
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

TQF 

 
 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                     หน้าที ่1 

 
 

รายละเอียดของหลักสตูร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

                  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบโตตอบและการพัฒนาเกม 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Interactive Design and Game  

                     Development  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 

ชื่อเต็ม(ไทย):      วิทยาศาสตรบัณฑิต (การออกแบบเชิงโตตอบโตตอบและการพัฒนาเกม) 

ชื่อยอ(ไทย):    วท.บ.(การออกแบบเชิงโตตอบโตตอบและการพัฒนาเกม) 

ชื่อเต็ม(อังกฤษ):    Bachelor of Science (Interactive Design and Game Development) 

ชื่อยอ(อังกฤษ):    B.Sc. (Interactive Design and Game Development) 

 

3. วิชาเอก (ถามี)     - 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

หลักสูตร 4 ป มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552 
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5.2 ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทย  

 

5.3 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

- 

 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

   

หลักสูตรปรับรุง พ.ศ. 2559  

 

   สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุม วันท่ี 24 ธันวาคม 2558 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งท่ี 2 ปการศึกษา 2558 วันท่ี 27 มกราคม 2559  

 

เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานในปการศึกษา 2563 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

• กราฟกดีไซนเนอร 2D, 3D 

• นักออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 

• นักออกแบบตัวละคร วัตถุ เครื่องมือและฉากสําหรับเกมคอมพิวเตอร 

• นักออกแบบสวนอินเทอรเฟสเกม 

• นักออกแบบและตกแตงงานแอนิเมชัน 

• นักตกแตงงานวิชวลเอ็ฟเฟคท 

• นักออกแบบสื่อเพ่ือความบันเทิงแบบโตตอบ 
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• นักพัฒนาสื่อเพ่ือความบันเทิงแบบโตตอบ 

• นักออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอีเลิรนนิ่ง 

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตําแหนง-ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ 
เลขประจําตัว 

บัตรประชาชน 

อาจารย วิลาวัลย  อินทรชํานาญ DIT. (Game and Interactive 

Entertainment),  Queensland University of 

Technology, Australia, 2014 

 

MBA. (E-Commerce), Queensland 

University of Technology, Australia, 2001 

M.Sc. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2540 

B.Sc. (สถิติประยุกต), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2534 

อาจารย พนมพร  ดอกประโคน M.Sc. (Information System), Strayer 

University, USA, 2537 

 

วท.บ. (ภูมิศาสตรแผนท่ีและภาพถาย),

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2532 

อาจารย สุพล  สุภาควัฒน  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2545 

 

ประกาศนียบัตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2543 

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2531 

อาจารย กรุณา แยมพราย วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2546 

 

คอ.บ. (ครุศาสตรวิศวกรรม),  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2544 
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อาจารยบัญญพนต พูลสวัสดิ์  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ),   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง, 2555 

 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), วิทยาลัยหอการคา

ไทย, 2547 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอรกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหบุคลากรซ่ึงมี

ความรูและความสามารถในอุตสาหกรรมนี้เปนท่ีตองการของผูประกอบการมาก  ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งท่ีสามารถผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท้ังในระดับประเทศ

และตางประเทศ อันจะนํามาซ่ึงรายไดท่ีดี ท้ังสําหรับผูประกอบการและประเทศชาติ และ

อุตสาหกรรมฯนี้ยังอยูภายใตนโยบายและการสงเสริมอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกมจากท้ัง

ภาครัฐบาลและเอกชน การพัฒนาหลักสูตรตองจัดรายวิชาท่ีมีเนื้อหาทันสมัยใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) สรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและ

การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือใหผูท่ีจะจบการศึกษามี

คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาด ตองจัดรายวิชาท่ีมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติกับสถาน

ประกอบการหรือชุมชนหรือสังคมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการนําความรูสู

ปฏิบัติ   

 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ คือสังคมท่ีสามารถดึงเอาประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประกอบกับการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจใหไดประสิทธิผลสูงสุด สรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและ

การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือใหผูท่ีจะจบการศึกษามี
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คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาด ตองจัดรายวิชาท่ีมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติ กับถาน

ประกอบการหรือชุมชนหรือสังคมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในการนําความรูสู

ปฏิบัติ  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมจึงมุงผลิตบัณฑิตท่ีรอบรู

วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝรูเทคโนโลยี  สามารถวิเคราะหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผล

ตอบุคคล องคกร และสังคม มีทักษะเก่ียวกับ Digital Platform Technology หรือ งานทางดาน

ดาน ดิจิทัล และสรางนักพัฒนาเกมและสื่อเชิงโตตอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรจําเปนตองมีความยืดหยุนในการปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนเร็ว

มาก   

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมและกระตือรือรนในการแสวงหา

ความรูดานตางๆ และปลูกฝงใหนักศึกษามีคุณธรรม มีหลักการดําเนินชีวิตและศรัทธาในความดี

งามโดยยึดความพอเพียงและอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  การพัฒนาหลักสูตรจึงใหความ

สนใจกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย คุมคา และสอดแทรกขอคิดท่ีคํานึงถึงคุณธรรม 

จริยธรรมและวัฒนธรรมไทย 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  รายวิชา

ภาษาอังกฤษเปดสอนโดยสถาบันภาษา  และรายวิชาศิลปะเปดสอนโดยคณะศิลปกรรม  

 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

- 

 

13.3  การบริหารจัดการ  

ใชนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนท่ีใหคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน

นั้นๆ เปนผูจัดการเรียนการสอน โดยประสานงานผานทางผูบริหารภาควิชาเพ่ือใหไดเนื้อหาสาระ

เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552  
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

1.1  ปรัชญา ความสําคัญ 

ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การผลิตบัณฑิตท่ีรอบรูวิชาการ มีคุณธรรม

จริยธรรม ใฝรูเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมมุงม่ันท่ีจะ

ผลิตนักออกแบบเชิงโตตอบท่ีสามารถประสานความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับทฤษฎีการ

ออกแบบไปประยุกตใชกับการพัฒนาเกม พรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกตอ

สวนรวมใหคํานึงถึงผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม  

 

1.2   วัตถุประสงค 

   เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

(2) มีความรู ความสามารถท่ีจะประยุกตและมีทักษะในการทํางานในวิชาชีพ การออกแบบเชิง

โตตอบและการพัฒนาเกม 

(3) สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการดานการออกแบบเชิงโตตอบ แอนิเมชั่น 

และเกมคอมพิวเตอร  และสามารถนําไปใชในทางท่ีถูกตอง 

(4) สามารถประกอบอาชีพในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

(5) สามารถสื่อสารและประสานงานรวมกับผู อ่ืนไดเปนอยางดี  มีบุคลิกภาพท่ีดีและเปนท่ี

ตองการของสังคม  

(6) มีสภาวะความเปนผูนําและสามารถเปนผูตามท่ีดี ในการทํางานเปนกลุม มีทักษะในการ     

         ทํางานเปนทีมเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันท่ีไดกําหนดไว และสามารถทํางานเปนทีมได     

         อยางมีประสิทธิภาพ  

(7) มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถ

ประยุกตไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงแผนการสอนให 

สอดคลองกับการเปลีย่นแปลง 

ของเทคโนโลยี และบูรณาการ 

การเรยีนรูสูการปฏิบัติ  

 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของตลาด 

- พัฒนาหลักสตูรใหมมีาตรฐาน 

ไมต่ํากวามาตรฐานคณุวุฒิระดับ

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาคอมพิวเตอร 

 

หลักฐาน 

- ประมวลการสอนและ 

แผนการสอน 

- โครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- การสอนแบบกาวหนา 

ตัวบงช้ี 

- มีการปรับปรุงการจดัการเรียนการ

สอน จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี

แลว 

- อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจดัการเรียน

การสอน  

- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ

หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5 

- อาจารยไดรับรองการสอนแบบ

กาวหนา 80 % 

พัฒนาคณาจารยและบุคลากรใหมคีวามรู

ในเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และ

สนับสนุนการทําวิจัย 

- จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรประจําป 

หลักฐาน 

- แผนพัฒนาคณาจารยและ บุคลากร

ประจําป 

- แฟมอบรม/สัมนา 

- แฟมงานวิจัยและผลงาน 

ตัวบงช้ี 

-  อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

-  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีน

การสอนไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ 

    ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- มีงานวิจัย อยางนอย 1 ช้ินในป

การศึกษา 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมมี 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

วันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 – 17.30 น. 

 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

ตองเปนผู ท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นป ท่ี 6 หรือ ปวช . หรือเทียบเทาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

นักศึกษาแรกเขาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ก่ึงหนึ่งเปนนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาอยู

ตางจังหวัด  จะพบปญหาหลักอยู 2 ประการ ประการแรกคือการปรับตัวเขากับชีวิตในเมืองหลวง และ

ประการท่ีสองคือความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันตน สําหรับการจัดทํารายงาน การ

นําเสนอขอมูล และการคนควาขอมูลผานทางอินเทอรเน็ต 

 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

จัดรายวิชาในหมวดวิชาคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน  ใหนักศึกษาไดฝกทักษะท่ีควรมีทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และทําการทดสอบทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันตน  และสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 

1 จะจัดใหเขาโครงการอาจารยกัลยาณมิตร ซ่ึงอาจารยท่ีปรึกษาจะชวยใหคําแนะนําเก่ียวกับการปรับตัว

และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย   
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

 

จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ชั้นปท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปท่ี 2 - 55 55 55 55 

ชั้นปท่ี 3 - - 50 50 50 

ชั้นปท่ี 4 - - - 45 45 

รวม 60 115 165 210 210 

จํานวนท่ีคาดวาจะจบการศึกษา - - - 45 45 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

เปนไปตามการจัดสรรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 

2.7 ระบบการศึกษา  

เปนแบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ จะเทียบโอน

หนวยกิตได โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ 

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาระดับ

เดียวกันท่ีไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใชนับเปน

สวนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- การเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา

ตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลักเกณฑการเทียบโอนเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1  จํานวนหนวยกิต  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  132  หนวยกิต 

3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ         96 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก 45 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา  

    รหัสวิชา 

รหัสวิชามี 5 ตัว คือ XXABB โดย 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร  สวน 3 ตัวหลังเปนตัวเลข 

มีความหมายดังนี้ 

XX เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ หมายถึง สาขาวิชา 

 A เปนตัวเลข หมายถึง ระดับความยากงายของวิชา  

หรือ เปนลักษณะของวิชาดังนี้ 

   0 หมายถึง วิชาปรับพ้ืนฐานหรือวิชาไมนับหนวยกิต 

   1 หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   2 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน หรือวิชาระดับตน 

   3 หมายถึง วิชาเอก หรือวิชาเลือก หรือวิชาระดับกลาง 

   4 หมายถึง วิชาสัมมนา หรือโครงงาน หรือ 

 

 BB เปนตัวเลข 01 ถึง 99 แสดงลําดับท่ีของรายวิชา 
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     รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม 3(3-0-6) 

 Holistic Development for Quality of Life 

เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต  

GE122 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy and Life 

GE123 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies 

GE131 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

 World Civilization 

GE134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Critical and Creative Thinking 
  

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 

BA102 การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Analysis and Planning 

เลือกเรียน 2 รายวิชา 3 หนวยกิต  

BA101 การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Managing Business for New Entrepreneur 

GE135 มนุษยกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  3(3-0-6) 

 Man and Society, Economy and Politics 

GE136  จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6) 

 Positive Psychology for Quality of Life  

GE138  การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง  3(2-2-6) 

Civic Education  

GE140  ประชาคมอาเซียน  3(3-0-6) 

 ASEAN Community 

GE147  จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน  3(3-2-6) 

 Public Mind for Community  

LW103  กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

 Law in Everyday Life 
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PA101  คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 

 Quality of through Sufficiency Economy Philosophy 
 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

MA103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics for Daily Life 

เลือกเรียน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต 

SC103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Sciences and Technology for Quality of Life and Society 

SC104 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

  Health for Life 
 

4) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

LA010 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 0(3-2-6) 

 Remedial English  

LA101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-2-6) 

 English 1 

LA102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-2-6) 

 English 2 

TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Communication Skill in Thai 
 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาแกน 36 หนวยกิต 

IS201 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Fundamentals 

MA216  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

            Mathemetics for Information Technology 

ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน                 3(3-0-6) 

 Principle of Statistics and Probability 

IT238 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-6) 

          Database Systems 

IT240 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

 Data Communications and Networking 
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IT241 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบอัลกอริทึม 3(2-2-6) 

 Computer Programming Concept and  Algorithm Design 

IT243 ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสารสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 English Communication Skills for IT Specialist 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 3(3-0-6) 

 Mythology and Game Development                     

GT230       การออกแบบอินโฟกราฟกและมัลติมีเดีย 3(3-0-6)   

 Inforgraphic and Multimedia Design   

GT232 ปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และการออกแบบประสบการณผูใช 3(3-0-6) 

              Human Computer Interaction and User Experience Design    

LA217 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 3(2-2-6) 

 English for Specific Purposes 1 (Information technology)  

LA218 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 3(2-2-6) 

 English for Specific Purposes 2  (Information Technology) 

 

2) กลุมวิชาแกน 45 หนวยกิต 

FA207 องคประกอบศิลป                                                              3(2-2-6) 

           Art Composition 

FA208 การวาดภาพ 1       3(2-2-6) 

            Drawing 1 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมเบื้องตน                3(3-0-6) 

           Introduction to Interactive Design and Game Development  

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพพัฒนาเกม   3(3-0-6) 

  Laws and Ethical Issues in Game Development Profession 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น    3(2-2-6) 

  2D Computer Graphics and Animations   

GT210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล     3(2-2-6) 

  Digital Character Design 

GT231 โครงสรางระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสําหรับนักพัฒนาเกม 3(2-2-6) 

  Computer Systems and  Architecture 

GT308 การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม        3(3-0-6) 

  Project Management for Game Production 
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GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น          3(2-2-6) 

  3D Computer Graphics and Animations 

GT315 การออกแบบวัตถุสําหรับเกม         3(2-2-6) 

  Objects Design for Games 

GT320 เครื่องมือควบคุมตัวละคร      3(2-2-6) 

  Character Rigging Control 

GT359 เครื่องประมวลผลเกม 3 มิติ         3(2-2-6) 

  3D Game Engine  

GT370 เครื่องประมวลผลเกม 2 มิติ         3(2-2-6) 

  2D Game Engine  

GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1          3(0-0-9) 

  Game Development Project 1 

GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2          3(0-0-9) 

  Game Development Project 2 

 

3) กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต 

เลือกจากรายวิชาตอไปนี้หรือเลือกจากกลุมวิชาเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 

15 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนท้ัง 15 หนวยกิต ในกลุมวิชาโทกลุมใดกลุมหนึ่งท่ีเปดสอนโดยคณะ

อ่ืนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

IT206        โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ     3(2-2-6) 

  Electronics Office 

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน     3(2-2-6) 

  Portfolio Development   

GT410 สหกิจศึกษา       6(600 ชั่วโมง) 

  Co-operative Education 

ดานออกแบบเกม 

GT306 การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ        3(2-2-6) 

  Environment and Level Design 

GT316 การออกแบบเกมอินเทอรเฟส           3(2-2-6) 

  Game Interface Design 
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GT317 วีดิโอและเสียงดิจิทัลสําหรับการผลิตเกม     3(2-2-6) 

  Digital Audio and Video for Game Production 

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ    3(2-2-6) 

  Texture Rendering Techniques 

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและแอนิเมชั่น             3(2-2-6) 

  Visual Effects for Games and Animations 

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล         3(2-2-6) 

  Digital Imaging 

GT361 การถายภาพระบบดิจิทัล               3(2-2-6) 

  Digital Photography 

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจิทัลสําหรับแอนิเมชั่นและเกม  3(2-2-6) 

  Digital Lighting and Camera Techniques for Animations and Games 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 

  Creative Design 

GT365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ      3(2-2-6) 

  Print Media Design 

GT366 การวิจารณการออกแบบเกม         3(3-0-6) 

  Game Design Criticism 

GT367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม     3(2-2-6) 

  Architectural 3D Imaging 

GT373 การออกแบบเกมข้ันสูง                   3(3-0-6) 

            Advance Game Design  

GT402 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม    3(2-2-6) 

  Special Topic in Game Design 

GT404 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม 2    3(2-2-6) 

  Special Topic in Game Design 2 

 

ดานพัฒนาระบบเกม 

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม    3(2-2-6) 

  Interactive Programming for Game 

GT363 หลักคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับนักพัฒนาเกม   3(3-0-6) 

  Mathematices and Physics for Game Developers 
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GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ              3(2-2-6) 

  2D Game Programming 

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมิติ              3(2-2-6) 

  3D Game Programming 

GT371 ปญญาประดิษฐสําหรับนักพัฒนาเกม             3(2-2-6) 

                Artificial Intelligence for Game Developer  

GT372 การพัฒนาเกมบนอุปกรณพกพา                    3(3-0-6) 

   Game Development on Mobile Devices 

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ      3(3-0-6) 

  Directed Study 

GT403 การศึกษาตามแนวแนะ 2      3(3-0-6) 

  Directed Study 2 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 เลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยหรือรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ระดับอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรีได 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 132 หนวยกิต 
 

* ในกรณีท่ีนักศึกษามีพื้นฐานความรูทางภาษาอังกฤษมากอน อาจไดรับการยกเวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาขางตนนี้ได โดยตองเขารับการ

ทดสอบและไดรับความเปนชอบจากมหาวิทยาลัย และตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นเพิ่มเติมจนครบหนวยกิตที่ไดรับยกเวน 

 

ปท่ี 2 (36 หนวยกิต) 

ภาคเรียนท่ี 1 (18 หนวยกิต) ภาคเรียนท่ี 2 (18 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวย

กิต 

MA216 

FA207 

GT210 

GT232 

 

SC103 

 

LA102 

 

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                           

องคประกอบศิลป                   

การออกแบบตัวละครดจิิทัล 

ปฎิสัมพันธ ระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

และการออกแบบประสบการณผูใช 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือคณุภาพชีวิต

และสังคม 

ภาษาอังกฤษ 2 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

GT231 

 

GT314 

IT241 

 

BA101  

LA217 

โครงสรางระบบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรสําหรับนักพัฒนาเกม 

3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน              

แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ

อัลกอริทึม                                 

การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม 

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)                 

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร 

 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

 

  

ปท่ี 1 (36 หนวยกิต) 

ภาคเรียนท่ี 1 (18 หนวยกิต) ภาคเรียนท่ี 2 (18 หนวยกิต) 

รหัส

วิชา 

ชื่อวิชา หนวย

กิต 

รหัส

วิชา 

ชื่อวิชา หนวย

กิต 

IS201 

FA208 

GT206 

GT230 

LA010* 

 

TH103  

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                          

การวาดภาพ 1 

เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 

การออกแบบอินโฟกราฟกและมัลติมีเดยี 

ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน  

เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร 

ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

3 

3 

3 

3 

- 

3 

3 

 

GT201 

 

GT209 

 GE133 

 GT315 

MA103 

 LA101 

 

การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม

เบ้ืองตน 

2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม 

การออกแบบวัตถุสําหรับเกม 

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจาํวัน 

ภาษาอังกฤษ 1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 132 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 (36 หนวยกิต) 

ภาคเรียนท่ี 1 (18 หนวยกิต) ภาคเรียนท่ี 2 ( 18 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

IT238 

GT320 

GT370 

LW297 

 

BA102 

LA218 

ระบบฐานขอมลู 

เครื่องมือควบคุมตัวละคร 

เครื่องประมวลผลเกม 2 มิต ิ

กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

พัฒนาเกม 

การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ)                

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

GT308 

ST213         

IT240 

IT243 

 

GT359 

 

การจัดการงานโครงการสําหรับผลติเกม  
หลักสถิติและความนาจะเปน          

การสอืสารขอมลูและเครือขายเบ้ืองตน

ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสาร

สําหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ    

เครื่องประมวลผลเกม 3 มิต ิ

วิชาเลือก 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

ปท่ี 4 (24 หนวยกิต) 

ภาคเรียนท่ี 1 (15 หนวยกิต) ภาคเรียนท่ี 2 (9 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GT411 

 

โครงงานพัฒนาเกม 1 

วิชาเลือก   

วิชาเลือกเสรี            

3 

9 

3 

 

 

 

GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2  

วิชาเลือก   

วิชาเลือกเสรี            

3 

3 

3 

 

แผนการศึกษา ช้ันปท่ี 4 สําหรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา 

ปท่ี 4 (24 หนวยกิต) 

ภาคเรียนท่ี 1 (9 หนวยกิต) ภาคเรียนท่ี 2 (15 หนวยกิต) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GT410 

GT411 

สหกิจ 

โครงงานพัฒนาเกม 1 

  

6 

3 

 

GT412 

 

โครงงานพัฒนาเกม 2  

วิชาเลือก   

วิชาเลือกเสรี                             

3 

6 

6 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

คําอธิบายรายวิชาดูในภาคผนวก ข.  

