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คณะวิทยาศาสตร์ ได้จดัตัง้ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2527 ได้ปรบัเปลี่ยนชื่อ
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ในปี พ.ศ. 2554 เปิดหลกัสูตรสาขา
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน่ เมื่อ ปี 
พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยนชื่อหลกัสูตร
เป็น ดิจิทลัเกมซิมเูลชนั ในปี พ.ศ. 
2563 เป็นหลกัสูตรที่เปลี่ยนแปลง 
ให้ทนักบัยุคสมยัตลอดเวลาที่ผ่าน
มา

โดยคณะฯ ได้จดัให้มอุีปกรณ์ในยุค
ดิจิทลัเช่น 3D Printer, 3D 
Scanner, Motion Capture และ 
แว่น VR เครือ่งคอมพวิเตอร์เปลี่ยน
ใหม่ทุก 3 ปี และนักศกึษาจะได้รบั
แจก iPad ทุกคน
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สารจากคณบดี

ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร. สุรพงษ์ พนิิจกลาง

ปัจจุบนัเทคโนโลยไีด้
เปลีย่น แปลงไปอย่างรวดเรว็

ดิจิทลัเกมซิมเูลชนั
เป็นหลกัสตูรทีเ่ปลีย่นแปลงให้

ทนักบัยุคสมยั

อาชีพในฝัน

จากผู้เล่นเกม

สู่

ผู้สร้างเกม

ได้ใช้อุปกรณ์ทนัสมยั

การลงทุน ที่ดี

ต้องลงทุน

ในความรู้

ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ เปลี่ย น 
แปลงไปอย่างรวดเร็ว  ดิจิทลัเกม
ซิมูเลชัน เป็นหลักสูตร ที่เปลี่ยน 
แปลง ให้ทันกับยุคสมัย เข้ากับ
บรบิท ของสงัคม ออนไลน์ ในการ
ท างาน ไม่จ าเป็นต้อง ลงแรงอย่าง
เดยีว หลกัสูตร สรา้งเกม เป็นหนึ่ง
ในผลงาน สร้างสรรค์ ที่ต้องใช้ สต ิ
ปัญญา ทักษะฝีมือ ฝึกฝนฝึกปรือ 
ความสามารถรอบด้าน เพื่อคิด
โจทย์ ในการแปลงจากจินตนาการ 
สู่สื่ออเิลก็ทรอนิคส์ ที่ทุกคนจบัต้อง
ได้

ถ้าหากทุกคนเป็นนักกีฬา 
ในสนามแข่งข ันคงขาดคน
เชียร์ หากเรียกอีสปอร์ตว่ า
เป็นอาชีพดาวรุ่งพุ่งแรง แล้ว
กฎกตกิาในเกมทุกอย่างใครจะ
เป็นผูก้ าหนด ?
นัน่เป็นหน้าทีข่องผูส้รา้งเกม

ผู้สร้างเกม

หรือ 

เกมโปรแกรมเมอร์

"

"

หลายคนเวลาเล่นเกม จะ
รูส้กึอย่างเดยีวกนั ท าไมเกมท า
ไดแ้ค่นี้ ท าไมเกมไม่สนุกกว่านี้ 
ท าไมเล่นแลว้ไม่ผ่านสกัท ีแลว้
กฎกตกิาในเกมทุกอย่าง ถ้าเรา
อยากเปลี่ยนวิธีการเล่น จะ
เปลี่ยนได้ไหม ถ้าเอาเกมสอง
เกมมารวมกนั ถ้ามฉีากเยอะๆ
ถ้าสร้างเกมเองได้ มันคงจะ
สนุกกว่านี้ ค าตอบอยู่ที่ ผูส้รา้ง
เกม



ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร ยอดธง รอดแก้ว

อาจารย์ พิพัฒน์ ลิ้มรัตนด ารงค์

อาจารย์ พรยศ มณีโชติปิติ
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ผู้พัฒนาเกม 

ณฎัฐกกิษก

อนันตศิริจินดา
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ผู้พัฒนาเกม 

พุทธิเมฆ เทิดจิตไพศาล

ปวีร์ ขยันกิจกุล
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ผู้พัฒนาเกม 

