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Bachelor of Science Program in Games and Interactive Media 
 

หลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต  

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  9 หนวยกิต 

 กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี 21 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต 

- กลุมวิชาแกนทางดานคณติศาสตรและสถิต ิ    12 หนวยกิต 

- กลุมวิชาแกนทางดานพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-บงัคับ 48 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก 33 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หนวยกิต 

 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)   

 หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future   

ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

ศท. 106 ความรูทางการเงินและการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หนวยกิต 

กลุมวิชาแกน (18 หนวยกิต) 

วิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและสถิต ิ (12 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 102 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ  3 (3 – 0 – 6) 

GI   102 Fundamentals of Mathematics for Games and Interactive Media 

กอ. 112 แคลคูลัสเบื้องตน  3 (3 – 0 – 6) 

GI  112 Fundamentals of Calculus 

กอ. 204 ฟสิกสสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ   3 (3 – 0 – 6) 

GI   204 Physics for Games and Interactive Media 

กอ.  207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 (3 – 0 – 6) 

GI   207 Statistics for Science and Technology 

 

วิชาแกนทางดานพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (6 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 113 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (3 – 0 – 6) 

GI   113 Computer Programming 

กอ. 464 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   464 Legal and Ethical Aspects of Information Technology 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (48 หนวยกิต) หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง)  

กอ. 125 หลักการออกแบบสองมิติและสามมิติ  3 (3 – 0 – 6) 

GI   125 Introduction to 2D and 3D Design 

กอ. 233 วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 – 6) 

GI  233 Video and Sound for Multimedia Technology 

กอ. 341 การออกแบบเกม 1     3 (3 – 0 – 6) 

GI   341 Game Design I 

กอ. 347 การผลิตเกม 1 3 (3 – 0 – 6) 

GI   347 Game Production I 

กอ. 131 การเลาเร่ืองเชิงดิจิทัล 3 (3 – 0 – 6) 

GI   131 Digital Storytelling 

กอ. 241 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   241 Human-computer Interaction for Games and Interactive Media 

กอ. 343 การออกแบบประสบการณของผูใชงานสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   343 User Experience Design for Games and Interactive Media 

กอ. 142 พื้นฐานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   142 Introduction to Games and Interactive Media 

กอ. 282 นวัตกรรมพลิกโฉม 3 (3 – 0 – 6) 

GI  282 Disruptive Innovation 

กอ. 383 การสรางกระบวนความคิด 3 (3 – 0 – 6) 

GI   383 Idea Generation 

กอ. 453 การวิเคราะหขอมูลเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   453 Game Analytics  

กอ. 124 การเขียนโคดเชิงภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

GI  124 Visual Scripting  

กอ. 262 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   262 Data Structures and Algorithms 

กอ. 263 ฐานขอมูลเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

GI   263 Introduction to Database 

กอ. 395 สัมมนาเก่ียวกับเกมและสื่อเชิงโตตอบ     3 (3 – 0 – 6) 

GI   395 Seminar in Games and Interactive Media 

กอ. 498 โครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม  3 (0 – 9 – 3) 

GI   498 Industrial Innovation Projects  
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (33 หนวยกิต)  

กลุมวิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม   หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 331 การออกแบบและพัฒนาเกมโมไบล  3 (3 – 0 – 6) 

GI   331 Mobile Game Design and Development 

กอ. 332 ระบบเครือขายและเกมออนไลนที่มีหลายผูเลน  3 (3 – 0 – 6) 

GI   332 Networking and Multiplayer Online Games 

กอ. 456 ความมั่นคงปลอดภัยในการออกแบบและพัฒนาเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   456 Security for Game Design and Development 

กอ. 334 เกมคิดไตรตรอง   3 (3 – 0 – 6) 

GI   334 Serious Games 

กอ. 335 การพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชัน 1     3 (3 – 0 – 6) 

GI   335 Mobile Application Development I 

กอ. 336 การพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชัน 2      3 (3 – 0 – 6) 

GI   336 Mobile Application Development II 

กอ. 474 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3 (3 – 0 – 6) 

GI   474 Web Design and Implementation 

กอ. 161 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   161 Object-Oriented Programming 

กอ. 244 การเขียนโปรแกรมดานเกม 1      3 (3 – 0 – 6) 