 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร     และ     3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ตําแหนง 

วิชาการ 

ภาระการสอน ชม./ปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 

1 วิลาวัลย  อินทรชํานาญ 

 

DIT   Game and Interactive 

Entertainment 

QUT,Australia 

อาจารย 12 12 12 12 

2 กรุณา แยมพราย วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย 12 12 12 12 

3 พนมพร  ดอกประโคน  

 

M.Sc. Information System 

Stayer University,USA 

อาจารย 12 12 12 12 

4 สุพล  สุภาควัฒน 

 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร 

NIDA 

อาจารย 12 12 12 12 

5 บัญญพนต พูลสวัสดิ ์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย 12 12 12 12 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

  ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

หลักสูตรไดจัดรายวิชาสหกิจศึกษาจํานวน 6 หนวยกิตอยูในกลุมวิชาเลือก  สําหรับนักศึกษาท่ีตองการ

มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง   

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน

การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

(2) บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปพัฒนาเกมหรืองานแอนิเมชั่นไดอยางเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

 

4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการ

พัฒนาเกม หรือเพ่ือการเรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม การรับผิดชอบตอสังคม หรือเปน

โครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานเทคโนโลยีเกม  และมีรายงานท่ีตองนําสงตาม

รูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด 

 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

โครงงานการพัฒนาเกมท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชน

ท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน สามารถสื่อสารและ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปการศึกษาท่ี 4 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

6 หนวยกิต 



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                     หน้าที ่21 

 
 

5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงาน

ทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา

โครงงานของนักศึกษาแตละคน พรอมกับนําเสนอรายงานความกาวหนาตอภาควิชาฯ ไมต่ํากวาภาคเรียนละ 2 

ครั้ง  ประเมินผลจากรายงานการออกแบบและพัฒนาเกม พรอมผลงานท่ีไดจัดทําข้ึน เชน เกมคอนเซ็ปต เกม

ฟเวอร เลเวลเกม สตอรี่บอรด ตัวละคร ฉาก องคประกอบตางๆของเกม กติกาของเกม และแผนธุรกิจเกม  

และประเมินผลโดยการจัดสอบการนําเสนอผลงานการจัดทําเกมโดยคณะกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คนและ

นําเสนอตอบุคคลภายนอก เพ่ือรับขอเสนอแนะ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีประสบการณการนําความรูสูการ

ปฏิบัติ 

มีรายวิชาท่ีจัดกิจกรรมการประยุตทฤษฎีไปใชเชิงปฏิบัติ การฝกให

มีจิตสํานึกสาธารณะโดยการนําความรูจากรายวิชาไปใชใหเกิด

ประโยชนแกหนวยงานองคกรและชุมชน  การฝกปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีสรางทักษะการใชเครื่องมือท่ีจําเปน

ตอการประกอบวิชาชีพใหเขาใจงานออกแบบเกม และกิจกรรม

การเรียนรูจากงานบริการทางดานการออกแบบและการพัฒนา

เกม 

มีความพรอมทํางาน มีศูนยเตรียมความพรอมกอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาทักษะของนักศึกษาดาน  การแตงกาย การเจรจาสื่อสาร 

การวางตัวในการทํางาน  และพัฒนาทักษะในดานการใช

ภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางดานการ

บริหารจัดการ  มีกิจกรรมปจฉิมนิเทศเพ่ือใหทราบแนวทางการ

ประกอบอาชีพ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผูพัฒนาระบบสารสนเทศจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังดานบวกและ

ดานลบเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ  อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายาม

สอดแทรกประเด็นตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลการเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรม ไดแก 

1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ

ลําดับความสําคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

5. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

6. สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                     หน้าที ่23 

 
 

7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

การวิเคราะหกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุมใหสามารถแยกความแตกตางระหวางหลักการ

และกติกาและเห็นประเด็นของขอชี้แนะท่ีขัดแยงกัน  รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมดีทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

• ประเมินจากสรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษาหรือการอภิปรายกลุม   

• การเคารพกฎกติกาการเขาชั้นเรียน  

• การรวมกิจกรรมและการสงงาน   

2.2. ความรู 

2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เปนการบูรณาการความรูในดานธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรูดาน

ความรู ไดแก 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ัง

ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

5. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

6. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

7. มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  

8. สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.2.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับการบริการวิชาการ การบริการสังคม และการ

ทํางานวิจัย  โดยเนนการนําความรูสูการปฏิบัติ  และการจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย

กิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียน   

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

• ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบยอย การสอบกลางภาคและปลายภาค 

• ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทําและการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  

• ประเมินจากผลประเมินจากสถานประกอบการ 
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2.3. ทักษะทางปญญา 

2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ไดแก 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

2.3.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ใชกรณีศึกษาการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การอภิปรายกลุม หรือ การให

นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

• การประเมินสามารถทําไดโดยการออกขอสอบท่ีใหนักศึกษาแกปญหาโดยการประยุกต

ความรูท่ีเรียนมา  หลีกเลี่ยงขอสอบท่ีเปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุม

คําตอบท่ีใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตางๆ   

• ประเมินจากสรุปผลการอภิปรายกลุม 

• ประเมินจากผลงานท่ีไปปฏิบัติจริง  

2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

ความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบการมีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาใน

ระบบงานได  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ 

ตาง ๆ ในกลุมท้ังในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอม

ท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

2.4.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
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ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับ

ผูอ่ืน หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ  

2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

• ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน  

• ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ  

2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ไดแก 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม  

4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

2.5.2. กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง  ๆ  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ 

• ประเมินจากการนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหเชิงประสิทธิภาพ  

• ประเมินจากการตอบคําถามไดความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของคําถาม 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

ดูในภาคผนวก ง. 

  



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                     หน้าที ่26 

 
 

หมวดที ่5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คาระดับ ความหมาย 

A 4.00 ดีเยี่ยม 

B+ 3.50 ดีมาก 

B 3.00 ดี 

C+ 2.50 คอนขางดี 

C 2.00 พอใช 

D+ 1.50 คอนขางออน 

D 1.00 ออน 

F 0.00 ตก 

 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ในระดับรายวิชา มีการสํารวจความเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนของอาจารยภาคเรียนละ 2 

ครั้ง ในชวงเวลากอนสอบกลางภาคเพ่ือใหผูสอนปรับปรุงกระบวนการสอน และในชวงกอนสอบปลายภาค

เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการบริหารงานคณะ   มีคณะกรรมการวิชาการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอยางนอย 3 ทาน พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามคําอธิบายรายวิชาและ

ถูกตองตามหลักวิชาการ  พิจารณาความเหมาะสมของผลสอบใหการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูมี

มาตรฐานและมีความเปนธรรม 

ในระดับหลักสูตร  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูและรายงานผล 

 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

มีการทําวิจัยระดับสถาบัน  เพ่ือสํารวจภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต  และประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต   
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

1.  นักศึกษาตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

2.  นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา 2.00 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม แนะนําเทคนิคการสอน การใหความรูและความ

เขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

มีศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนคอยใหคําปรึกษาและจัดอบรมเทคนิคการสอนการวัดและการ

ประเมินผล  มีกระบวนการรับรองคุณภาพการสอน  และจัดกิจกรรมถายทอดเทคนิคการสอนของผูสอนท่ี

ไดรับรองคุณภาพ  การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและมีทุนสนับสนุนดานการทําวิจัย การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ    
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 ในการบริหารหลักสูตร ผูบริหารคณะประกอบดวย คณบดี รองคณบดี หัวหนาหลักสูตร หัวหนา

หมวดวิชา และผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาโท ทําหนาท่ีรวมกัน วางแผนการจัดการเรียนการสอน  ปรับปรุง

และพัฒนาเนื้อหาในหลักสูตรใหทันสมัย  ตรวจสอบขอบกพรองของการจัดการเรียนการสอนจากขอมูล

ปอนกลับท่ีไดจากความคิดเห็นของนักศึกษาและจากการเยี่ยมการสอน  โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

เปนไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ปการศึกษา 2557-2561   

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูล  โดยมีศูนยสนเทศและหอสมุด

จัดเตรียมหนังสือและบริหารจัดการบริการตางๆ  รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน   นอกจากนี้คณะมี

หองปฎิบัติการเฉพาะทางรวม 8 หอง 300 ท่ีนั่ง ซ่ึงปรับปรุงใหทันสมัยทุก 4 ป 

 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

อาจารยและอาจารยพิเศษเสนอแนะรายชื่อหนังสือและสื่อตางๆผานศูนยสนเทศและหอสมุด ใน

การจัดซ้ือหนังสือ  และตําราท่ีเก่ียวของ  เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการ

เรียนการสอน    สวนครุภัณฑท่ีจําเปนตอหองปฏิบัติการเฉพาะทาง  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานศูนย

คอมพิวเตอร ฝายชางและซอมบํารุง ฝายอาคารสถานท่ี และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ทําหนาท่ี

รวมกันดูแลซอมบํารุงและจัดหา 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เปนไปตามระบบจัดสรรงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลจํานวน

นักศึกษา  จํานวนอาจารย  ลักษณะของหลักสูตรและความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากร 

 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปและคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ   
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

วิธีการประเมินผล  และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และ

ไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือผูมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากร พิเศษ  

ท้ังนี้ใหเปนไปตามกระบวนการของการประกันคุณภาพภายใน ISO 9001:2015  

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

เปนไปตามขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของมหาวิทยาลัย 

 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

เปนไปตามแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรประจําปของคณะ  นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุน

จะไดรับการการอบรมเพ่ิมเติมจากฝายทรัพยากรบุคคลในดานการใหบริการ   

 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

อาจารยของคณะทุกคนตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และมีกําหนด

ชั่วโมงการใหคําปรึกษาไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  และสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีตองปรับตัวเขากับ

การเรียนในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษากัลยาณมิตร เพ่ือชวยให

คําปรึกษาแกนักศึกษาใหมในดานอ่ืนๆเปนกรณีพิเศษดวย 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ซ่ึงคณะไดนําขอมูลมาใชประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร   และคณะไดนําขอมูลความตองการของตลาดแรงงานจากกระทรวง ICT มาใชในการวาง

แผนการรับนักศึกษา 

 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ

ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรยีนการสอน  
X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอ

คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 
   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
    X 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

หัวหนาหลักสูตร ทําการประเมินประมวลการสอนและแผนการสอนทุกภาคการศึกษา และ

สนับสนุนใหมีการสอนแบบกาวหนาโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ (Progressive) 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

มีกระบวนการการเยี่ยมการสอน  ท่ีสามารถใหขอมูลปอนกลับแกผูสอน  เพ่ือใชปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน   

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรใชขอมูลปอนกลับจาก การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการสอนของ

อาจารย  การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการใหคําปรึกษาของอาจารย การสํารวจการมีงานทําของ

บัณฑิต  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  และความคิดเห็นของผูสอน   

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ใชระบบการประกันคุณภาพภายในของสกอ. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

วิเคราะหขอมูลขางตน โดยคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ

ทุกปการศึกษา   

เอกสารแนบ 

ภาคผนวก ก. โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

   สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

ภาคผนวก ข. คําอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก ค. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับ องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       

             สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

ภาคผนวก ง. Curriculum Mapping 

ภาคผนวก จ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 

ภาคผนวก ฉ. ตารางเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 
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ภาคผนวก ก. 

 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา 

การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม
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โครงสรางหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม 

รวม 132 หนวยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

(30 หนวยกิต) 

หมวดวชิาเฉพาะ (96 หนวยกิต) หมวดวชิา 

เลือกเสรี 

(6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน 

(36 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเอก 

(45 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือก 

(15 หนวยกิต) 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม        

                                                           (3) 

เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต 

GE122 ปรัชญากับชวีิต    (3)  

GE123 ไทยศึกษา  (3) 

GE131 อารยธรรมโลก  (3) 

GE134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสรางสรรค (3) 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร 9 หนวยกิต  

BA102  การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ (3)                                                   

เลือก 2 รายวิชา 3 หนวยกิต 

BA101 การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบ 

 การใหม  (3) 

GE135  มนุษยกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง(3) 

GE136  จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต   

GE138  การศึกษาเพือ่สรางพลเมือง  (3) 

GE140  ประชาคมอาเซียน  (3)               

GE147  จิตสาธารณะเพื่อชุมชน  (3) 

LW103   กฎหมายในชีวิตประจาํวัน  (3)  

PA101  คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียง  (3) 

 

IS201  พื้นฐานคอมพิวเตอรและ 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) 

 MA216  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                          (3) 

ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน         (3) 

IT238     ระบบฐานขอมูล                       (3) 

IT240 การส่ือสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน         

                                                       (3) 

IT241    แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการ

ออกแบบอัลกอริทึม                                (3) 

IT243   ทักษะภาษาอังกฤษดานการส่ือสาร

สําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                (3) 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม        (3) 

GT230  การออกแบบอินโฟกราฟกและมัลติมีเดีย 

                                                       (3) 

GT232  ปฎิสัมพันธ ระหวางมนุษยกับ

คอมพิวเตอร และการออกแบบประสบการณผูใช 

                                                       (3) 

LA217 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 1 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)               (3) 

LA218 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคเฉพาะ 2 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                (3)  

FA207 องคประกอบศิลป                  (3) 

FA208 การวาดภาพ 1                     (3) 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการ

พัฒนาเกมเบื้องตน                             (3) 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพพัฒนาเกม                              (3) 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิ

เมชั่น                                        (3) 

GT210    การออกแบบตัวละครดิจิทัล     (3) 

GT231 โครงสรางระบบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนาเกม            (3) 

GT308 การจัดการงานโครงการสําหรับ 

 การผลิตเกม                         (3) 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและ 

 แอนิเมชั่น                           (3) 

GT315 การออกแบบวัตถุสําหรับเกม     (3) 

GT320 เคร่ืองมือควบคุมตัวละคร          (3) 

 

GT359 เคร่ืองประมวลผลเกม 3 มิติ     (3) 

GT370 เคร่ืองประมวลผลเกม 2 มิติ      (3) 

GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1              (3) 

GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2              (3) 

เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ หรอืเลือกจากกลุมวิชาเลือก

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

หรือ เลือกเรียนทั้ง 15 หนวยกิต ในกลุมวิชาโทกลุมใด

กลุมหนึ่งที่เปดสอนโดยสาขาวิชาอื่นในคณะหรือคณะอื่น

ในมหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 

สหกิจ 

IT206    โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ        (3) 

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน  (3) 

GT410 สหกิจศึกษา  (6) 

วิชาทางดานการออกแบบ 

GT306 การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ (3)           

GT316 การออกแบบเกมอินเทอรเฟส         (3) 

GT317 วีดิโอและเสียงดจิิทัลสําหรับ 

 การผลิตเกม                             (3) 

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวของ 

 องคประกอบ                            (3) 

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและ 

 แอนเิมชัน่ขัน้สูง                          (3) 

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล  (3) 

GT361 การถายภาพระบบดิจทิัล  (3) 

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจทิัลสําหรับ 

 แอนเิมชัน่และเกม  (3) 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค    (3) 

GT365 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  (3) 

GT366 การวจิารณการออกแบบเกม           (3) 

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปดสอน

ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ห รื อ ร า ย วิ ช า ที่ เ ป ด ส อ น ใ น

ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั้ ง

ภายในประเทศและตางประเทศ

ที่คณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรี

ได 
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โครงสรางหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม 

รวม 132 หนวยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

(30 หนวยกิต) 

หมวดวชิาเฉพาะ (96 หนวยกิต) หมวดวชิา 

เลือกเสรี 

(6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน 

(36 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเอก 

(45 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือก 

(15 หนวยกิต) 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต  

MA103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน (3) 

เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต 

SC103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม  (3)                  

SC104 สุขภาพเพือ่ชีวิต  (3) 

 

กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

LA010 ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน                 (-) 

LA101 ภาษาอังกฤษ 1  (3) 

LA102 ภาษาอังกฤษ 2  (3) 

TH103 ทักษะการส่ือสารภาษาไทย  (3)  

 

 GT367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม           (3) 

GT373   การออกแบบเกมขั้นสูง                   (3) 

GT402 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม  (3)               

GT404 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม2(3) 

IS302   หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด  (3) 

วิชาทางดานพัฒนาระบบเกม 

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม 

                                                          (3) 

GT363 หลักคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับ 

 นักพัฒนาเกม                             (3) 

GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ (3) 

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมติ ิ (3) 

GT371   ปญญาประดิษฐสําหรับการพัฒนาเกม (3) 

GT372   การพัฒนาเกมบนอุปกรณพกพา       (3) 

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ                 (3) 

GT403 การศึกษาตามแนวแนะ 2               (3) 

กลุมวิชาโท สําหรับสาขาวิชาอ่ืน 15 หนวยกิต 

นักศึกษาตางสาขาหรือตางคณะ เรียนวชิาการออกแบบ

เชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

เพ่ือเปนวิชาโทไดโดยตองปฎิบัติตามเกณฑ 

1. เรียนวิชาบังคับ 3 รายวิชา 9 หนวยกิตจาก 3 

รายวิชาตอไปนี ้

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม

เบ้ืองตน                                                (3) 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนเิมชั่น                                                              



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์               หน้าที ่36 
 

โครงสรางหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพฒันาเกม 

รวม 132 หนวยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

(30 หนวยกิต) 

หมวดวชิาเฉพาะ (96 หนวยกิต) หมวดวชิา 

เลือกเสรี 

(6 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน 

(36 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเอก 

(45 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเลือก 

(15 หนวยกิต) 

                                                          (3) 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนเิมชั่น   (3) 

2. เลือกเรียนอีก 2 รายวิชารวม 6 หนวยกิตจาก

วิชาเอกและ/หรือวิชาเลือก 

GT210 การออกแบบตัวละครดิจทิัล               (3) 

GT315 การออกแบบวัตถสํุาหรับเกม              (3) 

GT317 วีดิโอและเสียงดจิิทัลสําหรับการผลิตเกม(3) 

GT359 เครื่องประมวลผลเกม   3 มิติ             (3) 

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจทิัลสําหรับแอนิเมชั่น

และเกม                  (3) 

GT370 เครื่องประมวลผลเกม 2 มิติ               (3) 
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ภาคผนวก ข. 