จิรายุ รอดงาม

อรรถพล ค าภักดี



ผลงานนักศึกษา

วิชาการปั้นโมเดลและการสร้างพิ้นผิวสามมิติ
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ผลงานนักศึกษา

การให้แสงและการเรนเดอร์สามมติิ
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ขั้นตอนการพัฒนาเกมฉบับย่อ

COMPUTER

ANIMATION

คน้หาความสนุกของเกม ใคร
คอืผู้เล่นเกม เกมที่มอียู่แล้วมี
ขอ้ดีขอ้เสียอย่างไร ออกแบบ
ใหแ้ตกต่างจากเดมิ

1 2 ศกึษาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ
พัฒน า เ ก ม  เ ลื อ ก สิ่ ง ที่
เหมาะสมกับทีมงาน อาจ
ใช้เกมเอนจินส า เร็จรูป
หรอืพฒันาโปรแกรมเองใน
ชิน้ส่วนทีส่ าคญั

3 ส ร้ า ง เ ก ม ต้ น แ บ บ 
ทดลอ งแล ะทดสอบ 
ระบบกลไกของ เกม 
การด าเนินไปของตัว
เกม การผ่านฉาก การ
คดิคะแนน

4 เพิ่มระบบเสริมในเกม
เช่น ระบบอาวุธ ท่าไม้
ตาย ระบบพูดคุย  ใน
ขัน้ตอนนี้  ฝ่ายกราฟิก
ต้องท างานหนักขึ้น ใน
การปั้นและแกไ้ขโมเดล 
การสรา้งหน้าจอโต้ตอบ
ต่างๆ

5 เก็บงานที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จ
สมบูรณ์ จากนัน้จงึ ทดสอบ 
ทดสอบ และทดสอบ ยิ่ง
ทดสอบและปรับปรุงมาก
เท่ า ใ ด  เ กมยิ่ ง ดีขึ้ น ม าก
เท่านัน้ ในขัน้ตอนนี้กนิเวลา 
30-40% ของการพฒันาเกม
เลยทเีดยีว

6 เกมเสร็จแล้ว ให้เพื่อนเล่ น 
หรอืจดัจ าหน่าย นัง่รอผลตอบ
รบัจากผู้เล่นเกม ถ้าดกี็เตรยีม
ออกภาคเสรมิกนัไดเ้ลย

อยากรูเ้คลด็ลบัอย่างอื่นอกี ?
มอีะไรจะบอกมากมาย
มาเรยีนกบัเราสิ

ภาพแสดงเบื้ อ งหลังการพัฒนา
ขัน้ตอนต่างๆ ในเกมต่อสู้ โดย นาย
วรพงศ ์แยม้เจรญิ



ส่ิงที่จะได้เรียนในหลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน
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ปีที ่1 ความรูพ้ ืน้ฐานทางศลิปะ
การวาดภาพสองมติิ การคิดในเชิง
การออกแบบ การใชเ้ครือ่งมอืส าหรบั
ก า ร ว าด ภ าพ ใ น ค อมพิ ว เ ต อ ร ์
ประวัติศาสตร์เชิงศิลปะ การเขียน
โปรแกรมพื้นฐาน การออกแบบเกม
กระดาน ดนตรีและเสียงประกอบ
พืน้ฐาน

1

2 ปี ที่  2  เ ก ม เ อ น จิน  ก า ร ส ร้ า ง
แบบจ าลองสามมติิ การควบคุมตัว
ละครสามมติ ิฟิสกิส์ทีเ่กีย่วขอ้งการ
การสร้างเกม และซิมูเลชัน  การ
ออกแบบเกม การออกแบบหน้าจอ
แสดงผล การรับข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ การตดัต่อภาพเคลือ่นไหว

ปีที่ 3 สร้างเกมต้นแบบ ทดลอง การ
พฒันาเกมขัน้กลางและขัน้สูง การใช้
ปัญญาประดษิฐ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง
เกม ฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลของ
เกม การสรา้งแสงเงา สรา้งพื้นผวิต่างๆ
การพัฒนาเกมออนไลน์ และอุปกรณ์
ควบคุมจากระยะใกล้