GI   244 Game Programming I  

กอ. 245 การเขียนโปรแกรมดานเกม 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI  245 Game Programming II  

กอ. 365 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน 3 (3 – 0 – 6) 

GI   365 Introduction to Computer Graphics 

กอ. 346 ทฤษฎีพื้นฐานทางปญญาประดษิฐ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   346 Basic Theory in Artificial Intelligence 

 

กลุมวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบตัิใหม                                     หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 479 ความเปนจริงเสมือน  3 (3 – 0 – 6) 

GI   479 Virtual Reality 

กอ. 480 ความเปนจริงเสริม  3 (3 – 0 – 6) 

GI   480 Augmented Reality 

กอ. 454 ปญญาประดิษฐสำหรับเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   454 Artificial Intelligence for Games 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ. 337 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกตในเกม     3 (3 – 0 – 6) 

GI   337 Internet of Things and Applications in Game 

 

กลุมวิชาเกี่ยวกับศิลปะในเกมและสื่อเชิงโตตอบ หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 126 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค     3 (3 – 0 – 6) 

GI   126 Drawing for Creator 

กอ. 231 การสรางโมเดลสามมิติ     3 (3 – 0 – 6) 

GI   231 Three-Dimensional Modelling 

กอ. 234 การสรางภาพเคลื่อนไหวสองมิตแิละสามมติ ิ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   234 2D and 3D Animations 

กอ. 342 การออกแบบเกม 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI   342 Game Design II 

กอ. 349 การผลิตเกม 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI   349 Game Production II 

กอ. 459 การสรางโมเดลสามมิติข้ันสูง   3 (3 – 0 – 6) 

GI   459 Advanced 3D Modelling 

กอ. 461 การออกแบบตัวละครสำหรับเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   461 Character Design for Games  

กอ. 462 การวาดภาพดิจทิัลสำหรับเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   462 Digital Painting for Games  

กอ. 467 การทำวิชวลเอฟเฟกตสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 – 6) 

GI   467 Visual Effects for Games and Interactive Media  

กอ. 468 การจัดองคประกอบภาพและการสรางภาพพืน้หลัง  3 (3 – 0 – 6) 

GI   468 Digital Compositing and Matte Painting  

 

กลุมวิชาอุตสาหกรรมอีสปอรต หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 381 เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 – 6) 

GI   381 Esport Games   

กอ. 481 การบริหารจัดการการจัดการแขงขันอีสปอรต 3 (3 – 0 – 6) 

GI   481 Esports Event Management  

กอ. 482 การบริหารโครงการอีสปอรต 3 (3 – 0 – 6) 

GI   482 Esports Project Management  

กอ. 483 การตลาดดิจทิัลสำหรับเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   483 Digital Marketing for Games  
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ. 484 การผลิตสื่อดิจิทลัสำหรับเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   484 Digital Media Production for Games  

กอ. 485 การเปนนักแคสและนักสตรีมเกม 3 (3 – 0 – 6) 

GI   485 Game Caster and Streamer  

กอ. 486 การออกแบบดิจิทัลคอนเทนตเพื่อการตลาด 3 (3 – 0 – 6) 

GI   486 Digital Marketing Content and Design  

กอ. 487 การออกแบบประสบการณและการสรางงานแขงขันอีสปอรต 3 (3 – 0 – 6) 

GI   487 Esports Event Experience Design and Creation  

 

กลุมวิชาโครงงานและฝกงาน  หนวยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดวยตนเอง) 

กอ. 421 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 1 3 (3 – 0 – 6) 

GI   421 Special Topics in Games and Interactive Media I  

กอ. 422 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI   422 Special Topics in Games and Interactive Media II 

กอ. 423 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 3 (3 – 0 – 6) 

GI   423 Special Topics in Games and Interactive Media III  

กอ. 424 ปฏิบัติงานทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (0 – 9 – 3) 

GI   424 Workshop in Games and Interactive Media  

กอ. 391 การฝกงานทางทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (0 – 18 – 0) 

GI   391 Game and Interactive Media Internship  

 

หมายเหตุ: ทุกรายวิชาที่เปน 3 (3 – 0 – 6) แบงเปนการบรรยาย 3 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการฝกปฏิบัติรวมกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอนและการศึกษาดวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห  

 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลัยและวิชาเลือกนั้นจะตองไมเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือก 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