 

คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 

GE122 ปรัชญากับชีวิต  3(3-0-6) 

Philosophy and Life 

ทฤษฎ ีแนวคิด หลักการ และคุณประโยชนของปรัญชาการวิเคราะหและวิพากษประเด็นตางๆในชีวิต

แลเหตุการณแวดลอม การนําแนวคิดและความสําคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัญชา ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 

GE123 ไทยศึกษา              3(3-0-6) 

Thai Studies 

พ้ืนฐานอารยธรรมไทยเก่ียวกับชาติพันธ พัฒนาการดานประวัติศาสตร การเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปกรรม การดํารงซ่ึงความเปนวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาวิถีชีวิตสังคมของ

ไทยในปจจุบันและอนาคต 

 

GE131 อารยธรรมโลก             3(3-0-6) 

World Civilizations 

พ้ืนฐานทางอารยธรรมท่ีมีรากฐานแหงการพัฒนาการ กอใหเกิดการเรียนรูในดานความคิด การเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปญญา ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน 

 

GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม           3(3-0-6) 

Holistic Development for Quality of Life 

การพัฒนามนุษยแบบองครวม  ใหมีความสมบูรณทางรางกาย  จิตใจ  สังคม  มีทักษะในการดูแล

ตัวเอง  การออกกําลังกาย  นันทนาการ  และโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  สามารถกําหนดจุดมุงหมายในชีวิตและ

ตระหนักถึงคุณคาของชีวิต  มีความเขาใจตนเองและผูอ่ืน  มีทักษะในการอยูรวมกันในสังคม  สารสนเทศ  มี

ทักษะการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลและอินเทอรเน็ต  การทํารายงานและการนําเสนองาน  โดยคํานึงถึง

จริยธรรมในการใชงานสารสนเทศรวมท้ังมีการนําหลักการดานการประกันคุณภาพไปประยุกตใชในชีวิต 
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GE134 การคิดเชิงวิจารณญานและสรางสรรค         3(3-0-6) 

Critical and Creative Thinking 

การรับรูและการคิดของมนุษย หลักการและกฎเกณฑเพ่ือใชในการคิด วิเคราะห และใชเหตุผลท่ีดี 

กระบวนการใชเหตุผลในการตัดสินใจเพ่ือนําไปสูการแกปญหา โดยยกกรณีตัวอยางจากเหตุการณปจจุบันและ

ปญหาในชีวิตประจําวัน การใชความคิดสรางสรรคในการแกปญหา การพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 

BA 101   การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม 3(3-0-6) 

 Managing Business for New Entrepreneur 

 แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ ความสําคัญของธุรกิจในฐานะเปนสวนสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ มุมมองในการสรางธุรกิจใหม พ้ืนฐานความรูทางธุรกิจท่ีสามารถนําไปใชในการเปนผูประกอบการ 

ไดแก การพัฒนาความคิดทางธุรกิจ การจัดโครงสรางรูปแบบธุรกิจ การบริหารเพ่ือการทํากําไร การสรางความ

พึงพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคา การเปนผูนําและการสนับสนุนพนักงาน 

 

BA102 การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Analysis and Planning 

 ความหมายและความสําคัญของแผนธุรกิจ รูปแบบของแผนธุรกิจ  การกําหนดเปาหมายธุรกิจ  การ

วางโครงสรางแผนธุรกิจการวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ  วิเคราะหตลาด  ลูกคาและคูแขงขัน  การเลือก

ตลาดเปาหมายและกลยุทธทางการตลาด  การประมาณทางการเงิน  การวิเคราะหทางการเงิน  การจัดการ

การผลิต  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การวัดและประเมินผล  การดําเนินธุรกิจ  นําเสนอแนวคิดในการ

ดําเนินธุรกิจ  พรอมเสนอแผนธุรกิจและการวิเคราะห 

 

GE135 มนุษยกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง       3(3-0-6) 

Man and Society, Economy and Politics 

ความเปนพลวัตของสังคมไทยท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมืองเพ่ือเปรียบเทียบกับพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศตางๆ 

 

GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(3-0-6) 

Positive Psychology for Quality of Life  

การบูรณาการความรูและทฤษฏีทางจิตวิทยา โดยเรียนรูพัฒนาการและธรรมชาติของมนุษย เพ่ือใหรูจักการ

ยอมรับตัวเองละผูอ่ืน เห็นคุณคาในตัวเอง มีความฉลาดทางสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ การปรับตัวและ
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ทักษะการแกปญหา การใชหลักจริยธรรม โดยมุงเนนความคิดเชิงบวกเพ่ือนําไปใชพัฒนาชีวิตมนุษยใหสมบูรณ

และมีความสุข 

 

GE138 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง        3(2-2-6) 

Civic Education  

ความหมายของพลเมืองในประชาธิปไตร เนนการตระหนักในบทบาทหนาท่ีของการเปนพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก ในดานการับผิด ชอบการมีสวนรวม การปฏิบัติตามกฏหมายและหลักศีลธรรม จริยธรรม  

 

GE140 ประชาคมอาเซียน         3(3-0-6) 

ASEAN Community 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมของประเทศ สมาชิก ความรวมมือและเปาหมายของประเทศตางๆในอาเซียน บทบาท 

สถานภาพ และผลกระทบตอประเทศไทย และการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

GE147 จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน        3(3-2-6) 

Public Mind for Community  

การคิดวิเคราะหและเรียนรูชุมชน ดวยแนวคิดและทฤษฏีเรื่องชุมชนดานสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 

จิตวิทยา และสิ่งแวดลอมเพ่ือนําสูการปฏิบัติในชุมชนโดยทําประโยชนแกชุมชนและบมเพาะใหเกิดอุปนิสัย

รับผิดชอบและทําประโยชนแกสวนรวม 

 

LW103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Law in Everyday Life 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน หลักนิติรัฐหลักประชาธิปไตยตามหลักรัฐธรรมนูญ ความรูพ้ืนฐานใน

กฎหมายประเภทตางๆ  ท้ังในแงของกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนสิทธิหนาท่ีประชาชน  การระงับขอ

พิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย กรณีตัวอยางการใชกฎหมายท่ีเกิดในชีวิตประจําวัน  

 

PA101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

Quality of through Sufficiency Economy Philosophy 

  ความเปนมา ความหมาย แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตอยางสมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาวิวัตน รวมถึงกรณีศึกษาเศรษฐกิจ

พอเพียงและทฤษฎีใหมท่ีประสบความสําเร็จและเปนตนแบบในสังคม 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

MA103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics for Daily Life 

 จํานวนจริง อัตราสวน รอยละ ดอกเบี้ยคงตน ดอกเบี้ยทบตน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สถิติเพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ สถิติเพ่ือการ

วิเคราะหขอมูล 

 

SC103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Sciences and Technology for Quality of Life and Society 

 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ความรูใหมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ

คุณภาพชีวิต พลังงาน อาหารเพ่ือสุขภาพ พันธุกรรม ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอมการ

เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศ ปญหาสิ่งแวดลอมและการปองกันแกไข 

 

SC104   สุขภาพเพ่ือชีวิต                                                                             3(3-0-6) 

          Health for Life 

 การดูแลสงเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองและผูอ่ืน ปจจัยทางสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอสุขภาพ 

แนวปฎิบัติในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลและการประยุกตใช

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

กลุมวิชาภาษา 

 

LA010 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 0(3-2-6) 

 Remedial English 

 การฝกทักษะการสนทนาระดับพ้ืนฐาน ทักษะการฟงทบทวนเรื่องการออกเสียงและหลักการสะกด

คํา การสรางคําและหมวดคํา การใชพจนานุกรม การประกอบรูปภาษาเปนวลีและประโยค การอานระดับยอ

หนาสั้น ๆเพ่ือจับประเด็น และเทคนิคการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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LA101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-2-6) 

 English 1 

 ภาษาท่ีจําเปนในการสื่อสารดวยการพูดและการฟงกับคนใกลตัว การบันทึกการเรียนรูภาษา การ

อานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในสาขาของตน การฝกฟงและพูดเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจในการสื่อสารการเขียนขอมความ

ขนาดสั้น 

 

LA102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-2-6) 

 English 2 

 การฝกมีปฏิสัมพันธดวยการพูดในสถานการณทางสังคม การฝกพูดจากราง เพ่ือเสริมความม่ันใจ 

ความสุภาพในการสื่อภาษา การบันทึกการเรียนรู และการคนควาจากขอเขียนบนอินเทอรเน็ตในสาขาของตน 

การรายงานการคนควาดวยวาจาหรือดวยการเขียนอยางยอๆ 

 

TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Communication Skills in Thai 

 คําและความหมาย การเรียบเรียงประโยคและการแกไขประโยคบกพรอง การยอความการเรียบ

เรียงขอมูลจากเอกสารการเขียนยอหนา และการเขียนเรียงความ 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาแกน 

 

IS201  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6) 

 Information Technology Fundamentals 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ความ

แตกตางระหวางระบบแอนะล็อกและระบบดิจิทัล องคประกอบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร ประเภทตางๆ และ

แพลตฟอรมคอมพิวเตอร ขอมูลและการบริหารขอมูล การสื่อสารขอมูลและเครือขาย อินเทอรเน็ตและ

เวิลดไวดเว็บ ระบบประมวลผลขอมูลรูปแบบตางๆ ภัยคุกคามและความม่ันคงของระบบสารสนเทศ ประเด็น

ตางๆของจริยธรรมท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
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ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน                      3(3-0-6) 

 Principle of Statistics and Probability 

 ความนาจะเปนเบื้องตน สถิติพรรณนา การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ตัวแปร

สุม การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติและการประยุกตใชกับ

การตัดสินใจและการวางแผนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน การสุมตัวอยางและการกําหนดขนาดตัวอยาง 

 

MA216 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 

           Mathematic for Information Technology 

ความสัมพันธและฟงกชัน  เซต ตรรกศาสตร  พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน  การนับ ความสัมพันธ

เวียนเกิด ทฤษฎีความนาจะเปน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎีของกราฟ การประยุกตของกราฟ ตนไมและ

ขายงาน ปญหาการหาวิถีสั้นท่ีสุด เมทริกซและการประยุกต 

 

IT238 ระบบฐานขอมูล                                            3(2-2-6) 

          Database Systems 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล รูปแบบฐานขอมูลแบบลําดับชั้น แบบ

ขายงาน แบบเชิงวัตถุ และ แบบเชิงสัมพันธ  พีชคณิตสัมพันธ หลักการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 

แบบจําลองอีอาร  กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การประยุกตใชงานฐานขอมูลกับระบบธุรกิจ การใชภาษา 

SQL ในการจัดการโครงสรางฐานขอมูล การจัดการขอมูล และการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูลดวยเง่ือนไขท่ีมี

ความซับซอน การจัดการฐานขอมูลดวยเทคนิค NoSQL และพ้ืนฐานการออกแบบฐานขอมูลแบบ Document 

Oriented 

 

IT240 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย       3(3-0-6) 

 Data Communications and Networking 

 พ้ืนฐานเครือขายคอมพิวเตอร  ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร  องคประกอบพ้ืนฐานของ

เครือขาย  สถาปตยกรรมเครือขาย  การเชื่อมตอระหวางระบบเปด (OSI) รูปแบบมาตรฐานของการสื่อสาร

ขอมูล สายสัญญาณและสื่อไรสาย  มาตรฐานและองคกรมาตรฐาน เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

เครือขายทองถ่ิน เครือขายทองถ่ินแบบเสมือน เครือขายไรสาย ระบบการสงสัญญาณของเครือขายบริเวณ

กวาง เทคโนโลยีเครือขายบริเวณกวาง เครือขายความเร็วสูง โปรโตคอลพ้ืนฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

โปรโตคอลยอยตางๆ ในชุดของโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี 
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IT241 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบอัลกอริทึม               3(2-2-6) 

Computer Programming Concept and Algorithm Design 

 แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาตางๆ ข้ันตอนวิธีสําหรับการแกปญหาดวย

คอมพิวเตอร เครื่องมือท่ีใชในการแสดงข้ันตอนการแกปญหา เชน ผังงาน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ

โครงสราง แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ การฝกแกปญหาดวย

โปรแกรมขนาดเล็ก พ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล อัลกอริทึมแบบตางๆและการวัดประสิทธิภาพดวย Big-O 

Notation พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาแบบโครงสราง 

 

IT243 ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสารสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                   3(3-0-6) 

        English Communication Skills for IT Specialist 

       การพัฒนาทักษะการพูด ฟง อาน เขียน เพ่ือการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในฐานะบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม             3(3-0-6) 

Mythology and Game Development 

องคประกอบของวรรณกรรมและเรื่องเลาท่ีถายทอดกันมาในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  การ

นําเรื่องราวเหลานี้มาประยุกตใชในการพัฒนาเกมและงานแอนิเมชันสมัยใหม 

 

GT230  การออกแบบอินโฟกราฟกและมัลติมีเดีย 3(2-2-6) 

 Inforgraphic and Multimedia Design 

 การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟกท่ีออกแบบเปนภาพนิ่งหรือ

ภาพเคลื่อนไหว และแนวคิดเก่ียวกับมัลติมีเดีย การสรางมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร องคประกอบพ้ืนฐานของ

การจัดสรางมัลติมีเดีย ความรูเบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อเขากันดวย

เครื่องมือท่ีเหมาะสม          

 

GT232  ปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และการออกแบบประสบการณผูใช         3(2-2-6) 

 Human Computer Interaction and User Experience Design             

          พฤติกรรมมนุษย กระบวนวิธีการบันทึกและแปลพฤติกรรมมนุษย การวิเคราะห การทํางาน เทคนิค

การสังเกต การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดลงาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธและ

เครื่องมือสรางตนแบบ ข้ันตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพรโทคอลการใชคํา 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ศึกษาองคประกอบของการออกแบบภาพและการประยุกตใชกับ



มคอ.๒ 
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สวนตอประสานกับผูใช วิเคราะหชนิดของสวนรับประสาทสัมผัส การสรางความพอใจโดยรวมสําหรับ

ประสบการณของผูใชโดยเนนถึงประสบการณการใชงานท่ีเก่ียวของกับธีมของเกมหรือระบบ 

 

LA217 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1      3(2-2-6) 

           (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   

 English for Specific Purposes 1 (Information technology)  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เนนทักษะการอานและการพัฒนาคําศัพท  ฝกทักษะการอานในระดับถาย

โอน  ระดับการสื่อสารและระดับวิเคราะห เชน การรูศัพท การอางถึง คําเชื่อม ขอความ การจับใจความสําคัญ 

เหตุและผล ทัศนคติของผูเขียน และสรุปความ บทอานท่ีใชในการฝกจะมีเนื้อหาเก่ียวกับสาขาวิชาของ

นักศึกษา 

 

LA218 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2      3(2-2-6) 

           (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 English for Specific Purposes 2  (Information Technology) 

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนนทักษะการฟงและการพูดเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่46 

 
 

กลุมวิชาแกน 

 

FA207 องคประกอบศิลป                                   3(1-2-6) 

 Composition  

 ทฤษฎีพ้ืนฐาน ในการจัดองคประกอบศิลปดวยการใชทัศนธาตุไดแก จุด, เสน, รูปราง, รูปทรง, พ้ืนผิว

, น้ําหนัก, พ้ืนท่ีวาง, และสี  ทักษะในการจัดวางองค ประกอบ ผนวกกับหลักการออกแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

FA208 การวาดภาพ 1                   3(2-2-6) 

 Drawing 1 

ฝกการสังเกตและการมองเห็นวัตถุ  รวมท้ังศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชเสนรางและเทคนิคใน

การวาดภาพลายเสน  รูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงธรรมชาติ  และการใหน้ําหนักแสงเงา 