ปีที่  4 เรียนรู้ความเป็นไปของโลก
ภายนอก ผ่านการฝึกงานดว้ยระบบสห
กิจศึกษา หรือผ่านงานวิจัย ทดลอง
โครงงานสรา้งเกมของตวัเอง

3

4
ภาพแสดงเบือ้งหลงัการพฒันาในเกม
สยองขวญั โดย PePhas

ภาพแสดงเบือ้งหลงัการพฒันาในเกม
สาปราตร ีโดย ณฐัธดิา รองพล และ 
ณภทัร วพิลชยั



รางวัลชนะเลิศ จาก เอชพี อิงค์ ประเทศไทย เข้าร่วมงาน TGJ : THAILAND GLOBAL GAME JAM
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กิจกรรมในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุ่นใจเหมือนบ้านหลังที่สอง ชาวหอการค้าไทย เราเป็นครอบครัวเดียวกัน

ด้วยประสบการณ์
กว่า 15 ปี ที่เราดูแล
นักศกึษา จากรุ่นสู่รุ่น
ท าให้ผู้ปกครองมัน่ใจ
ได้ว่า นักศึกษาที่เข้า
ม า เ รี ย น นั ้ น  ไ ม่
เ พี ย ง แ ต่ จ ะ ไ ด้ ร ั บ
วชิาการทีด่ ีและยงัจะ
ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ 
ใหพ้วกเขาเตบิโตเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ
แ ล ะ ป ลู ก ฝั ง ก า ร มี
คุณธร รม  เพื่ อ เ ป็น
ก าลงัของประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

เพราะว่าเรามองเห็นศักยภาพที่
ซ่อนอยู่ ในตัวของนักศึกษาทุกคน 
นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความสนใจ และไดแ้สดงออกในทุกๆ
ดา้น
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หลักสูตร ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรสร้างเกมที่ดีท่ีสุด

ของเรา

ผสานความรู้

ให้รวมเป็นหนึ่งเดียว

ในโลกของการศึกษา มี

มากมาย ความรู้ใดมี

ประโยชน์ สูงสุด

ตลอดระยะเวลา 15 ปี เราได้

คัดสรร และสกัดความรู้การ

พัฒนาเกมในด้านต่างๆ

เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตรในแต่ละขั้นตอนอย่าง

พิถีพิถัน เพื่อน าส่วนผสม

มาปรับใช้และตอบโจทย์

ในโลกปัจจุบัน

ลูกศิษย์ทุกรุ่น คือ ความ

ภาคภูมิใจ

ภารกิจของเรา

ไม่เคยหยุดนิ่ง

การค้นคว้าเพื่อสร้าง

หลักสูตร คุณภาพ และ ดี

ที่สุด คือ เป้าหมายของเรา

ใส่ใจทุกรายละเอียด

เพื่อให้บัณฑิตที่จบ

มีความสามารถ

และคุณธรรม

"

"

"

ปรับปรุงจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาดิจิทัลเกม

ซิมูเลชัน หลักสูตรปรับปรงุ พ ศ 2563

วท บ ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี

391 000บาท

ปีที่ 1 108,000 บาท

ปีที่ 2 115,200 บาท

ปีที่ 3 112,800 บาท

ปีที่ 4 55,000 บาท
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ปรับปรุงจาก

รายวิชาที่น่าสนใจ

กลุ่มวิชาพื้นกาน

SQ101 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
(Basic Programming)
SQ102 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึมส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Datastructure and Algorithms for Digital Game and 
Simulation)
SQ201 คณิตศาสตร์ 3 มิติส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(3D Math for Digital Game and Simulation)
SQ202 ฟิสิกส์ 3 มิติส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(3D Physics for Digital Game and Simulation)
SQ110 ออกแบบพื้นฐาน
(Basic Design)
SQ111 เคร่ืองมือกราฟิกส์สองมิติ
(2D Graphics Tools)
SQ112 ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Basic Music and Sound for Digital Game and Simulation)
SQ113 ศิลปะส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Art for Digital Game and Simulation)