คำอธิบายรายวิชา 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนวยกิต) 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หนวยกิต)  

อก. 101 ภาษาอังกฤษในชวีิตประจำวนั 3 (2 – 2 – 6) 

EN 101 Everyday English   

 ฝกฝนการใชโครงสรางพื้นฐานและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจำวัน ประกอบดวยการพูดแนะนำ

ตนเองและใหขอมูลสวนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เปนความชอบและแรงผลักดัน

สวนตัวของแตละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟง การอาน และการ

เขียนดวยวิธีเชิงบูรณาการ 

 Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 

informative self-introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as well 

as how to express opinions about general issues. Enhance language skills-speaking, listening, reading, 

and writing—through integrated methods. 

 

อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสงัคม 3 (2 – 2 – 6) 

EN 102 Social English   

 ฝกฝนการพูดและการเขียนประโยคและสำนวนที ่ใช เปนประจำ เพื ่อการมีปฏิส ัมพันธทางส ังคม  

การแลกเปลี่ยนขอมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย

มุงเนนการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการนำเสนอ ดวยเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค 

 Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, exchanging 

information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related contexts, with 

emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and creativity. 

 

อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 (2 – 2 – 6) 

EN 103 Global English   

 ฝกฝนการบรรยายประสบการณโดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตความ

เปนอยู การทำงาน และประเด็นปญหาในระดับสากล โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม และ

การสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งสำคัญตอการเปนพลเมืองโลก 

 Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 

and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 

communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 

กลุมวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หนวยกิต)  

ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  

 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอยางเปนระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ การคิดสรางสรรค 

การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดแกปญหา เปนตน รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถเลือกเคร่ืองมือ

ความคิดที่เหมาะสมไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การทำงานและการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as critical 

thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-solving 

thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to their 

daily life, professional undertakings and lifelong learning. 

 

ศท. 102 ความเปนพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม 3 (3 – 0 – 6) 

GE 102 Citizenship and Social Transformation  

 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หนาที่และเสรีภาพของความเปนพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก

และสังคมอื่นที่มีในปจจุบันและอนาคต เชน สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน  เพื่อรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมตางๆ รวมถึงเรียนรูวิถีแหงชีวิต สิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปญญา  เพื่อ

พรอมปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 

freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 

in current times and in the future, such as digital society, multicultural society.  To be able to live 

peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 

4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 

 

ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต 3 (3 – 0 – 6) 

GE 103 Technology and Innovation for the Future  

 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรูเทาทัน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานตางๆ ที่มุงเนนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม ผลกระทบที่มีตอการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาการใช

ประโยชนและการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 

applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 

and innovation affects our livelihood.  The course also covers information on intellectual property 

protection as a result of technology and innovation. 
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ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  

 เรียนรูการใชชีวิตอยางมีคุณคาจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปดมุมมองใหมในเร่ืองสุนทรียภาพที่

เก่ียวของกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะตาง ๆ และกีฬา ที่มีผลตอการดำรงอยูของชีวิต สังคมและวัฒนธรรม 

 In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to 

life and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different 

forms of taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to 

appreciate art, music, literature, images, films and other forms of art. Students will also learn how to 

depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other related 

tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 

 

ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหมของโลก 3 (3 – 0 – 6) 

GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

 ศึกษาการพัฒนาความรวมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที ่ส งผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเขาใจประเด็นสำคัญที่เกิดข้ึนใหมของประชาคมโลก 

 In this course, students will learn about international economic and political collaborations 

and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key global issues. 

 

ศท. 106 ความรูทางการเงนิและการพฒันาอยางยั่งยืน 3 (3 – 0 – 6) 

GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

 ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอยางมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินสวนบุคคลและการ

ลงทุน  รวมทั้งการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการบูรณาการองคความรูที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม

เปนสำคัญ เพื่อใหเห็นถึงปญหาและแนวทางการแกไขอยางเปนรูปธรรม 

 In this course, students will learn about management and effective financial decision 

making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 

literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order to 

highlight key issues and offer practical solutions. 
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ศท. 107 จิตวิญญาณความเปนผูประกอบการและทักษะการเปนผูนำ 3 (3 – 0 – 6) 

GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรางจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการ โดยเนนการคิดแบบ