 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมเบื้องตน               3(3-0-6) 

Introduction to Interactive Design and Game Development 

 ความเปนมาของการพัฒนาเกม ลักษณะและประเภทตางๆ ของเกมและซอฟตแวรเชิงโตตอบ หลักการ

นําเสนอภาพและเสียงเพ่ือสื่อสารสูผูใช พฤติกรรมของกลุมผูเลนเกมและผูใชสื่อเชิงโตตอบ แนวคิดและหลักการ

ออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ การออกแบบเชิงสังคม ความจํา และพฤติกรรมของมนุษย วิธีการปฏิสัมพันธ

ระหวางคนกับคอมพิวเตอร  ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาสื่อโตตอบและเกม หลักการทางคณิตศาสตรและ

ฟสิกสเบื้องตนในเกม เครื่องประมวลผลเกม เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาเกมและชวยสรางสวนขยายระดับเกม 

หลักการวิจารณเกม จริยธรรมในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพพัฒนาเกม                 3(3-0-6) 

Laws and Ethical Issues in Game Development Profession 

ความรูเบื้องตนทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส หลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกตองตามกฎหมาย ธุรกิจบริการเก่ียวกับ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  แนวคิดและความสําคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญาแหงวิชาชีพพัฒนาเกม  

การเลือกและประยุกตหลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม 

 

  



มคอ.๒ 
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GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น                   3(2-2-6) 

2D Computer Graphics and Animations 

หลักการสรางภาพรูปทรง 2 มิติ การวาดรูปโครงรางและรูปรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว 

ตนไมและยานพาหนะตางๆ โดยเนนไปท่ีลักษณะของการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณตางๆ เพ่ือนําไปใช

ในการเขียนภาพแอนิเมชั่นและเกม  

 

GT210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล       3(2-2-6) 

Digital Character Design 

หลักการออกแบบตัวละครตางๆ ท้ังคนและสัตว  ท่ีประยุกตใชกับการออกแบบเกมท้ังแบบสองมิติ 

(2D) และแบบสามมิติ (3D) การสรางตัวละครแบบสองมิติและสามมิติ ฝกปฏิบัติออกแบบตัวละครเพ่ือใหเกิด

ความชํานาญ การประยุกตใชซอฟตแวรท่ีทันสมัย  สําหรับการสรางงานท้ังสองมิติและสามมิติ การประยุกตตัว

ละครเขากับการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม  

 

GT231  โครงสรางระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรสําหรับการพัฒนาเกม   3(2-2-6) 

Computer Systems and  Architecture For Game Development  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร  ศึกษาสถาปตยกรรมของ

คอมพิวเตอรประกอบดวยสวนประกอบทางฮารดแวรไดแกหนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ 

หนวยความจํา อุปกรณภายนอก หนวยจัดเก็บขอมูล และระบบปฏิบัติการตางๆในสวนประกอบและหนาท่ีของ

ระบบปฏิบัติการ 

 

GT308  การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม          3(3-0-6) 

 Project Management for Game Production 

หลักการเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจการผลิตเกม การวิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความ

เสี่ยง การวิจัยตลาดเบื้องตนสําหรับการผลิต การวิเคราะหความเสี่ยงและประมาณคาใชจายของการพัฒนาเกม

และแอนิเมชั่น การจัดการกระบวนการผลิตเกมตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิต การจัดจําหนาย บทบาทและหนาท่ี

ของบุคลากร การจัดทําเอกสารประกอบ 

 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น            3(2-2-6) 

 3D Computer Graphics and Animations 

หลักการของคอมพิวเตอรกราฟกท่ีประยุกตใชกับงานแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร แนวคิดและการ

ออกแบบสามมิติ (3D) การประยุกตใชซอฟตแวรท่ีทันสมัยสําหรับการสรางงานท้ังสองมิติและสามมิติ ฝกทํา

โครงงานยอยเพ่ือใหเกิดทักษะท่ีสามารถใชงานไดจริง  



มคอ.๒ 
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GT315  การออกแบบวัตถุสําหรับเกม           3(2-2-6) 

 Objects Design for Games 

หลักการออกแบบวัตถุและเครื่องมือตางๆ ในเกมท้ังแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การ

สรางวัตถุและเครื่องมือตางๆ แบบสองมิติและสามมิติ ฝกปฏิบัติเพ่ือออกแบบใหเกิดความชํานาญ การ

ประยุกตใชซอฟตแวรท่ีทันสมัยสําหรับการสรางงานท้ังสองมิติและสามมิติ การประยุกตวัตถุและเครื่องมือ

ตางๆ ใหเขากับการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม 

 

GT320 เครื่องมือควบคุมตัวละคร                 3(2-2-6) 

 Character Rigging Control 

รายวิชาบังคับกอน :  GT210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล 

การออกแบบและการสรางโครงกระดูกของคน สัตวและสิ่งของ การเชื่อมโยงกระดูกเขากับผิวของวัตถุ

สามมิติ (3D) และการใชกระดูกเพ่ือบังคับการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยใชความสัมพันธระหวางกระดูก 

และการใชภาษา Script ในการควบคุมกระดูกเบื้องตน 

 

GT359  เครื่องประมวลผลเกม 3 มิติ           3(2-2-6) 

 3D Game Engine  

หลักการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม การประยุกตใชเครื่องประมวลผลเกมเพ่ือการพัฒนาเกม 

วิเคราะหเครื่องประมวลผลเกมท่ีมีอยูในตลาดแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละครและฉากตางๆใหเขากับ

เครื่องประมวลผลเกม การประยุกตใชเครื่องประมวลผลเกม กลไกในการรักษาความม่ันคง และประเด็นท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติจริงเวลานําไปใชงาน  

 

GT370  เครื่องประมวลผลเกม 2 มิติ           3(2-2-6) 

 2D Game Engine 

การแนะนําและเลือกใชเครื่องประมวลผลเกมเพ่ือการพัฒนาเกมประเภทสองมิติ การจัดการ

ภาพกราฟกสองมิติศึกษาการสรางฉากในเกม การจัดการตัวละครในเกม การเขียนสคริปต  การรับขอมูลเขา

และแสดงผลควบคุมการเคลื่อนท่ีและจัดการแอนิเมชั่นใหแกวัตถุ ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ การควบคุม

เสียงและมุมกลอง ศึกษาเทคนิค Parallax scrolling และ Particle system  การเผยแพรเกมเพ่ือใชงาน ฝก

ปฏิบัติการสรางเกมพ้ืนฐาน กลไกในการรักษาความม่ันคง และประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติจริงเวลา

นําไปใชงาน  

 

  



มคอ.๒ 
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GT411  โครงงานพัฒนาเกม 1            3(0-0-9) 

 Game Development Project 1 

รายวิชาบังคับกอน :  เปนนักศึกษาป 4 หรือ ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว เพ่ือนําเสนอหัวขอและผลงานการออกแบบและ

พัฒนาเกมเบื้องตน ในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมโดยมีอาจารย ท่ีปรึกษาเปนผูดูแล  

 

GT412  โครงงานพัฒนาเกม 2            3(0-0-9) 

 Game Development Project 2 

รายวิชาบังคับกอน :  GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว โดยมีอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูดูแล เพ่ือนําเสนอ

ผลงานการออกแบบและพัฒนาเกมท่ีสมบูรณ ในหัวขอท่ีตอเนื่องจากท่ีไดศึกษาและเสนอไวในวิชาโครงงาน 1 

 

กลุมวิชาเลือก 

 

IT206  โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ           3(2-2-6) 

 Electronics Office 

พ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร การทํางานและองคประกอบของคอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอร

ในสํานักงาน การฝกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจัดการงานสํานักงาน ไดแก การประมวลผลคํา  การ

นําเสนองาน การใชโปรแกรมตารางคํานวน การจัดทําฐานขอมูล การใชอินเตอรเน็ตคนหาขอมูล และการ

รับสง E –mail 

 

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน       3(2-2-6) 

 Portfolio Development    

การรวบรวมและจัดทําแฟมภาพผลงาน (Portfolio) ของตัวเองใหอยูในรูปแบบของสื่อประสมสําหรับ

การลงสื่อแบบตางๆ เชน CD-ROM, DVD-ROM และอินเทอรเน็ต 

 

GT410 สหกิจศึกษา 6(600 ชั่วโมง) 

Cooperative Education 

การจัดการศึกษาซ่ึงใหนักศึกษาไดไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในระหวางท่ีกําลังศึกษาอยู  

เพ่ือใหนักศึกษาไดเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห และ

ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการรวมกับคณะ 



มคอ.๒ 
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วิชาทางดานการออกแบบ 

GT306  การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ          3(2-2-6) 

 Environment and Level Design 

ทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการออกแบบระดับการเลนท้ังแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การ

สรางสิ่งปลูกสราง สถานท่ีท้ังภายนอกและภายในอาคาร ในโลกเสมือนจริง รวมถึงสภาพแวดลอมของแตละ

ระดับของเกม การสรางและประยุกตใหเขากับเครื่องประมวลผลเกม ขอจํากัดตางๆ ในการออกแบบเกม 

 

GT316  การออกแบบเกมอินเทอรเฟส             3(2-2-6) 

 Game Interface Design 

รายวิชาบังคับกอน :  GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมเบื้องตน 

หลักการออกแบบตําแหนงขององคประกอบตางๆ ของเกม เชน เมนู สวนควบคุม ตัวอักษรบอก

สถานะการนํากรณีศึกษาของการวางองคประกอบตางๆมาวิเคราะหเพ่ือดูขอดีและขอเสีย การฝกวาง

องคประกอบเขากับการออกแบบสวนอินเทอรเฟสสําหรับเกม 

 

GT317  วีดิโอและเสียงดิจิทัลสําหรับการผลิตเกม          3(2-2-6) 

 Digital Audio and Video for Game Production  

หลักการใชเสียงและวีดิโอระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานแอนิเมชั่นและเกม ประเภทของระบบเสียงและ

วีดิโอ ประเภทของแหลงกําเนิดเสียงและวีดิโอ การตัดตอเสียงและวีดิโอเพ่ือการพัฒนาแอนิเมชั่นและเกม 

 

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ      3(2-2-6) 

 Texture Rendering Techniques 

หลักการของสรางแบบพ้ืนผิวและการจัดวางลงในองคประกอบของเกม เชน พ้ืนและผนังอาคารและ

สถานท่ี วัตถุตางๆ รวมไปถึงตัวละครของเกม การประสานงานระหวางเครื่องประมวลผลเกมและเทคนิคของ

การจัดการพ้ืนผิว ขอจํากัดตางๆ เพ่ิมทักษะโดยการปฏิบัติการดวยเทคนิคตางๆ การประยุกตใชซอฟตแวรท่ี

เหมาะสม 

 
GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและแอนิเมชั่น      3(2-2-6) 

Visual Effect for Games and Animations 

หลักการออกแบบและการสรางวิชวลเอ็ฟเฟคทในงานแอนิเมชั่นและเกม โดยศึกษารูปแบบและ

ประเภทของวิชวลเอ็ฟเฟคทท่ีสรางโดยโปรแกรม 2 มิติ และโปรแกรม 3 มิติ 

 

 



มคอ.๒ 
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GT360  การสรางภาพระบบดิจิทัล        3(2-2-6) 

Digital Imaging 

การศึกษาวิธีสรางภาพบนคอมพิวเตอรท้ังแบบเวกเตอร(Vector)และราสเตอร(Raster) ความสัมพันธ

ระหวางจุด(Pixel), ความละเอียด(Resolution), จานสี(Color Palette) และหนวยความจํา (Memory)  การ

สรางลายเสนพ้ืนฐานแบบตางๆ การสรางลายเสนประยุกตและการสรางรูปทรงจากเสน การสรางพ้ืนผิวและ

เอฟเฟกต การสรางภาพสามมิติ ศึกษาทฤษฎีสีและอิทธิพลของสีตองานกราฟก หลักในการเลือกใชสีและการ

ผสมสี การเลือกเครื่องมือและโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางาน และการจัดระบบแฟมขอมูล 

เพ่ือความสะดวกในการเรียกใชงานในระบบตางๆ  

 

GT361  การถายภาพระบบดิจิทัล         3(2-2-6) 

Digital Photography 

การศึกษาพัฒนาการในการถายภาพและกลองถายภาพ โครงสรางการทํางานของการถายภาพระบบ

ดิจิทัล องคประกอบท่ีสําคัญของการถายภาพ ไดแก เลนส(Lens), รูรับแสง(Aperture), ความเร็วของมานบัง

แสง(Shutter Speed), ทางยาวโฟกัส(Focal Length) เรียนรูถึงเทคนิคในการถายภาพ เชน การจัด

องคประกอบของภาพ การใชแสงในการถายภาพ และการจัดแสง เปนตน รูปแบบการจัดเก็บขอมูล และ

กระบวนการทํางานในหองมืดดิจิทัล เชน การแกไขภาพ การแกไขสี การตัดภาพ การซอนภาพ การยอและ

ขยายภาพ เปนตน 

 

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจิทัลสําหรับแอนิเมชั่นและเกม    3(2-2-6) 

Digital Lighting and Camera Techniques for Animations and Games 

หลักการของแสงและมุมกลองเพ่ือการประยุกตใชในงานดิจิทัล เทคนิคในการประยุกตใชแสงและมุม

กลองเพ่ือการพัฒนาสื่อเชิงโตตอบและเกมคอมพิวเตอร การปฏิบัติและทดลองในการวางตําแหนงแสงและมุม

กลอง การใชเทคนิคของแสงและมุมกลองเพ่ือแสดงและซอนวัตถุในเกม การใชแสงและมุมกลองเพ่ือใหงาน

ดิจิทัลสื่ออารมณดานตางๆ 

 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

Creative Design  

กระบวนการความคิดสรางสรรค การพัฒนาความคิดสรางสรรค การคิดนอกกรอบ การคิดถึงสิ่ง

รอบตัวและสภาพแวดลอมในมุมมองใหม การประยุกตใชความคิดสรางสรรคในศาสตรแขนงตางๆ เชน การ

ออกแบบ การสรางงานแอนิเมชั่น งานสถาปตยกรรม เปนตน 
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GT365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ        3(2-2-6) 

Print Media Design 

แนวคิดการออกแบบสื่อสิ่งพิมพสําหรับเกมและแอนิเมชั่น ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบและ

จัดทําสื่อสิ่งพิมพแตละประเภท เครื่องพิมพท่ีใชในอุตสาหกรรมกการพิมพ การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และ

โฆษณาสื่อสิ่งพิมพ 

 

GT366 การวิจารณการออกแบบเกม           3(3-0-6) 

 Game Design Criticism  

การศึกษาเกมแบบตางๆ ทําการวิเคราะหและวิจารณระหวางกลุมนักศึกษาเพ่ือการประยุกตใชและ

พัฒนาเทคนิคตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของกลุมผูเลน การประยุกตหลักการตางๆ เพ่ือ

การวิจารณในเชิงวิชาการ 

 

GT367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม       3(2-2-6) 

 Architectural 3D Imaging  

การจัดวางองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ การใชเครื่องมือ 3 มิติในการปน

โมเดล การจัดการพ้ืนผิวและแสง เพ่ือประมวลผลออกมาเปนภาพสถาปตยกรรมภายในและภายนอกแบบ

เสมือนจริง การจัดภาพโดยใชเครื่องมือ 3 มิติ ในการสรางภาพเชิงสถาปตยกรรมในชวงเวลากลางวันและ

กลางคืน 

 

GT373 การออกแบบเกมข้ันสูง                                                                 3(3-0-6) 

Advance Gamne Design 

 แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ การออกแบบเชิงสังคม ความจํา และพฤติกรรมของ

มนุษย และกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาเกมข้ันสูง 

 

GT402 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม      3(3-0-6) 

Special Topic in Game Design 

การศึกษาหัวขอเก่ียวกับการออกแบบเกมและเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีนาสนใจ หัวขอและเนื้อหา

เปลี่ยนไปในแตละป โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

 

  



มคอ.๒ 
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GT404 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม 2      3(3-0-6) 

Special Topic in Game Design 2 

การศึกษาหัวขอเก่ียวกับการออกแบบเกมและเทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีนาสนใจ หัวขอและเนื้อหา

เปลี่ยนไปในแตละป โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

 

รายวิชาทางดานการพัฒนาระบบ 

 

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม      3(2-2-6) 

 Interactive Programming for Game 

 แนะนําเครื่องมือและภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม ศึกษาหลักการพ้ืนฐานเพ่ือประยุกตใชในเกม

สองมิติ เชน รูปแบบของภาพกราฟกสองมิติ การแปลงภาพ (Transformations)  รูปแบบของภาพโปรงใส 

(Transparency)  การใชงานแอนิเมชั่น การทํางานของ Double Buffering  การใชงานอารเรยสองมิติ ศึกษา

การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการดานตางๆ ภายในเกมสองมิติ ไดแก การรับขอมูลเขา การแสดงผลภาพกราฟก

สองมิติหรือแอนิเมชั่น การควบคุมเสียงหรือวีดีโอ การโตตอบกับผูใชงาน การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ 

การสรางแผนท่ีแบบ Tie Map การเคลื่อนท่ีของฉากและตัวละคร (Scrolling) ตัวอยางการเขียนโปรแกรมเชิง

ปญญาประดิษฐเบื้องตนสําหรับเกมสองมิติ 

 

GT363 หลักคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับนักพัฒนาเกม     3(3-0-6) 

Mathematics and Physics for Game Developers 

ทฤษฎี รูปแบบ หลักคณิตศาสตรและหลักฟสิกส สําหรับการสรางเกม 2 มิติและ 3 มิติ ไดแก ระบบ

พิกัด เรขาคณิต การทํางานของเวกเตอร การแปลงเมทริกซ   การประยุกตใชกฎทางฟสิกสโดยเฉพาะในเรื่อง

ความเร็ว ความเรง แรง และแรงโนมถวง  การจําลองภาพเหตุการณท่ีสัมพันธกับรูปแบบท่ีใช ไดแก การ

เคลื่อนท่ีของลูกบอล(colliding) การเคลื่อนท่ีอยางมีเปาหมายของจรวด(trajectories)  การเคลื่อนท่ีของ

รถยนตแบบหักมุม(Cornering dynamics)  

 

GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ       3(2-2-6) 

 2D Game Programming 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตใชงานกับซอฟตแวร เชน DirectX และ OpenGL พ้ืนฐานของการ