SQ210 การเคล่ือนไหวตวัละคร 3 มิติ
(3D Character Animation and Motion)
SQ211 การพฒันาดิจิทลัเกมและซิมูเลชนัดว้ยเกมเอนจิน
(Digital Game and Simulation Creator with Game Engine)
SQ212 การสร้างแบบจ าลองและพื้นผวิสามมิติ
(3D Modeling and Texturing)
SQ213 การวเิคราะห์และออกแบบดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Digital Game and Simulation Analysis and Design)
SQ310 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Software Engineer for Digital Game and Simulation)
SQ311 ปัญญาประดิษฐ์์ส าหรับดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Artificial Intelligence for Digital Game and Simulation)
SQ312 โครงงานจ าลองดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Mini Project in Digital Game and Simulation)
SQ401 โครงงานดิจิทลัเกมและซิมูเลชนั
(Senior Project in Digital Game and Simulation)
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ปรับปรุงจาก

กลุ่มวิชาเลือกที่น่าสนใจที่นักศึกษาสามารถ
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SQ133 การวาดมงังงง แล การต์นูดจิิทลั  
(Digital Manga and Cartoon Drawing)
SQ134 การสรา้งงดนตรีปร กอบในดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Music Composer for Digital Game and Simulation)
SQ135 การออกแบบเกมกร ดาน 
(Board Game Design)
SQ137 การออกแบบปร สบการณผ์ูใ้ชง้งานส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(UI and UX design for Digital Game and Simulation)
SQ138 การวาดตวัล ครแล การออกแบบเครื่องงแตง่งกาย  
(Character Drawing and Costume Design)
SQ139 โมชนักราฟิกสแ์ล การตดัตอ่ส่ือเคล่ือนไหว 
(Motion Graphics and Digital Motion Editing)
SQ231 การวาดภาพทิวทศันเ์ชิงงดจิิทลั 
(Digital Matte Painting)
SQ232 ต านานเทพส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Mythology and for Digital Game and Simulation)
SQ233 ปร วตัศิาสตรศ์ลิป ดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(History of Game and Digital Art)

SQ234 การปร กอบสรา้งงวฒันธรรมเสมือนส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Constructive Virtual Cultural for Digital Game and 

Simulation)
SQ251 ฐานขอ้มลูส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Database for Digital Game and Simulation)
SQ252 คอมพิวเตอรแ์ล ร บบเครือขา่ยส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Computer and Network for Digital Game and Simulation)
SQ351 เกมดจิิทลัแล อปุกรณ ์
(Game Digital and Device)
SQ352 โลกเสมือนจรงิงแล ความจรงิงเสมือน 
(Virtual Reality and Augmented Reality)
SQ354 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์2 มิต ิ 
(2D Computer Graphics)
SQ355 คอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์3 มิต ิ 
(3D Computer Graphics)
SQ356 เชดเดอรแ์ล การสรา้งงภาพแบบเรียลไทม ์
(Shader and Realtime Rendering)
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SQ357 การพฒันาเกม 2 มิต ิ
(2D Game Development)
SQ358 การพฒันาเกม 3 มิต ิ
(3D Game Development)
SQ360 การพฒันาเกมวางงแผนการรบ 
(RTS Game Development)
SQ361 การพฒันาเกมไขปรศินา 
(Puzzle and Logic Game Development)
SQ362 การพฒันาเกมออนไลน ์
(Online Game Development)
SQ363 การพฒันาเกมสรา้งงเมืองง 
(City Game Development)
SQ367 การพฒันาเกมปลกูผกั 
(Agriculture Game Development)
SQ368 การพฒันาเกมยิงงมมุมองงบคุคลแรก 
(The First Person Shooting Game Development)
SQ369 การพฒันาเกมขบัรถแขง่ง 
(Car Racing Game Development)

SQ441 ธุรกิจแล การตลาดส าหรบัดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Business and Marketing for Digital Game and Simulation)
SQ444 ดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนัเชิงงการแพทย ์
(Medical in Digital Game and Simulation)
SQ445 จิตวิทยาส าหรบัผูส้รา้งงดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Psychology for Digital Game and Simulation Creator)
SQ446 กฎหมายส าหรบัผูส้รา้งงดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Law for Digital Game and Simulation Creator)
SQ447 การบรหิารโครงงการดจิิทลัเกมแล ซิมเูลชนั 
(Project Management for Digital Game and Simulation)
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