เจาของ ประกอบดวยการมีความคิดสรางสรรค และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและดำเนินกิจการอยางมีคุณธรรม

และจริยธรรม มีภาวะผูนำที่สามารถนำและทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิผล รอบรู และกลาตัดสินใจทันตอ

เหตุการณ 

 In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial 

mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and explore 

entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics including 

leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them to 

effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required. 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (99 หนวยกิต) 

กลุมวิชาแกน (18 หนวยกิต) 

วิชาแกนทางดานคณิตศาสตรและสถิต ิ(12 หนวยกิต) 

กอ.102 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับเกมและสื่อเชงิโตตอบ      3 (3 – 0 – 6) 

GI 102 Fundamentals of Mathematics for Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักการทางพีชคณิต เวกเตอร ผลคูณเชิงสเกลาร เวกเตอร ระนาบในปริภูมิ 2 มิติ และ 3 มิติ ระบบพิกัด

แบบตาง ๆ ไดแก แบบคารทีเซียนแบบสองและสามมิติ ระบบโฮโมจีนัส การแปลงเชิงเสน รวมถึงการหมุนการสะทอน  

การบิดและการฉายเมทริกซ ที่ใชในการทำการแปลงเชิงเสนควอเตอรเนียน และการแปลงสัมพรรคในทางคอมพิวเตอร

กราฟก 

 Study the principles of Algebra, Vectors, Scalar and Vectors product and planes in two and 

three-dimensional space, Coordinate system such as Cartesian vectors represented in two-space and 

three- space.  Homogeneous Linear transformation including reflection, rotation, twisting, and 

projection matrix used in the quaternion linear transformations.  Affine transformation in games and 

interactive media. 
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กอ.112 แคลคูลัสเบื้องตน      3 (3 – 0 – 6) 

GI 112 Fundamentals of Calculus 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาฟงกชันพีชคณิต การหาคาอนุพันธ อนุพันธอันดับสูง เสนตรงและภาคตัดกรวย อินทิเกรชัน การหา

พื้นที่ อินเดฟฟนิทอินทิกรัล เดฟฟนิทอินทิกรัล การดิฟเฟอเรนชิเอท และการอินทิเกรททรานเซนเดนตัลฟงกชัน 

   Study algebraic functions, differentiation, higher derivatives, linear and conic section, 

integration, area calculation, indefinite integral, definite integral, differentiation and integration of 

transcendental functions. 

 

กอ.204 ฟสิกสสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ       3 (3 – 0 – 6) 

GI 204 Physics for Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักการพื้นฐานของกลศาสตร รวมถึงจลนคณิตศาสตร กฎทางฟสิกสของนิวตัน งานและพลังงาน

โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน ฟสิกส 2 มิติ และ 3 มิติ และสถิตยศาสตร 

 Study the basic principles of mechanics, kinematics, Newton’s laws, work and work-energy 

theorem, momentum, rotational motion, 2D and 3D physics, and statics. 

 

กอ.207 สถิติสำหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3 (3 – 0 – 6) 

GI 207 Statistics for Science and Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตใชสถิติพื้นฐานกับงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบดวยสถิติ

พรรณนาและสถิติอนุมาน ที่เก่ียวของกับการแจกแจงความนาจะเปนรูปแบบตางๆ (ทวินาม พัวซอง ปกติ) การทดสอบ 

สมมติฐานทางสถิติ (t-test, ANOVA, Chi-squares) และการศึกษารูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร (สหสัมพันธ

และการถดถอยเชิงเสน)  

 Study theories and applications of basic statistic with sciences and technology that include 

descriptive and inferential statistics concerned with probability distributions ( Binomial, Poisson, and 

normal distribution) , statistical hypothesis testing ( t- test, ANOVA, Chi- squares)  and study relations 

between variables (Correlation and Linear Regression).  
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วิชาแกนทางดานพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 หนวยกิต) 

กอ.113 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      3 (3 – 0 – 6) 

GI 113 Computer Programming 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ระบบคอมพิวเตอรเบื ้องตน การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแกปญหา การเขียนผังงาน การเขียน

โปรแกรมโดยใชภาษาระดับสูง ชนิดขอมูล คาคงที่ ตัวแปร นิพจน คำสั่งรับขอมูลและแสดงผลลัพธ คำสั่งกำหนดคา 

คำสั่งควบคุม การประมวลผลขอความ อารเรย โปรแกรมยอย การเรียงลำดับขอมูลและการคนหาขอมูลแบบเบื้องตน 

Introduction to computer systems. Algorithm development. Techniques of problem solving. 