เขียนเกมแบบสองมิติ (2D) การเขียนโปรแกรมควบคุมสวนการรับขอมูลเขา การเขียนโปรแกรมในการควบคุม

เสียง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวนของการแสดงผล การเขียนโปรแกรมจัดการดานโครงสรางขอมูลและ

หนวยความจํา และการเขียนโปรแกรมในเชิงปญญาประดิษฐสําหรับเกม 

 



มคอ.๒ 
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GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมิติ       3(2-2-6) 

 3D Game Programming 

พ้ืนฐานและหลักการของเกมสามมิติ การประยุกตใชงาน Game Engine สําเร็จรูปดานสามมิติ  คําสั่ง

พ้ืนฐานของการเขียนเกมแบบสามมิติ (3D) การเขียนโปรแกรมควบคุมสวนการรับขอมูลเขา การเขียน

โปรแกรมในการควบคุมเสียง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวนของการแสดงผล การเขียนโปรแกรมจัดการดาน

โครงสรางขอมูลและหนวยความจํา การใหแสงและระดับแสงตางๆ และการเขียนโปรแกรมในเชิง

ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 

 

GT371 ปญญาประดิษฐสําหรับงานพัฒนาเกม      3(2-2-6) 

          Artificial Intelligence for Game Developer  

ทฤษฏีพ้ืนฐานเก่ียวกับปญญาประดิษฐ ความหมายของพฤติกรรมท่ีแสดงปญญา ธรรมชาติของ

สภาพแวดลอม และเอเจนต การแกปญหาโดยการสืบคน การสืบคนแบบมี และไมมี ขอมูล การคนหาเสนทาง 

การแทนความรูดวยรูปแบบตรรกศาสตร การใชเหตุผลแบบอัตโนมัติ รวมกับการพัฒนาเกม 

 

GT372 การพัฒนาเกมบนอุปกรณพกพา                       3(3-0-6) 

Game Development on Mobile Devicesแนวคิดและหลักการออกแบบเกม ข้ันตอนในการ

ออกแบบเกม การสรางโครงเรื่องในเกม แนวคิดเรื่องระดับของเกม สวนตอประสานผูใชงาน และการพัฒนา

เกม ท่ีสามารถรองรับไดบนอุปกรณพกพา 

 

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ        3(3-0-6) 

 Directed Study 

การศึกษาหัวขอในปจจุบันท่ีนาสนใจ  หัวขอและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแตละปโดยไดรับความเห็นชอบ

จากภาควิชา 

 

GT403 การศึกษาตามแนวแนะ 2        3(3-0-6) 

 Directed Study 2 

การศึกษาหัวขอในปจจุบันท่ีนาสนใจ  หัวขอและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแตละปโดยไดรับความเห็นชอบ

จากภาควิชา 

  



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่55 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

 

 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับ 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการ

ออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

 

  



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่56 

 
 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลกัสตูร กบั 

องคค์วามรูต้ามมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพฒันาเกม 
 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

1 พ้ืนฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ITF: หัวขอหลักในสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ITF: ความเปนมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ITF: สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ITF: การประยุกตเทคโนโลยสีารสนเทศในดานตางๆ 

SIA: บริบทขององคกร 

SP: คอมพิวเตอรในบริบทของสังคม 

SP: บริบทในองคกร 

SP: ความเปนมาของคอมพิวเตอร 

MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

IS201  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ปฎิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 

HCI: ปจจัยทางดานมนุษย 

HCI: มุมของเอชซีไอเมื่อประยุกตในดานตาง ๆ 

HCI: การประเมินโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง 

HCI: การพัฒนาสวนท่ีติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ 

HCI: การเขาถึงคอมพิวเตอร 

HCI: เทคโนโลยีใหมๆ 

HCI: การพัฒนาซอฟตแวรโดยใหมนุษยเปนศูนยกลาง  

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการ

พัฒนาเกมเบ้ืองตน  

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและ

แอนิเมชัน     

 

3 ความมั่นคงและการ

ประกันสารสนเทศ 

IAS: หลักการของความมั่นคงและการประกันภัย

สารสนเทศ 

IAS: กลไกในการรักษาความมั่นคง 

IAS: ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติจริง 

IAS: นโยบาย 

IAS: การโจมต ี

IAS: ความมั่นคงดานตาง ๆ 

IAS: การสืบคนรองรอย 

IAS: สถานะของสารสนเทศ 

IAS: บริการดานความมั่นคง 

IAS: แบบจําลองการวิเคราะหการคุกคาม 

IAS: จุดออน 

GT359 เครื่องประมวลผลเกม 3 มิต ิ

GT370 เครื่องประมวลผลเกม 2 มิติ       



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่57 

 
 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

4 การจัดการสารสนเทศ IM: พ้ืนฐานและแนวคิดการจัดการสารสนเทศ 

IM: ภาษาในการสอบถามฐานขอมูล 

IM: สถาปตยกรรมในการจัดระเบียบขอมูล 

IM: แบบจําลองขอมูล 

IM: การจัดการสภาพแวดลอมของฐานขอมูล 

IM: ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ   

IT238  ระบบฐานขอมูล 

 

 

5 การบูรณาการการเขียน

โปรแกรมและเทคโนโลย ี

IPT: การเช่ือมตอระหวางระบบ 

IPT: แผนท่ีขอมูลและการแลกเปลีย่นขอมูล 

IPT: การเขียนโปรแกรมแบบมุงเนนการทํางานรวมกัน 

IPT: เทคนิคการเขียนสคริปต 

IPT: แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงของซอฟตแวร 

IPT: ประเด็นอ่ืน ๆ 

IPT: ภาพรวมของภาษาท่ีใชเขียนโปรแกรม 

GT308 การจัดการงานโครงการสําหรับ 

 การผลิตเกม     

GT306 การออกแบบสภาพแวดลอมและ

ระดับ                     

                

6 คณิตศาสตรและสถิติ

สําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

MS: ตัวแปรสุมและฟงกชัน 

MS: ตรรกะพ้ืนฐาน 

MS: ความนาจะเปนเชิงวิยุต 

MS: ฟงกชัน ความสัมพันธ และเซต็ 

MS: ทฤษฎีกราฟและตนไม 

MS: การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

MS: ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปน  

MS: การทดสอบสมมตุิฐาน 

MS: การเลือกตัวอยางและสถิติเชิงพรรณนา 

MS: การถดถอยเชิงเสน 

MS: การวิเคราะหสหสัมพันธ 

MS: การประยุกตสถิติกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

IS204  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน          

7 เครือขาย NET: พ้ืนฐานของระบบเครือขาย 

NET: เราติงและสวิทชช่ิง 

NET: เครือขายระดบักายภาพ 

NET: ความมั่นคงของเครือขาย 

NET: การบริหารเครือขาย 

NET: การประยุกตงานในดานตาง ๆ 

IT240 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

เบ้ืองตน         



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่58 

 
 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

8 พ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรม 

PF: พ้ืนฐานของโครงสรางขอมูล 

PF: องคประกอบโปรแกรม 

PF: การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต 

PF: อัลกอริทึมกับการแกปญหา 

PF: การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

IT241   แนวคิดการเขียนโปรแกรมและ

การออกแบบอัลกอริทึม                                 

9 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี PT: ระบบปฏิบัติการ 

PT: โครงสรางและสถาปตยกรรม 

PT: โครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร 

GT231 โครงสรางระบบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

สําหรับนักพัฒนาเกม 

10 การบํารุงรักษาและการ

บริหารระบบ 

PT: ระบบปฏิบัติการ 

SA: โปรแกรมประยุกต 

SA: กิจกรรมการบรหิารจดัการระบบ 

SA: การบริหารจัดการระบบในดานตาง ๆ 

GT231 โครงสรางระบบและ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

สําหรับนักพัฒนาเกม  

GT320 เครื่องมือควบคมุตัวละคร 

11 สถาปตยกรรมและการบูร

ณาการระบบ 

SIA: การวิเคราะหความตองการ 

SIA: การจัดหาและแหลงท่ีมา 

SIA: การบูรณาการระบบและการนําไปใชงาน 

SIA: การบริหารโครงการ 

SIA: การทดสอบ และการประกันคุณภาพ 

SIA: บริบทขององคกร 

SIA: สถาปตยกรรมระบบ  

 GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1               

 GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2 

12 ประเด็นทางสังคมและ

วิชาชีพ 

SP: บริบทของคอมพิวเตอรในสังคม 

SP: แนวคิดและประเด็นท่ีเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 

SP: การบริหารจัดการการบริการ 

SP: ทรัพยสินทางปญญา 

SP: ประเด็นทางกฎหมาย 

SP: บริบทในองคกร 

SP: ประเด็นในเชิงวิชาชีพและจรยิธรรมและการ

รับผิดชอบตอสังคม 

SP: ความเปนมาเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

SP: สิทธิสวนบุคคล สิทธิพลเมือง 

SP: การสื่อสารทางวิชาชีพ 

 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพพัฒนาเกม                               



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่59 

 
 

ลําดับ รายวิชาในมาตรฐาน

คุณวุฒิ  

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ รายวิชาในหลักสูตร 

13 ระบบเว็บและเทคโนโลย ี WS: เทคโนโลยีเว็บ 

WS: สถาปตยกรรมของสารสนเทศ 

WS: มัลตมิีเดีย 

WS: การพัฒนาเว็บ 

WS: จุดออนของระบบเว็บ 

GT210  การออกแบบตัวละครดิจิทัล 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและ 

 แอนิเมช่ัน                            

GT315 การออกแบบวัตถุสําหรับเกม       

GT317 วีดิโอและเสยีงดิจิทัลสําหรบั 

 การผลิตเกม                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่60 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

 

 

Curriculum Mapping



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                หน้าที ่61 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มีความหมายดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต มีความซ่ือสัตยสจริต และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบขององคกรและสังคม 

3) มีน้ําใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม 

4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและประชาคมชาติ 

1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 การวิเคราะหกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุมใหสามารถแยกความแตกตางระหวางหลักการ 

และกติกา และเห็นประเด็นของขอชี้แนะท่ีขัดแยงกัน รวมท้ังมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

เชน การยกยองนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมดีทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ความรู  

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

2) มีความรู ความเขาใจธรรมชาติของตนเอง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน 

3) มีความรู ความเขาใจเพ่ือนมนุษย สังคม และประชาคมโลก สามารถนําความรูไปใชในการ

แกปญหาและสรางสรรคสังคม 

4) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและพัฒนา

ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสม 

2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชในการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยเนนการบูรณาการความรูท่ี 

ไดจากชั้นเรียนไปประยุกตจริงในกิจกรรมตางๆ พรอมกันนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาโดย 

จัดการศึกษาเพ่ิมเติมดานการสื่อสารเพ่ืสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขารวมการแขงขันภายนอก 

มหาวิทยาลัย 
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2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดวยวิธิการดังนี้ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3) รายงานของแตละวิชา 

 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  สามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล มีวิสัยทัศนและความคิดสรางสรรค 

2)  สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูลจากหลักฐาน และนําขอสรุปมาใช                 

    ประโยชนได 

3)  สามารถศึกษาวิเคราหปญหาท่ีซับซอน และเสนอแนวทางแกไขท่ีสรางสรรค 

4)  สามารถประยกตใชความรูทางวิชาการและทักษะปฏิบัติตางๆ มาปรับใชอยางเหมาะสมกับ    

   สถานการณและงานท่ีรบผิดชอบ 

3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัมนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1)  ใหมีการนํากรณีศึกษามาวิเคราะหรวมกัน 

2)  การอภิปรายกลุม 

3)  มีการสรุปและสังสรรค 

3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพความเปนจริงจากการใชปญญาโตตอบตามสถานการณจําลองและ

สถานการณจริง นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชการประเมินผานขอสอบและการ

ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

2)  ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานตามบทบาทและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

3)  สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม ทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนได 

4)  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ืน เขาใขและยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย 

สามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 
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4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมในทุกรายวิชา หรือกิจกรรมท่ีตองประสานงาน 

กับหนวยงานอ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ดังนี ้

1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีดีรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะความเปนผูนํา 

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียน และจากพฤติกรรมในการเขารวมกิจกรรมตางๆ 

 

5. ทักษะการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตอง และรูจักเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

2) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข สามารถคิดวิเคราะหใชขอมูลและขอเท็จจริงเปนพ้ืนฐานสําหรับ

การแกปญหาและการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน 

3) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน คนควา แหลงขอมูลความรู และการเรียนรู

ดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดถึงรูเทาทันกาสื่อสารจากแหลงสารสนเทศตางๆ 

5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เนนการใชสื่อเพ่ือการสืบคนและวิเคราะหกรณีศึกษาในรายวิชาตางๆ รวมถึงการเลือกใช

วิธีการนําเสนอและสื่อในการนําเสนอท่ีเหมาะสม 

5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการเรียนรูดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากการปนะยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการนําเสนอ และประเมินจาก

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ืออธิบายหรือสื่อความหมายในการอภิปรายหรือกรณีศึกษาตางๆ ท่ีมี

การนําเสนอในชั้นเรียน 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

รหัสวิชา - ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
                   

GE 133 การพัฒนาคณุภาพชีวิตแบบองครวม                    

GE 122 ปรัชญากับชีวิต                    

GE 123 ไทยศึกษา                    

GE 131 อารยธรรมโลก                    

GE 134 การคิดเชิงวิจารณญานและสรางสรรค                    

กลุมวิชาสังคมศาสตร                    

BA 101 การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม                    

BA 102 การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ                    

GE 135 มนุษยกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง                    

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต                    
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รหัสวิชา - ชื่อวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  การ

สื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

GE 138 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมอืง                    

GE 140 ประชามคมอาเซยีน                    

GE 147 จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน                    

LW 103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                    

PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                    

MA 103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                    

SC 103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

 คุณภาพชีวิตและสังคม 
                   

SC 104 สุขภาพเพ่ือชีวิต                    

กลุมวิชาภาษา                    

LA 010 ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน                    

LA 101 ภาษาอังกฤษ 1                    

LA 102 ภาษาอังกฤษ 2                    

TH 103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย                    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ

มีความหมายดังนี้ 

 คุณธรรม จริยธรรม 

1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

2. มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 

4. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

5. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  

6. สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 

7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ความรู 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหาท่ีศึกษา 

2. สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

4. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

5. รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

6. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ 

7. มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  

8. สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

ทักษะทางปญญา 

1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

2. สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ังใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
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3. สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 

5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 

6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม  

4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

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 

IS201 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                           
             

  
        

  
    

MA216 คณติศาสตรสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
     

  
                

  
    

ST213 หลักสถิติและความนาจะเปน                              

IT238 ระบบฐานขอมูล                               

IT240 การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบ้ืองตน                                 

IT241    แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการ

ออกแบบอัลกอริทึม                                 
                             

IT243   ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสาร

สําหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ           
                       

  
    

LA217 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)           
                       

  
    

LA218 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          
                       

  
    



มคอ.๒ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

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 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนา

เกมเบ้ืองตน 
                             

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม                              

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

พัฒนาเกม 
                             

FA207 องคประกอบศิลป                              

FA208 การวาดภาพ 1                              

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน                              

GT210 การออกแบบตัวละครดจิิทัล                              

GT230  การออกแบบอินโฟกราฟกและ

มัลตมิีเดยี 
                       

  
    

GT231  โครงสรางระบบและสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรสําหรับนักพัฒนาเกม 
             

  
        

  
    

GT306  การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ                              

GT232   ปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับ

คอมพิวเตอร และการออกแบบ

ประสบการณผูใช  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

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 

GT308  การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม                              

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน                              

GT315   การออกแบบวัตถุสําหรบัเกม                              

GT316   การออกแบบเกมอินเทอรเฟส                              

GT317  วีดิโอและเสยีงดิจิทัลสําหรับการผลิตเกม                                

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับ

เกม 
                        

 
    

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ                              

GT320 เครื่องมือควบคุมตัวละคร                              

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรบัเกมและแอนิ

เมช่ัน 
                        

 
    

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน                              

GT359   เครื่องประมวลผลเกม 3 มิต ิ                              

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล                              

GT361 การถายภาพระบบดจิิทัล                              

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจิทัลสําหรับ

แอนิเมช่ันและเกม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

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 

GT363 หลักคณติศาสตรและฟสิกสสําหรบั

นักพัฒนาเกม 
                             

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค                              

GT365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ                              

GT366  การวิจารณการออกแบบเกม                              

GT367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม                              

GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมติ ิ                              

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมติ ิ                              

GT370   เครื่องประมวลผลเกม 2 มิต ิ                               

GT371  ปญญาประดิษฐสําหรับนักพัฒนาเกม                              

GT372  การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณพกพา                              

GT373 การออกแบบเกมข้ันสูง                              

GT401  การศึกษาตามแนวแนะ                              

GT402  หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม                              

GT403  การศึกษาตามแนวแนะ 2                              

GT404  หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม 2                              

GT411  โครงงานพัฒนาเกม 1                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

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 

GT412  โครงงานพัฒนาเกม 2                              
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ภาคผนวก จ. 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบ 

รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม   สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ.2559) 
สาระในการปรับปรุง 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต      1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต      

 

   

  1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต      1.1  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต        

   GE120 พลศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิต   1   GE133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวม   3    

   GE139 องครวมแหงชีวิต   1   เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต       

   IL103 สารสนเทศเพ่ือการคนควา   1   GE122 ปรัชญากับชีวิต   3    

   เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต       GE123 ไทยศึกษา   3    

   GE121 มนุษยกับการใชเหตผุล   3   GE131 อารยธรรมโลก  3    

   GE122 ปรัชญากับชีวิต    3   GE134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสรางสรรค   3   

   GE123 ไทยศึกษา    3  1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต       

   GE131 อารยธรรมโลก   3   BA102 การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ    3    

  1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร 9 หนวยกิต      เลือก 2 รายวิชา 3 หนวยกิต       

   BA102 การวิเคราะหและการทําแผนธุรกิจ 3   BA101 การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม     

   LW103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3   GE135 มนุษยกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง       

   เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต       GE136 จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือคุณภาพชีวิต       

   BA101 การจัดการธุรกิจสําหรับผูประกอบการใหม 3   GE138 การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง  3    

   GE125 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   3    GE140 ประชาคมอาเซียน   3    

