวหอการค้าไทย เราเป็นครอบครัวเดียวกัน
ด้ว ยประสบการณ์
กว่ า 15 ปี ที่เ ราดู แ ล
นักศึกษา จากรุ่นสู่รุ่น
ทาให้ผู้ปกครองมันใจ
่
ได้ว่ า นักศึก ษาที่เข้า
ม า เ รี ย น นั ้ น ไ ม่
เ พี ย ง แ ต่ จ ะ ไ ด้ รั บ
วิชาการทีด่ ี และยังจะ
ได้รบั การดูแลเอาใจใส่
ให้พวกเขาเติบโตเป็ น
บุ ค ลากรที่ม ีคุ ณ ภาพ
แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี
คุ ณ ธร รม เพื่ อ เป็ น
กาลังของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

เพราะว่ า เรามองเห็น ศัก ยภาพที่
ซ่ อ นอยู่ ใ นตัว ของนั ก ศึก ษาทุ ก คน
นักศึกษาจะได้เข้าร่ว มกิจกรรมตาม
ความสนใจ และได้แสดงออกในทุกๆ
ด้าน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลเกม
ซิมูเลชัน หลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2563
วท บ ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
391 000บาท
ปีที่
ปีที่
ปีที่
ปีที่

1 108,000 บาท
2 115,200 บาท
3 112,800 บาท
4 55,000 บาท
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หลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน หลักสูตรสร้างเกมที่ดีที่สุด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเรา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผสานความรู้
ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว

"

ตลอดระยะเวลา 15 ปี เราได้
คัดสรร และสกัดความรู้การ
พัฒนาเกมในด้านต่างๆ
เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรในแต่ละขั้นตอนอย่าง
พิถีพิถัน เพื่อนาส่วนผสม
มาปรับใช้และตอบโจทย์
ในโลกปัจจุบัน

"

ลูกศิษย์ทุกรุ่น คือ ความ
ภาคภูมิใจ

ในโลกของการศึกษา มี
มากมาย ความรู้ใดมี
ประโยชน์ สูงสุด
ภารกิจของเรา
ไม่เคยหยุดนิ่ง
การค้นคว้าเพื่อสร้าง
หลักสูตร คุณภาพ และ ดี
ที่สุด คือ เป้าหมายของเรา

"

ใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อให้บัณฑิตที่จบ
มีความสามารถ
และคุณธรรม

รายวิชาที่น่าสนใจ
กลุ่มวิชาพืน
้ กาน
SQ101 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
SQ102 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึมสาหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and
Simulation)
SQ201 คณิ ตศาสตร์ 3 มิติสาหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(3D Math for Digital Game and Simulation)
SQ202 ฟิ สิ กส์ 3 มิติสาหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
SQ110 ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
SQ111 เครื่ องมือกราฟิ กส์สองมิติ
(2D Graphics Tools)
SQ112 ดนตรี และเสี ยงพื้นฐานในดิจิทลั เกมและซิ มูเลชัน
(Basic Music and Sound for Digital Game and Simulation)
SQ113 ศิลปะสาหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Art for Digital Game and Simulation)
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SQ210 การเคลื่อนไหวตัวละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)
SQ211 การพัฒนาดิจิทลั เกมและซิมูเลชันด้วยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with Game Engine)
SQ212 การสร้างแบบจาลองและพื้นผิวสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
SQ213 การวิเคราะห์และออกแบบดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Digital Game and Simulation Analysis and Design)
SQ310 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
SQ311 ปั ญญาประดิษฐ์์สาหรับดิจิทลั เกมและซิ มูเลชัน
(Artificial Intelligence for Digital Game and Simulation)
SQ312 โครงงานจาลองดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
SQ401 โครงงานดิจิทลั เกมและซิมูเลชัน
(Senior Project in Digital Game and Simulation)

กลุ่มวิชาเลือกที่น่าสนใจที่นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนได้ 1
SQ133 การวาดมังงงง แล การ์ตนู ดิจิทลั
(Digital Manga and Cartoon Drawing)
SQ134 การสร้างงดนตรีปร กอบในดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Music Composer for Digital Game and Simulation)
SQ135 การออกแบบเกมกร ดาน
(Board Game Design)
SQ137 การออกแบบปร สบการณ์ผใู้ ช้งงานสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(UI and UX design for Digital Game and Simulation)
SQ138 การวาดตัวล ครแล การออกแบบเครื่องงแต่งงกาย
(Character Drawing and Costume Design)
SQ139 โมชันกราฟิ กส์แล การตัดต่อสื่อเคลื่อนไหว
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
SQ231 การวาดภาพทิวทัศน์เชิงงดิจิทลั
(Digital Matte Painting)
SQ232 ตานานเทพสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Mythology and for Digital Game and Simulation)
SQ233 ปร วัตศิ าสตร์ศลิ ป ดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(History of Game and Digital Art)
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SQ234 การปร กอบสร้างงวัฒนธรรมเสมือนสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Constructive Virtual Cultural for Digital Game and
Simulation)
SQ251 ฐานข้อมูลสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Database for Digital Game and Simulation)
SQ252 คอมพิวเตอร์แล ร บบเครือข่ายสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Computer and Network for Digital Game and Simulation)
SQ351 เกมดิจิทลั แล อุปกรณ์
(Game Digital and Device)
SQ352 โลกเสมือนจริงงแล ความจริงงเสมือน
(Virtual Reality and Augmented Reality)
SQ354 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ 2 มิติ
(2D Computer Graphics)
SQ355 คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์ 3 มิติ
(3D Computer Graphics)
SQ356 เชดเดอร์แล การสร้างงภาพแบบเรียลไทม์
(Shader and Realtime Rendering)

กลุ่มวิชาเลือกที่น่าสนใจที่นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนได้ 2
SQ357 การพัฒนาเกม 2 มิติ
(2D Game Development)
SQ358 การพัฒนาเกม 3 มิติ
(3D Game Development)
SQ360 การพัฒนาเกมวางงแผนการรบ
(RTS Game Development)
SQ361 การพัฒนาเกมไขปริศนา
(Puzzle and Logic Game Development)
SQ362 การพัฒนาเกมออนไลน์
(Online Game Development)
SQ363 การพัฒนาเกมสร้างงเมืองง
(City Game Development)
SQ367 การพัฒนาเกมปลูกผัก
(Agriculture Game Development)
SQ368 การพัฒนาเกมยิงงมุมมองงบุคคลแรก
(The First Person Shooting Game Development)
SQ369 การพัฒนาเกมขับรถแข่งง
(Car Racing Game Development)
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SQ441 ธุรกิจแล การตลาดสาหรับดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Business and Marketing for Digital Game and Simulation)
SQ444 ดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชันเชิงงการแพทย์
(Medical in Digital Game and Simulation)
SQ445 จิตวิทยาสาหรับผูส้ ร้างงดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Psychology for Digital Game and Simulation Creator)
SQ446 กฎหมายสาหรับผูส้ ร้างงดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Law for Digital Game and Simulation Creator)
SQ447 การบริหารโครงงการดิจิทลั เกมแล ซิมเู ลชัน
(Project Management for Digital Game and Simulation)
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