   GE126 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต   3    GE147 จิตสาธารณะเพ่ือชุมชน   3    

   GE137 จิตสํานึกสาธารณะเพ่ือชุมชน    3    LW103 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3    

                   

PA101  คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

      3 

    

 
ปรับตามรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

ท่ีไดรับอนุมตัิจากสํานักงานคณะ 

กรรมการอุดมศึกษา ปการศึกษา 

 2555 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม   สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ.2559) 
สาระในการปรับปรุง 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต   

 

  
 

  

   MA103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจาํวัน 3   MA103 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจาํวัน 3   

   SC103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือคณุภาพ 3   เลือก 1 รายวิชา 3 หนวยกิต    

    

ชีวิตและสังคม 

     

SC103 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีพ่ือคณุภาพ 

ชีวิตและสังคม  

3 

  

         SC104 สุขภาพเพ่ือชีวิต   3  ปรับตามรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

  1.4 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต     1.4 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต      

ท่ีไดรับอนุมตัิจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ปการศึกษา 2555 

   LA001* ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 1   -   LA010* ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน    -   

   LA011* ภาษาอังกฤษปรับพ้ืนฐาน 2   -          

   LA101 ภาษาอังกฤษ 1    3   LA101 ภาษาอังกฤษ 1   3   

   LA102 ภาษาอังกฤษ 2  3   LA102 ภาษาอังกฤษ 2   3   

   

TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

    

3 

   

TH103 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

  

3 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 
สาระในการปรับปรุง 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกน 

FA201 สุนทรียศิลป  

FA213 ศิลปะไทยเพือ่การออกแบบ  

FA214 องคประกอบศิลป 1 

FA208 การวาดภาพ 1  

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม

เบ้ืองตน 

GT204  แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 

 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวชิาชพีพัฒนาเกม  

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชั่น    

GT210 การออกแบบตัวละครดิจิทลั        

 

 

96 

42 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

3 

3 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกน 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

IT241  แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ

อัลกอริทึม                                 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 

- 

- 

- 

IS201  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สารสนเทศ                                           

MA216  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน          

IT238     ระบบฐานขอมูล                        

IT240 การส่ือสารขอมูลและเครือขายเบ้ืองตน       

GT230  การออกแบบอินโฟกราฟกและมัลติมีเดีย 

GT232  ปฎิสัมพันธ ระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  

96 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยายไปเปนวิชาเอก 

ยายไปเปนวิชาเอก 

 

ยกเลิก 

รายวิชาใหมโดยปรับใชรวมกันทั้งคณะ 

 

คงเดิม 

ยายไปเปนวิชาเอก 

ยายไปเปนวิชาเอก 

ยายไปเปนวิชาเอก 

 

          

 

          รายวิชาใหมโดยปรับใชรวมกันทั้งคณะ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 
สาระในการปรับปรุง รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

 

 

LA201  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1      

(บริหารธุรกิจ)              

LA202  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2  

(บริหารธุรกิจ)   

2.2 กลุมวิชาเอก 

GD324 การสรางแบบรางกราฟก                              

GD328 การออกแบบกราฟกเบ้ืองตน             

GD329 การออกแบบตัวอักษร                   

GT313 การออกแบบสตรอรี่บอรด 

 

 

3 

 

3 

 

45 

3 

3 

3 

3 

IT243 ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสารสําหรับนัก 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ                               

LA217 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                       

LA218 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)                 

2.2 กลุมวิชาเอก   

- 

- 

- 

- 

FA207 องคประกอบศิลป                                            

FA208 การวาดภาพ 1 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 

GT210 การออกแบบตัวละครดจิิทัล  

GT231 โครงสรางระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

 สําหรับการพัฒนาเกม 

 

3 

 

3 

 

3 

45 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

 

 

 

 

          

       รายวิชาใหมโดยปรับใชรวมกันท้ังคณะ 

 

 

 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

  รายวิชาใหม         

      

   ยายมาจากวิชาแกน 

 

 

รายวิชาใหมโดยปรับใชรวมกันท้ังคณะ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 

สาระในการปรับปรุง 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

GT306 การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ 

GT308 การจัดการงานโครงการสําหรับการผลิตเกม 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน                      

GT315 การออกแบบวัตถุสําหรับเกม 

GT316 การออกแบบเกมอินเทอรเฟส     

       GT317    วีดิโอและเสียงดิจทัิลสําหรับการผลติเกม                           

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม 

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ 

       GT320    เครื่องมือควบคุมตัวละคร 

       GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและแอนิเมช่ัน 

- 

- 

GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1  

GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2  

IS302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซ 

GT204    แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

3 

3 

3 

 

- 

GT308 การจัดการงานโครงการสําหรับการผลิตเกม                          

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน                            

GT315 การออกแบบวัตถุสําหรับเกม       

- 

- 

- 

- 

GT320 เครื่องมือควบคุมตัวละคร          

                                   - 

GT359 เครื่องประมวลผลเกม 3 มิติ            

GT370 เครื่องประมวลผลเกม 2 มิติ      

GT411 โครงงานพัฒนาเกม 1                

GT412 โครงงานพัฒนาเกม 2                

- 

- 

 

3 

3 

3 

 

 

 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

      

         ยายไปกลุมวิชาเลือก 

 

 

คงเดิม 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

ยายมาจากวิชาเลือก 

รายวิชาใหม 

คงเดิม 

คงเดิม 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 

สาระในการปรับปรุง 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือก 

เลือกจากรายวิชาตอไปน้ีหรือเลือกจากกลุมวิชาเลือก

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 15 หนวย

กิต หรือ เลือกเรียนทั้ง 15 หนวยกิต ในกลุมวิชาโทกลุม

ใดกลุมหน่ึงที่เปดสอนโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย           

 

 

 

 

 

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน            

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล    

GT361 การถายภาพระบบดิจิทัล   

GT362 เทคนิคแสงมุมกลองดิจิทัลสําหรับ 

 แอนิเมชั่นและเกม 

GT363 หลักคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับนักพัฒนา

เกม 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค 

GT365 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 

GT366 การวิจารณการออกแบบเกม 

GT367   ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม 

 2.3 กลุมวิชาเลือก 

เลือกจากรายวิชาตอไปน้ีหรือเลือกจากกลุมวิชาเลือกของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนทั้ง 15 หนวยกิต ใน

กลุมวิชาโทกลุมใดกลุมหน่ึงที่เปดสอนโดยคณะอื่นในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย           

GT316 การออกแบบเกมอินเทอรเฟส          

GT319 เทคนิคการตกแตงพื้นผิวของ 

 องคประกอบ   

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบ  สําหรับเกม                                                    

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและ 

 แอนิเมชั่นขั้นสูง                          

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน  

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล  

GT361 การถายภาพระบบดิจิทัล  

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจิทัลสําหรับ 

 แอนิเมชั่นและเกม  

GT363 หลักคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับนักพัฒนาเกม                             

 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค      

GT365 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

GT366 การวิจารณการออกแบบเกม            

GT367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม     

15 

 

 

 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

 

 

    เปล่ียนเง่ือนไขใหสามารถเลือกเรียนรายวิชาขาม 

    สาขาวิชาภายในคณะวิชาได 

 

 

    

    ยายมาจากกลุมวิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 

สาระในการปรับปรุง 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ    

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมิต ิ

- 

- 

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ                

GT402 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม            

GT410 สหกิจศึกษา  

       - 

3 

3 

 

 

3 

3 

6 

GT368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมติ ิ

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมติ ิ

GT371   ปญญาประดิษฐสําหรับงานพัฒนาเกม      

GT372   การพัฒนาเกมบนอุปกรณพกพา        

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ                 

GT402 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม                             

GT410 สหกิจศึกษา   

IT206    โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรบัธุรกิจ                                                                      

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

รายวิชาใหม 

  
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม  สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกม 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุงใหม (พ.ศ. 2559) 

สาระในการปรับปรุง 
รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

เลือกเรยีนจากวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย และคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือกเสรีได   

   

 

6 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

เลือกเรียนจากวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย หรือรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับอุดมศึกษา

ท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีคณะอนุมัติให

เปนวิชาเลือกเสรีได     

 

6 

 

ปรับเง่ือนไขตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม 

กลุมวิชาแกน 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

FA201 สุนทรียศลิป 3(3-0-6) 

 Art Aesthetics 

  ความหมายของปรัชญาศิลปะและสุนทรียศาสตรโดย

ศึกษาแนวคิด และทฤษฏีของนักปรัชญาตางๆ        ท่ีมีบทบาท

สําคัญและมีอิทธิพลตอประวัติศาสตรและปรัชญาศิลปะสมัยใหม 

เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจัก เขาใจ และสามารถนําความรูจากปรัชญา

ศิลปะแนวตางๆ ไปใชประกอบความคิดในการสรางสรรค 

วิเคราะห และทําความเขาใจผลงานศิลปกรรมสมัยใหม 

 

 

 

ยกเลิก 

FA213 ศิลปะไทยเพ่ือการออกแบบ 3(1-2-6) 

 Thai Art for Designing 

 ประวัติและท่ีมาของลวดลายในงานศิลปะไทยท่ีมีความ

บันดาลใจจากธรรมชาติ ประยุกตและออกแบบใหเหมาะสมกับงาน

ศิลปะ และออกแบบตามสาขาวิชาชีพ โดยคํานึงถึงคุณคาความงาม

ตามแบบอยางของศิลปะไทย 

 

 

 

ยกเลิก 

FA214 องคประกอบศิลป 1 3(2-2-6) 

 Composition 1 

ทฤษฎีพ้ืนฐาน ในการจัดองคประกอบศิลปดวยการใชทัศนธาตุ

ไดแก จุด, เสน, รูปราง, รูปทรง, พ้ืนผิว, นํ้าหนัก, พ้ืนท่ีวาง, และสี  

ทักษะในการจัดวางองคประกอบ ผนวกกับหลักการออกแบบข้ัน

พ้ืนฐาน 

 

 

 

ยกเลิก 

FA208 การวาดภาพ 1 3(2-2-6) 

 Drawing 1 

 ฝกการสังเกตและการมองเห็นวัตถุ  รวมท้ังศึกษาทฤษฎี

พ้ืนฐานเก่ียวกับการใชเสนรางและเทคนิคในการวาดภาพลายเสน  

รูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงธรรมชาต ิ และการใหนํ้าหนักแสงเงา 

ยายเปนวิชาเอก 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมเบ้ืองตน  

 Introduction to Interactive Design and Game  

           Development 3(3-0-6) 

 ความเปนมาของการพัฒนาเกม ลักษณะและประเภท

ตางๆ ของเกมและซอฟตแวรเชิงโตตอบ หลักการนําเสนอภาพและ

เสียงเพ่ือสื่อสารสูผูใช แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ 

และ 3 มิติ พฤติกรรมของกลุมผูเลนเกมและผูใชสื่อเชิงโตตอบ การ

ออกแบบเชิงสังคม ความจํา และพฤติกรรมของมนุษย วิธีการ

ปฏิสัมพันธระหวางคนกับคอมพิวเตอร  ข้ันตอนในการออกแบบ

 

 

 

ยายเปนวิชาเอก 



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

และพัฒนาสื่อโตตอบและเกม หลักการทางคณิตศาสตรและฟสิกส

เบ้ืองตนในเกม เครื่องประมวลผลเกม เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการ

พัฒนาเกมและชวยสรางสวนขยายระดับเกม หลักการวิจารณเกม 

จริยธรรมในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

GT202 คณิตศาสตรสําหรับนักพัฒนาเกม                   3(3-0-6) 

          Mathematics for Game Developers 

          คณิตศาสตรท่ีสามารถนําไปประยุกตใชสําหรับงาน

ทางดานคอมพิวเตอรกราฟกและการพัฒนาเกม เชน เรื่องของมุม 

การหักเหของแสง รูปทรงตางๆ การจัดการพ้ืนผิวของวัตถุ เปนตน 

MA216  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

           Mathemetics for Information Technology       

 ความสัมพันธและฟงก ชัน  เซต ตรรกศาสตร  

พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน  การนับ ความสัมพันธ

เวียนเกิด ทฤษฎีความนาจะเปน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

ทฤษฎีของกราฟ การประยุกตของกราฟ ตนไมและขายงาน 

ปญหาการหาวิถีสั้นท่ีสุด เมทริกซและการประยุกต 

GT204 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-6) 

 Computer Programming Concepts 

 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน ฝกทักษะใน

การเขียนโปรแกรมท่ีถูกตอง การเขาใจผังงานในการออกแบบ

โปรแกรม มุงเนนในการศึกษาไวยากรณและตรรกะของการเขียน

โปรแกรม การศึกษาเรื่องตัวแปร โครงสรางของโปรแกรม ฟงกช่ัน 

อาร เรย  และเทคนิคการแก ไขขอผิดพลาด ตัวอยางพรอม

แบบฝกหัดในหองปฏิบัติการ โดยการใชภาษา JavaScript เขียน

ดวยโปรแกรมจัดการขอความท่ัวไป และประมวลผลบน Web 

Browser 

 IT241 แนวคิดการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ 

 อัลกอริทึม 3(2-2-6) 

 Computer Programming Concept and  

 Algorithm Design 

 แนวคิดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหา

ตางๆ ข้ันตอนวิธีสําหรับการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 

เครื่องมือท่ีใชในการแสดงข้ันตอนการแกปญหา เชน ผังงาน 

แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แนวคิดการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ 

การฝกแกปญหาดวยโปรแกรมขนาดเล็ก พ้ืนฐานของ

โคร งสร า งข อมู ล  อั ลกอริ ทึ มแบบต า งๆและการ วัด

ประสิทธิภาพดวย Big-O Notation พ้ืนฐานการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาแบบโครงสราง 

GT206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 3(3-0-6) 

 Mythology and Game Development 

 องคประกอบของวรรณกรรมและเรื่องเลาท่ีถายทอดกัน

มาในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  การนําเรื่องราวเหลาน้ีมา

ประยุกตใชในการพัฒนาเกมและงานแอนิเมชันสมัยใหม 

 

 

คงเดิม 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพพัฒนาเกม           

 ความรูเบ้ืองตนทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หลักเกณฑใน

การจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกตองตามกฎหมาย ธุรกิจ

บริการ เ ก่ียวกับธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส   แนวคิดและ

ความสําคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญาแหงวิชาชีพพัฒนา

เกม  การเลือกและประยุกตหลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการ

ยายเปนวิชาเอก 



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

ประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 3(2-2-6) 

 2D Computer Graphics and Animations 

 หลักการสรางภาพรูปทรง 2 มิติ การวาดรูปโครงรางและ

รูปรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว ตนไมและยานพาหนะ

ตางๆ โดยเนนท่ีลักษณะของการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ

ตางๆ เพ่ือการนําไปใชในการเขียนภาพแอนิเมช่ันและเกม 

 

 

ยายเปนวิชาเอก 

GT210  การออกแบบตัวละครดิจทัิล 3(2-2-6) 

           Character Modeling Design 

 หลักการออกแบบตัวละครตางๆ ท้ังคนและสัตว  ท่ี

ประยุกตใชกับการออกแบบเกมท้ังแบบสองมิติ (2D) และแบบสาม

มิติ (3D) การสรางตัวละครแบบสองมิติและสามมิติ ฝกปฏิบัติ

ออกแบบตัวละครเพ่ือให เ กิดความชํานาญ การประยุกตใช

ซอฟตแวรท่ีทันสมัย  สําหรับการสรางงานท้ังสองมิติและสามมิติ 

การประยุกตตัวละครเขากับการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม 

 

 

 

 

ยายเปนวิชาเอก 

 

ST213  หลักสถิติและความนาจะเปน                3(3-0-6) 

 Principle of Statistics and Probability 

 ความนาจะเปน เ บ้ืองตน ส ถิติพรรณนา การ

ประมาณคา และการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ตัวแปรสุม 

การแจกแจงของตัวแปรสุมแบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง การ

แจกแจงของตัวสถิติและการประยุกตใชกับการตัดสินใจและ

การวางแผนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน การสุมตัวอยาง

และการกําหนดขนาดตัวอยาง 

 

IS201 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology Fundamentals 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประวัติของคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ความแตกตาง

ระหวางระบบแอนะล็อกและระบบดิจิทัล องคประกอบ

คอมพิวเตอร ซอฟตแวร ประเภทตางๆ และแพลตฟอรม

คอมพิวเตอร ขอมูลและการบริหารขอมูล การสื่อสารขอมูล

และเครือขาย อินเทอร เ น็ตและเ วิลด ไวด เ ว็บ ระบบ

ประมวลผลขอมูลรูปแบบตางๆ ภัยคุกคามและความมั่นคง

ของระบบสารสนเทศ ประเด็นตางๆของจริยธรรมท่ีเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

  
GT230  การออกแบบอินโฟกราฟกและมลัติมเีดีย 3(2-2-6) 

 Inforgraphic and Multimedia Design 



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 การนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศ ใน

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร า ฟ ก ท่ี อ อ ก แ บ บ เ ป น ภ า พ น่ิ ง ห รื อ

ภาพเคลื่อนไหว และแนวคิดเก่ียวกับมัลติมีเดีย การสราง

มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร องคประกอบพ้ืนฐานของการ

จัดสรางมัลติมีเดีย ความรูเบ้ืองตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง 

และแอนิเมชัน การประสานสื่อเขากันดวยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม          

 

GT232  ปฎิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร และการ 

 ออกแบบประสบการณผูใช         3(2-2-6) 

 Human Computer Interaction and User  

 Experience Design             

          พฤติกรรมมนุษย กระบวนวิธีการบันทึกและแปล

พฤติกรรมมนุษย การวิเคราะห การทํางาน เทคนิคการสังเกต 

การออกแบบสอบถาม เทคนิคการวิเคราะหและการโมเดล

งาน วิธีแสดงสวนปฏิสัมพันธและเครื่องมือสรางตนแบบ 

ข้ันตอนการเรียนรู การศึกษาการใชงานและการวิเคราะหโพร

โทคอลการใชคํา ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 

ศึกษาองคประกอบของการออกแบบภาพและการประยุกตใช

กับสวนตอประสานกับผูใช วิเคราะหชนิดของสวนรับประสาท

สัมผัส การสรางความพอใจโดยรวมสําหรับประสบการณของ

ผูใชโดยเนนถึงประสบการณการใชงานท่ีเก่ียวของกับธีมของ

เกมหรือระบบ 

 

IT238 ระบบฐานขอมลู 3(2-2-6) 

          Database Systems 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรม

ฐานขอมูล รูปแบบฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน แบบขายงาน 

แบบเชิงวัตถุ และ แบบเชิงสัมพันธ   พีชคณิตสัมพันธ 

หลักการวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล แบบจําลองอีอาร  

กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การประยุกตใชงานฐานขอมูล

กับระบบธุรกิจ การใชภาษา SQL ในการจัดการโครงสราง

ฐานขอมูล การจัดการขอมูล และการคนคืนขอมูลจาก

ฐานขอมูลดวยเง่ือนไขท่ีมีความซับซอน การจัดการฐานขอมูล

ดวยเทคนิค NoSQL และพ้ืนฐานการออกแบบฐานขอมูล

แบบ Document Oriented 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 

IT240 การสื่อสารขอมลูและเครือขาย 3(3-0-6) 

  Data Communications and Networking 

  พ้ืนฐานเครือขายคอมพิวเตอร  ประเภทของเครือขาย

คอมพิวเตอร  องคประกอบพ้ืนฐานของเครือขาย  สถาปตยกรรม

เครือขาย  การเช่ือมตอระหวางระบบเปด (OSI) รูปแบบมาตรฐาน

ของการสื่อสารขอมูล สายสัญญาณและสื่อไรสาย  มาตรฐานและ

องคกรมาตรฐาน เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

เครือขายทองถ่ิน เครือขายทองถ่ินแบบเสมือน เครือขายไรสาย 

ระบบการสงสัญญาณของเครือขายบริเวณกวาง เทคโนโลยี

เครือขายบริเวณกวาง เครือขายความเร็วสูง โปรโตคอลพ้ืนฐานบน

เครือขายอินเทอรเน็ต โปรโตคอลยอยตางๆ ในชุดของโปรโตคอล 

ทีซีพี/ไอพี 

 

IT243 ทักษะภาษาอังกฤษดานการสื่อสารสําหรับนัก 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 English Communication Skills for IT Specialist 

 การพัฒนาทักษะการพูด ฟง อาน เขียน เพ่ือการสื่อสาร

ดวยภาษาอังกฤษในฐานะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

LA201 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 3(2-2-6)    

 English for Specific Purposes 1 (Business Administration)  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เนนทักษะการอานและการ

พัฒนาคําศัพท  ฝกทักษะการอานในระดับถายโอน  ระดับการ

สื่อสารและระดับวิเคราะห เชน การรูศัพท การอางถึง คําเช่ือม 

ขอความ การจับใจความสําคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผูเขียน 

และสรุปความ บทอานท่ีใชในการฝกจะมีเน้ือหาเก่ียวกับสาขาวิชา

ของนักศึกษา 

LA217 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 1 3(2-2-6)  

           (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

 English for Specific Purposes 1  

             (Information technology)  

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เนนทักษะการอานและ

การพัฒนาคําศัพท  ฝกทักษะการอานในระดับถายโอน  

ระดับการสื่อสารและระดับวิเคราะห เชน การรูศัพท การอาง

ถึง คําเช่ือม ขอความ การจับใจความสําคัญ เหตุและผล 

ทัศนคติของผูเขียน และสรุปความ บทอานท่ีใชในการฝกจะมี

เน้ือหาเก่ียวกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

LA202 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 3(2-2-6) 

           (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)           

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เนนทักษะการฟงและการพูด

เก่ียวกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

LA218 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ 2 3(2-2-6) 

           (เทคโนโลยสีารสนเทศ)  

 English for Specific Purposes 2   

 (Information Technology) 

     พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เนนทักษะการฟงและ

การพูดเก่ียวกับเน้ือหาท่ีเก่ียวกับสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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- 

FA207 องคประกอบศิลป                   3(1-2-6) 

 Composition  

 ทฤษฎีพ้ืนฐาน ในการจัดองคประกอบศิลปดวยการ

ใชทัศนธาตุไดแก จุด, เสน, รูปราง, รูปทรง, พ้ืนผิว, นํ้าหนัก, 

พ้ืนท่ีวาง, และสี  ทักษะในการจัดวางองค ประกอบ ผนวกกับ

หลักการออกแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

- 

FA208 การวาดภาพ 1             3(2-2-6) 

 Drawing 1 

ฝกการสังเกตและการมองเห็นวัตถุ  รวมท้ังศึกษา

ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชเสนรางและเทคนิคในการวาด

ภาพลายเสน  รูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงธรรมชาติ  และการ

ใหนํ้าหนักแสงเงา 

 

 

 

- 

LW297 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพพัฒนาเกม 

3(3-0-6) 

Laws and Ethical Issues in Game Development 

Profession 

ความรูเบ้ืองตนทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา 

พระราช บัญญัติ ว าด วย ธุรกรรมทาง อิ เล็ กทรอนิกส 

หลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย ธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

แนวคิดและความสําคัญของจริยธรรม ศีลธรรม และปรัชญา

แหงวิชาชีพพัฒนาเกม  การเลือกและประยุกตหลักธรรมท่ี

เหมาะสมสําหรับการประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม 

GD324 การสรางแบบรางกราฟก         3(1-2-6) 

           Graphic Layout Sketching 

         วิชาบังคับกอน : FA 208 วาดภาพ 1 

 การศึกษาทฤษฎีข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการทําแบบรางใน 

ลักษณะตางๆ โดยยึดหลักแนวความคิดสรางสรรค การวิเคราะห 

การตีความ และการคนควาขอมูลประกอบ รวมถึงการประยุกต ใช

เทคนิคตางๆ เพ่ือวัตถุประสงคในการสื่อสารทางดานกราฟก 

 

 

 

ยกเลิก 

GD328 การออกแบบกราฟกเบ้ืองตน                     3(1-2-6) 

 Introduction to Graphics Design 

 การศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางการออกแบบ การใชอุปกรณ 

ตางๆ และการฝกปฏิบัติงานดวยมือ ฝกการวิเคราะหตีความโจทย 

ความคิดสรางสรรค  และการจัดองคประกอบ ถายทอด เปน

 

 

ยกเลิก 
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ผลงานทางกราฟก รวมท้ังมีการปลูกฝงจรรยาบรรณท่ีดีทางวิชาชีพ

การออกแบบกราฟก 

GD329 การออกแบบตัวอักษร  3(1-2-6) 

 Typography  

 การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของตัวอักษร จากอดีตถึง

ปจจุบัน เขาใจถึงบุคลิกของตัวอักษร โดยคํานึงถึงความชัดเจนของการ

สื่อความหมายในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการออกแบบจัดวางทางกราฟก 

 

 

ยกเลิก 

 

 

 

 

- 

 

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน   3(2-2-6) 

2D Computer Graphics and Animations 

หลักการสรางภาพรูปทรง 2 มติ ิ การวาดรูปโครง

รางและรูปรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว ตนไมและ

ยานพาหนะตางๆ โดยเนนไปท่ีลักษณะของการเคลื่อนไหว

และการแสดงอารมณตางๆ เพ่ือนําไปใชในการเขียนภาพแอนิ

เมช่ันและเกม 

 

 

 

 

- 

 

GT210 การออกแบบตัวละครดจิิทัล          3(2-2-6) 

Digital Character Design 

หลักการออกแบบตัวละครตางๆ ท้ังคนและสัตว  ท่ี

ประยุกตใชกับการออกแบบเกมท้ังแบบสองมิติ (2D) และ

แบบสามมิติ (3D) การสรางตัวละครแบบสองมิติและสามมิต ิ

ฝกปฏิบัติออกแบบตัวละครเพ่ือใหเกิดความชํานาญ การ

ประยุกตใชซอฟตแวรท่ีทันสมัย  สําหรับการสรางงานท้ังสอง

มิติและสามมิติ การประยุกตตัวละครเขากับการทํางานของ

เครื่องประมวลผลเกม  

 

 

 

 

- 

GT231  โครงสรางระบบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

สําหรับการพัฒนาเกม 3(2-2-6) 

 Computer Systems and  Architecture For Game 

Development  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโครงสรางและองคประกอบของระบบ

คอมพิวเตอร   ศึกษาสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร

ประกอบดวยสวนประกอบทางฮารดแวร ไดแกหนวย

ประมวลผล ระบบบัสและระบบเช่ือมตอ หนวยความจํา 

อุปกรณภายนอก หนวยจัดเก็บขอมูล และระบบปฏิบัติการ

ตางๆในสวนประกอบและหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 

GT306  การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ    3(2-2-6) 

 Environment and Level Design 

 ทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการออกแบบระดับการเลนท้ัง
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แบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสรางสิ่งปลูกสราง 

สถานท่ีท้ังภายนอกและภายในอาคาร ในโลกเสมือนจริง รวมถึง

สภาพแวดลอมของแตละระดับของเกม การสรางและประยุกตให

เขากับเครื่องประมวลผลเกม ขอจํากัดตางๆ ในการออกแบบเกม 

ยายปนวิชาเลือก 

GT308  การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม 3(3-0-6) 

 Project Management for Game Production 

 หลักการเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจการผลิตเกม การ

วิเคราะหความเปนไปได การวิเคราะหความเสี่ยง การวิจัยตลาด

เบ้ืองตนสําหรับการผลิต การวิเคราะหความเสี่ยงและประมาณ

คา ใช จ ายของการ พัฒนา เกมและแอนิ เม ช่ัน  การจัดการ

กระบวนการผลิตเกมตั้งแตเริ่มกระบวนการผลิต การจัดจําหนาย 

บทบาทและหนาท่ีของบุคลากร การจัดทําเอกสารประกอบ 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

GT313 การออกแบบสตอรี่บอรด   3(2-2-6) 

 Storyboard Design 

การวาดแสดงเรื่องราวของเกมและแอนนิเมช่ันใหออกมา

เปนภาพโครงราง ซึ่งจะนําไปใชในข้ันตอนของการผลิตแอนิเมช่ัน

และเกมคอมพิวเตอร จัดวางตําแหนงของมุมภาพเพ่ือกําหนด

รูปแบบของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ 

กําหนดลําดับข้ันตอนของการแสดงของตัวละคร 

 

 

 

 

ยกเลิกนําไปรวมกับวิชา GT308 

 

 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 3(2-2-6) 

 3D Computer Graphics and Animations 

หลักการของคอมพิวเตอรกราฟกท่ีประยุกตใชกับงานแอ

นิเมช่ันและเกมคอมพิวเตอร แนวคิดและการออกแบบท้ังแบบสอง

มิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การประยุกตใชซอฟตแวรท่ี

ทันสมัยสําหรับการสรางงานท้ังสองมิติและสามมิติ ฝกทําโครงงาน

ยอยเพ่ือใหเกิดทักษะท่ีสามารถใชงานไดจริง 

 

 

 

คงเดิม 

GT315  การออกแบบวัตถุสําหรบัเกม 3(2-2-6) 

 Objects Design for Games 

 หลักการออกแบบวัตถุและเครื่องมือตางๆในเกมท้ังแบบ

สองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสรางวัตถุและเครื่องมือ

ตางๆ แบบสองมิติและสามมิต ิฝกปฏิบัติเพ่ือออกแบบใหเกิดความ

ชํานาญ การประยุกตใชซอฟตแวรท่ีทันสมัยสําหรับการสรางงานท้ัง

สองมิติและสามมิติ การประยุกตวัตถุและเครื่องมือตางๆใหเขากับ

การทํางานของเครื่องประมวลผลเกม 

 

 

 

คงเดิม 

GT316  การออกแบบเกมอินเทอรเฟส   3(2-2-6)  



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 Game Interface Design 

 รายวิชาบังคับกอน : GT 201 การออกแบบเชิงโตตอบและ 

             การพัฒนาเกมเบ้ืองตน 

หลักการออกแบบตําแหนงขององคประกอบตางๆ ของ

เกม เชน เมนู สวนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะ ฯลฯ การนํา

กรณีศึกษาของการวางองคประกอบตางๆมาวิเคราะหเพ่ือดูขอดี

และขอเสีย การฝกปฎิบัติวางองคประกอบเขากับการออกแบบเกม

อินเทอรเฟส พรอมท้ังการเขียนสคริปตในการควบคุม 

 

 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

GT317  วีดิโอและเสยีงดิจิทัลสําหรับการผลิตเกม   3(2-2-6) 

 Digital Audio and Video for Game Production  

 หลักการใชเสียงและวีดิโอระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงาน แอนิ

เมช่ันและเกม ประเภทของระบบเสียงและวีดิ โอ ประเภทของ

แหลงกําเนิดเสียงและวีดิโอ การตัดตอเสียงและวีดิโอเพ่ือการพัฒนาแอนิ

เมช่ันและเกม 

 

 

คงเดิม 

 

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม 3(2-2-6) 

 Interactive Programming for Game 

แนะนําเครื่องมือและภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานเพ่ือประยุกตใชในเกมสองมิติ เชน รูปแบบ

ของภาพกราฟกสองมิติ  การแปลงภาพ (Transformations)  

รูปแบบของภาพโปรงใส (Transparency)  การใชงานแอนิเมช่ัน 

การทํางานของ Double Buffering  การใชงานอารเรยสองมิติ 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการดานตางๆ ภายในเกมสองมิติ 

ไดแก การรับขอมูลเขา การแสดงผลภาพกราฟกสองมิติหรือแอนิ

เมช่ัน การควบคุมเสียงหรือวีดีโอ การโตตอบกับผูใชงาน การ

ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ การสรางแผนท่ีแบบ Tie Map การ

เคลื่อนท่ีของฉากและตัวละคร (Scrolling) ตัวอยางการเขียน

โปรแกรมเชิงปญญาประดิษฐเบ้ืองตนสําหรับเกมสองมิติ 

 

 

 

 

 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ 3(2-2-6) 

 Texture Rendering Techniques 

หลักการของสรางแบบพ้ืนผิวและการจัดวางลงใน

องคประกอบของเกม เชน พ้ืนและผนังอาคารและสถานท่ี วัตถุ

ตางๆ รวมไปถึงตัวละครของเกม การประสานงานระหวาง

เครื่องประมวลผลเกมและเทคนิคของการจัดการพ้ืนผิว ขอจํากัด

ตางๆ เ พ่ิมทักษะโดยการปฏิ บัติการดวยเทคนิคตางๆ  การ

ประยุกตใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม 

 

 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

GT320 เครื่องมือควบคุมตัวละคร 3(2-2-6)  



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 Character Rigging Control 

รายวิชาบังคับกอน :  GT210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล 

การออกแบบและการสรางโครงกระดูกของคน สัตวและสิ่งของ 

การเช่ือมโยงกระดูกเขากับผิวของวัตถุสามมิติ (3D) และการใช

กระดูกเพ่ือบังคับการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยใชความสัมพันธ

ระหวางกระดูก และการใชภาษา Script ในการควบคุมกระดูก

เบ้ืองตน 

 

 

คงเดิม 

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรบัเกมและแอนิเมช่ัน 3(2-2-6  

 Visual Effect for Games and Animations 

 หลักการออกแบบและการสรางวิชวลเอ็ฟเฟคทในงานแอ

นิเมช่ันและเกม โดยศึกษารูปแบบและประเภทของวิชวลเอ็ฟเฟคท

ท่ีสรางโดยโปรแกรม 2 มิติ และโปรแกรม 3 มิติ 

 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

GT359  เครื่องประมวลผลเกม 3(2-2-6) 

 Game Engine 

 หลักการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม การ

ประยุกตใชเครื่องประมวลผลเกมเพ่ือการพัฒนาเกม วิเคราะห

เครื่องประมวลผลเกมท่ีมีอยูในตลาดท้ังแบบสองมิติ (2D) และแบบ

สามมติ ิ(3D) การผนวกตัวละครและฉากตางๆใหเขากับ

เครื่องประมวลผลเกม การประยุกตใชเครื่องประมวลผลเกม  

GT359  เครื่องประมวลผลเกม 3 มิต ิ  3(2-2-6) 

 3D Game Engine  

 หลักการทํางานของเครื่องประมวลผลเกม การ

ประยุกต ใช เครื่องประมวลผลเกมเพ่ือการพัฒนาเกม 

วิเคราะหเครื่องประมวลผลเกมท่ีมีอยูในตลาดแบบสามมิต ิ

( 3D) ก า ร ผ น ว ก ตั ว ล ะ ค ร แ ล ะ ฉ า ก ต า ง ๆ ใ ห เ ข า กั บ

เครื่องประมวลผลเกม การประยุกตใชเครื่องประมวลผลเกม 

กลไกในการรักษาความมั่นคง และประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติจริงเวลานําไปใชงาน  

 

GT370  เครื่องประมวลผลเกม 2 มิต ิ               3(2-2-6) 

 2D Game Engine 

การแนะนําและเลือกใชเครื่องประมวลผลเกมเพ่ือการพัฒนา

เกมประเภทสองมิติ การจดัการภาพกราฟกสองมิติศึกษาการ

สรางฉากในเกม การจัดการตัวละครในเกม การเขียนสคริปต  

การรับขอมลูเขาและแสดงผลควบคุมการเคลื่อนท่ีและจัดการ

แอนิเมช่ันใหแกวัตถุ ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ การ

ควบคุมเสยีงและมุมกลอง ศึกษาเทคนิค Parallax scrolling 

และ Particle system  การเผยแพรเกมเพ่ือใชงาน ฝก

ปฏิบัติการสรางเกมพ้ืนฐาน กลไกในการรักษาความมั่นคง 

และประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏบัิติจริงเวลานําไปใชงาน 

 

GT411  โครงงานพัฒนาเกม 1 3(0-0-9) 

 Game Development Project 1 

รายวิชาบังคับกอน :  เปนนักศึกษาป 4 หรือ  ไดรับความเห็นชอบ

 

 

 



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

จากภาควิชา 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว เพ่ือ

นําเสนอหัวขอและผลงานการออกแบบและพัฒนาเกมเบ้ืองตน ใน

สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมโดยมีอาจารย

ท่ีปรึกษาเปนผูดูแล 

คงเดิม 

GT412  โครงงานพัฒนาเกม 2  3(0-0-9) 

 Game Development Project 2 

รายวิชาบังคับกอน :  GT 411 โครงงานพัฒนาเกม 1 

การศึกษาคนควาดวยตัวเองเปนกลุมหรือศึกษาเดี่ยว โดยมี

อาจารยท่ีปรึกษาเปนผูดูแล  เพ่ือนําเสนอผลงานออกแบบและพัฒนาเกม

ท่ีสมบูรณ  ในหัวขอท่ีตอเน่ืองจากท่ีไดศึกษาและเสนอไวในวิชาโครงงาน 

1 

 

 

คงเดมิ 

IS302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด 3(2-2-6) 

       Principles of Website Design and Development 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอความหลายมิติและสื่อหลาย

มิติ โครงสรางการทํางานระหวางเครื่องบริการเว็บและเว็บ

เบราวเซอร ความแตกตางระหวางการเขียนเว็บแบบสเตติกและได

นามิก การสรางเอกสาร HTML, XHTML และ Dynamic HTML 

หลักการออกแบบเว็บเพจเบ้ือง และการใช Cascading Style 

Sheet 

 

 

 

ยายไปกลุมวิชาเลือก 

 

กลุมวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 

 

 

- 

IT206  โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจ               3(2-2-6) 

 Electronics Office 

 พ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร การทํางานและ

องคประกอบของคอมพิวเตอร การประยุกตใชคอมพิวเตอร

ในสํานักงาน การฝกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจัดการ

งานสํานักงาน ไดแก การประมวลผลคํา  การนําเสนองาน 

การใชโปรแกรมตารางคํานวน การจัดทําฐานขอมูล การใช

อินเตอรเน็ตคนหาขอมูล และการรับสง E –mail 

 

 

 

GT306  การออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ     3(2-2-6) 

 Environment and Level Design 

ทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการออกแบบระดับการ



มคอ.๒ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

- เลนท้ังแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสรางสิ่ง

ปลูกสราง สถานท่ีท้ังภายนอกและภายในอาคาร ในโลก

เสมือนจริง รวมถึงสภาพแวดลอมของแตละระดับของเกม 

การสรางและประยุกตใหเขากับเครื่องประมวลผลเกม 

ขอจํากัดตางๆ ในการออกแบบเกม 

 

 

 

 

- 

GT316  การออกแบบเกมอินเทอรเฟส               3(2-2-6) 

 Game Interface Design 

รายวิชาบังคับกอน :  GT201 การออกแบบเชิง

โตตอบและการพัฒนาเกมเบ้ืองตน 

หลักการออกแบบตําแหนงขององคประกอบตางๆ 

ของเกม เชน เมนู สวนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะการนํา

กรณีศึกษาของการวางองคประกอบตางๆมาวิเคราะหเพ่ือดู

ขอดีและขอเสีย การฝกวางองคประกอบเขากับการออกแบบ

สวนอินเทอรเฟสสําหรับเกม 

 

 

 

- 

GT317  วีดิโอและเสยีงดิจิทัลสําหรับการผลิตเกม   3(2-2-6) 

 Digital Audio and Video for Game 

Production  

หลักการใชเสียงและวีดิโอระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับ

งานแอนิเมช่ันและเกม ประเภทของระบบเสียงและวีดิโอ 

ประเภทของแหลงกําเนิดเสียงและวีดิโอ การตัดตอเสียงและ

วีดิโอเพ่ือการพัฒนาแอนิเมช่ันและเกม 

 

 

 

 

 

 

 

- 

GT318 การเขียนโปรแกรมเชิงโตตอบสําหรับเกม  3(2-2-6) 

 Interactive Programming for Game 

 แนะนํา เครื่องมือและภาษาท่ี ใช ในการเ ขียน

โปรแกรม ศึกษาหลักการพ้ืนฐานเพ่ือประยุกตใชในเกมสอง

มิติ เชน รูปแบบของภาพกราฟกสองมิติ การแปลงภาพ 

(Transformations)  รูปแบบของภาพโปร ง ใส 

(Transparency)  การใชงานแอนิเมช่ัน การทํางานของ 

Double Buffering  การใชงานอารเรยสองมิติ ศึกษาการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการดานตางๆ ภายในเกมสองมิติ ไดแก 

การรับขอมูลเขา การแสดงผลภาพกราฟกสองมิติหรือแอนิ

เมช่ัน การควบคุมเสียงหรือวีดีโอ การโตตอบกับผูใชงาน การ

ตรวจสอบการชนกันของวัตถุ การสรางแผนท่ีแบบ Tie Map 

การเคลื่อนท่ีของฉากและตัวละคร (Scrolling) ตัวอยางการ

เขียนโปรแกรมเชิงปญญาประดิษฐเบ้ืองตนสําหรับเกมสองมิติ 

 GT319 เทคนิคการตกแตงพ้ืนผิวขององคประกอบ   3(2-2-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

 

 

 

 

- 

 Texture Rendering Techniques 

หลักการของสรางแบบพ้ืนผิวและการจัดวางลงใน

องคประกอบของเกม เชน พ้ืนและผนังอาคารและสถานท่ี 

วัตถุตางๆ รวมไปถึงตัวละครของเกม การประสานงาน

ระหวางเครื่องประมวลผลเกมและเทคนิคของการจัดการ

พ้ืนผิว ขอจํากัดตางๆ เพ่ิมทักษะโดยการปฏิบัติการดวย

เทคนิคตางๆ การประยุกตใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม 

 

 

 

 

- 

GT321 วิชวลเอ็ฟเฟคทสําหรับเกมและแอนิเมช่ัน   3(2-2-6) 

Visual Effect for Games and Animations 

หลักการออกแบบและการสรางวิชวลเอ็ฟเฟคทใน

งานแอนิเมช่ันและเกม โดยศึกษารูปแบบและประเภทของ

วิชวลเอ็ฟเฟคทท่ีสรางโดยโปรแกรม 2 มิติ และโปรแกรม 3 

มิติ 

GT354 การพัฒนาแฟมภาพผลงาน 3(2-2-6  

 Portfolio Development    

การรวบรวมและจัดทํา Portfolio ของตัวเองใหอยูใน

รูปแบบของสื่อผสมสําหรับการลงสื่อแบบตางๆ เชน CD-ROM, 

DVD-ROM และอินเทอรเน็ต 

คงเดิม 

GT360 การสรางภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-6  

Digital Imaging 

 การศึกษาวิธีสรางภาพบนคอมพิวเตอรท้ังแบบเวกเตอร 

(Vector) และราสเตอร (Raster) ความสัมพันธระหวางจุด (Pixel), 

ความละเอียด (Resolution), จานสี (Color Palette) และ

หนวยความจํา (Memory)  การสรางลายเสนพ้ืนฐานแบบตางๆ การ

สรางลายเสนประยุกตและการสรางรูปทรงจากเสน การสรางพ้ืนผิว

และเอฟเฟกต การสรางภาพสามมิติ ศึกษาทฤษฎีสีและอิทธิพลของสี

ตองานกราฟก หลักในการเลือกใชสีและการผสมสี การเลือก

เครื่องมือและโปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมสําหรับการทํางาน และ

การจัดระบบแฟมขอมูล เพ่ือความสะดวกในการเรียกใชงานในระบบ

ตางๆ 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

GT361 การถายภาพระบบดจิิทัล 3(2-2-6  

Digital Photography 

 การศึกษาพัฒนาการในการถายภาพและกลองถายภาพ 

โครงสรางการทํางานของการถายภาพระบบดิจิทัล องคประกอบท่ี

สําคัญของการถายภาพ ไดแก เลนส(Lens), รูรับแสง(Aperture), 

ความเร็วของมานบังแสง(Shutter Speed), ทางยาวโฟกัส(Focal 

 

 

 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

Length) เรียนรู ถึงเทคนิคในการถายภาพ เชน การจัด

องคประกอบของภาพ การใชแสงในการถายภาพ และการจัดแสง 

เปนตน รูปแบบการจัดเก็บขอมูล และกระบวนการทํางานในหอง

มืดดิจิทัล เชน การแกไขภาพ การแกไขสี การตัดภาพ การซอน

ภาพ การยอและขยายภาพ เปนตน 

GT362 เทคนิคแสงและมุมกลองดิจิทัล 

 สําหรับแอนิเมช่ันและเกม 3(2-2-6  

Digital Lighting and Camera Techniques for 

Animations and Games 

 หลักการของแสงและมุมกลองเพ่ือการประยุกตใชในงาน

ดิจิทัล เทคนิคในการประยุกตใชแสงและมุมกลองเพ่ือการพัฒนาสื่อ

เชิงโตตอบและเกมคอมพิวเตอร การปฏิบัติและทดลองในการวาง

ตําแหนงแสงและมุมกลอง การใชเทคนิคของแสงและมุมกลองเพ่ือ

แสดงและซอนวัตถุในเกม การใชแสงและมุมกลองเพ่ือใหงานดิจิทัล

สื่ออารมณดานตางๆ 

 

 

 

 

คงเดิม 

GT363 หลักคณติศาสตรและฟสิกสสําหรบั 

 นักพัฒนาเกม 3(3-0-6) 

 Mathematics and Physics for Game Developers 

 ทฤษฎี รูปแบบ หลักคณิตศาสตรและหลักฟสิกสสําหรับ

การสรางเกม 2 มิติและ 3 มิติ ไดแก ระบบพิกัด เรขาคณิต การ

ทํางานของเวกเตอร การแปลงเมทริกซ   การประยุกตใชกฎทาง

ฟสิกสโดยเฉพาะในเรื่องความเร็ว, ความเรง, แรง และแรงโนมถวง  

การจําลองภาพเหตุการณท่ีสัมพันธกับรูปแบบท่ีใช ไดแก การ

เคลื่อนท่ีของลูกบอล(colliding) การเคลื่อนท่ีอยางมีเปาหมายของ

จรวด(trajectories)  การเคลื่อนท่ีของรถยนตแบบหักมุม

(Cornering dynamics) 

 

 

 

 

คงเดิม 

GT364 การออกแบบเชิงสรางสรรค   3(3-0-6) 

 Creative Design  

 กระบวนการความคิดสรางสรรค การพัฒนาความคิด

สร า งสรรค  การคิ ดนอกกรอบ การคิ ด ถึ งสิ่ ง รอบตั วและ

สภาพแวดลอมในมุมมองใหม การประยุกตใชความคิดสรางสรรค

ในศาสตรแขนงตางๆ เชน การออกแบบ การสรางงานแอนิเมช่ัน 

งานสถาปตยกรรม เปนตน 

 

 

คงเดิม 

GT365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  3(2-2-6) 

 Print Media Design  

 แนวคิดการออกแบบสื่อสิ่งพิมพสําหรับเกมและแอนิเมช่ัน 

 

 

 



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                      หน้าที ่95                                                                                                              

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ การออกแบบและจัดทําสื่อสิ่งพิมพแตละ

ประเภท เครื่องพิมพท่ีใชในอุตสาหกรรมกการพิมพ การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ และโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ 

คงเดิม 

GT366  การวิจารณการออกแบบเกม 3(3-0-6) 

 Game Design Criticism  

 การศึกษาเกมแบบตางๆ  ทําการวิเคราะหและวิจารณ 

ระหวางกลุมนักศึกษาเพ่ือการประยุกตใชและพัฒนาเทคนิคตางๆ

ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของกลุมผูเลน การ

ประยุกตหลักการตางๆ เพ่ือการวิจารณในเชิงวิชาการ 

 

 

คงเดิม 

GT367  ภาพ 3 มิติเชิงสถาปตยกรรม  3(2-2-6) 

 Architectural 3D Imaging  

 การจัดวางองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมในรูปแบบ 

3 มิติ การใชเครื่องมือ 3 มิติในการปนโมเดล การจัดการพ้ืนผิวและ

แสง เพ่ือประมวลผลออกมาเปนภาพสถาปตยกรรมภายในและ

ภายนอกแบบเสมือนจริง การจัดภาพโดยใชเครื่องมือ 3 มิติในการ

สรางภาพเชิงสถาปตยกรรมในชวงเวลากลางวันและกลางคืน 

 

 

คงเดิม 

GT369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมติ ิ 3(2-2-6) 

          3D Game Programming 

         การประยุกตคณิตศาสตรกับงานดานสามมิติ (3D) พ้ืนฐาน

และหลักการของสามมิติ การเ ขียนโปรแกรมระดับสูงเ พ่ือ

ประยุกตใชงานกับซอฟตแวร เชน DirectX, Direct3D และ 

OpenGL พ้ืนฐานของการเขียนเกมแบบสามมิติ (3D) การเขียน

โปรแกรมควบคุมสวนการรับขอมูลเขา การเขียนโปรแกรมในการ

ควบคุมเสียง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวนของการแสดงผล การ

เขียนโปรแกรมจัดการดานโครงสรางขอมูลและหนวยความจํา การ

ใหแสงและระดับแสงตางๆ  และการเขียนโปรแกรมในเชิง

ปญญาประดิษฐสําหรับเกม 

 

 

 

คงเดิม 

 

 

 

 

- 

GT371 ปญญาประดิษฐสําหรบังานพัฒนาเกม   3(2-2-6) 

           Artificial Intelligence for Game Developer  

ทฤษฏีพ้ืนฐานเก่ียวกับปญญาประดิษฐ ความหมาย

ของพฤติกรรมท่ีแสดงปญญา ธรรมชาติของสภาพแวดลอม 

และเอเจนต การแกปญหาโดยการสืบคน การสืบคนแบบมี 

และไมมี ขอมูล การคนหาเสนทาง การแทนความรูดวย

รูปแบบตรรกศาสตร การใชเหตุผลแบบอัตโนมัติ รวมกับการ

พัฒนาเกม 
- GT372 การพัฒนาเกมบนอุปกรณพกพา           3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

Game Development on Mobile Devices

แนวคิดและหลักการออกแบบเกม ข้ันตอนในการออกแบบ

เกม การสรางโครงเรื่องในเกม แนวคิดเรื่องระดับของเกม 

สวนตอประสานผูใชงาน และการพัฒนาเกม ท่ีสามารถ

รองรับไดบนอุปกรณพกพา 

- 

GT373 การออกแบบเกมข้ันสูง  3(3-0-6) 

Advance Gamne Design 

 แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ 

การออกแบบเชิงสังคม ความจํา และพฤติกรรมของมนุษย และ

กระบวนการคิดเชิงสรางสรรค ข้ันตอนในการออกแบบและ

พัฒนาเกมข้ันสูง 

GT401 การศึกษาตามแนวแนะ 3(3-0-6) 

 Directed Study 

การศึกษาหัวขอในปจจุบันท่ีนาสนใจ  หัวขอและเน้ือหา

เปลี่ยนไปในแตละปโดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

 

 

คงเดิม 

GT402 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม    3(2-2-6) 

Special Topic in Game Design 

การศึกษาหัวขอเก่ียวกับการออกแบบเกมและเทคโนโลยี

มัลติมีเดียท่ีนาสนใจ หัวขอและเน้ือหาเปลี่ยนไปในแตละป โดย

ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

 

 

คงเดิม 

- 

GT403  การศึกษาตามแนวแนะ 2              3(3-0-6) 

 Directed Study 2 

การศึกษาหัวขอในปจจุบันท่ีนาสนใจ  หัวขอและ

เน้ือหาเปลี่ยนไปในแตละปโดยไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชา 

- 

GT404 หัวขอพิเศษเก่ียวกับการออกแบบเกม 2   3(3-0-6) 

Special Topic in Game Design 2 

การศึกษาหัวขอเก่ียวกับการออกแบบเกมและ

เทคโนโลยีมัลติมีเดียท่ีนาสนใจ หัวขอและเน้ือหาเปลี่ยนไปใน

แตละป โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

 

 

 

 

- 

 

IS302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด      3(2-2-6) 

       Principles of Website Design and Development 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขอความหลายมิติและสื่อ

หลายมิติ โครงสรางการทํางานระหวางเครื่องบริการเว็บและ

เว็บเบราวเซอร ความแตกตางระหวางการเขียนเว็บแบบ

สเตติกและไดนามิก การสรางเอกสาร HTML, XHTML และ 



มคอ.๒ 

 

สาขาวชิาการออกแบบเชงิโตต้อบและการพฒันาเกม  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์                      หน้าที ่97                                                                                                              

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

Dynamic HTML หลักการออกแบบเว็บเพจเบ้ือง และการใช 

Cascading Style Sheet 

  



มคอ.๒ 
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ตารางการเทียบโอนรายวิชา 

ระหวาง 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม(พ.ศ.2554) กับรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง(พ.ศ.2559) 

 

รายวิชาในหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) 
รายวิชาท่ีสามารถเทียบโอนได 

ในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

GT363 หลักคณติศาสตรและฟสิกสสําหรบันักพัฒนาเกม 3(3-0-6) 

 Mathematics and Physics for Game Developers 

IS204  คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)  

 Mathematics for Information Technology 

GT203 การวาดภาพสําหรับการพัฒนาแอนิเมช่ันและเกม  

                                                                     3(2-2-6)  

            Drawing for Animation and Game Development  

GT209 2D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 3(2-2-6) 

 2D Computer Graphics and Animations 

 

GT205 แนวคิดและการออกแบบเกม 3(3-0-6) 

 Game Concepts and Design 

GT201 การออกแบบเชิงโตตอบและการพัฒนาเกมเบ้ืองตน  

                                                         3(3-0-6) 

           Introduction to Interactive Design and Game 

 Development  

GT208 การเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจสือ่โตตอบและเกม  

                                                         3(3-0-6) 

           Business Model Writing for Interactive and Game  

 Business              

GT308  การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม 3(3-0-6) 

 Project Management for Game Production 

GT313 การออกแบบสตอรี่บอรด   3(2-2-6) 

 Storyboard Design  

GT308  การจัดการโครงงานสําหรับการผลิตเกม 3(3-0-6) 

 Project Management for Game Production 

GT302  คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน   3(2-2-6) 

 Computer Graphic and Animation 

GT314 3D คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมช่ัน 3(2-2-6) 

 3D Computer Graphics and Animations 

GT303  แบบตัวละครดจิิตอล 3(2-2-6) 

 Digital Character Modeling 

GT210  การออกแบบตัวละครดิจทัิล 3(2-2-6) 

 Digital Character Modeling Design 

GT304  การออกแบบสวนอินเทอรเฟสเกม 3(2-2-6) 

 Game Interface Design 

GT316  การออกแบบเกมอินเทอรเฟส 3(2-2-6) 

 Game Interface Design 

GT305  การออกแบบวัตถุและเครื่องมือดิจิตอล 3(2-2-6) 

 Digital Objects and Tools Design 

GT315  การออกแบบวัตถุสําหรับเกม 3(2-2-6) 

 Digital Objects Design for Games 
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