Flowcharting.  Programming with a high- level language:  data type, constant, variable, expressions, 

input/ output statements, assignment statement, control statements, string processing, array, 

subprogram, sorting and basic searching. 

 

กอ.464 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 464 Legal and Ethical Aspects of Information Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักกฎหมายควบคูกับจริยธรรมของผูใชคอมพิวเตอรและนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนแนวคิด

เบื้องตนที่เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและลิขสิทธิ์ซอฟตแวร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

กฎหมายที่เกี ่ยวของกับสื่ออิเล็กทรอนิกสและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

กฎหมายที่เก่ียวของกับทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

 Study of the law and the ethics of the use of computers and information technology.  By 

focusing on concepts and software licensing law.  Laws related to the crime on the computer, 

electronic media, and computer crime. Legal Protection of Personal Data Laws relating to electronic 

transactions. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-บังคับ (48 หนวยกิต) 

กอ.125 หลักการออกแบบสองมิติและสามมิต ิ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 125 Introduction to 2D and 3D Design 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาพื้นฐานทฤษฎี ควบคูกับการปฏิบัติในการสรางงาน 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงความสัมพันธของ 

ทัศนธาตุ และหลักการจัดองคประกอบศิลปที่มีตอการออกแบบ เนนในเรื่องของทักษะในการสื่อสาร ไมวาจะเปน

ในทางถอยคำอธิบาย และการสื่อสารดวยภาษาภาพ เพื่อการสรางงานอยางมีเหตุผล และสามารถนำความรูตาง ๆ ไป

ประยุกตใชในการสรางงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ไดอยางมีคุณภาพ 

 Study basic theory together with practice in developing 2-dimension and 3-dimension works 

including relation of visual elements and principle of art composition that affect designing, emphasis 
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in communication skills for both verbal expression and visual expression in order to create reasonable 

design and be able to apply knowledge of 2-dimension and 3-dimension in design works effectively. 

 

กอ.124 การเขียนโคดเชิงภาพ 3 (3 – 0 – 6) 

GI 124 Visual Scripting 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาวิธีการสรางเกมโดยไมตองเขียนโคดแบบเดิมโดยใชระบบการเขียนโคดเชิงภาพที่รองรับในเกมเอนจิน 

ตาง ๆ และทดลองสรางเกมของคุณเองดวยระบบนี้ 

 Study the alternative method to make games without writing traditional code by using 

visual coding system available in various game engines. Make your own game with visual scripting. 

 

กอ.131 การเลาเร่ืองเชิงดิจิทัล 3 (3 – 0 - 6) 

GI 131 Digital Storytelling 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเทคนิคการเลาเรื่องและการเขียนบทละครเบื้องตน โครงสรางของบทละคร การสรางแรงบันดาลใจ 

และการระดมความคิดในการสรางสรรคบทละคร การสื่อสารทางดานภาษา ทักษะการโตตอบที่ถายทอดออกมาเปน

บทละคร การบรรยายความรูสึก และมุมกลองผานบทละครการสรางสตอร่ีบอรด 

 Study basic storytelling and script writing techniques, structure of script, inspiration creating 

and brainstorming in script creation, language communication, reaction skills that propagate to script, 

feeling expression, and camera positioning through script. Storyboard creating. 

 

กอ.142 พื้นฐานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 142 Introduction to Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเกมและสื่อเชิงโตตอบ เรียนรูแนวคิดและเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนาเกม

ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทั้งเกมทั่วไปและคอมพิวเตอรเกม การสรางรายไดจากเกม อาชีพตาง ๆ ในอุตาสาหกรรมเกม 

การนำเกมมาใชในวงการอ่ืนๆ แนวคิดในการพัฒนาสื่อเชิงโตตอบ 

 Study basic knowledge of games and interactive media.  Study concept and technology 

used in game development from past to present for both general game and computer game. 

Monetizing in game.  Careers in game industry.  Applicability of game in other fields.  Development 

concept of game and interactive media. 
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กอ.233 วิดีโอและเสียงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3 – 0 - 6) 

GI 233 Video and Sound for Multimedia Technology 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษากระบวนการในการบันทึก และตัดตอวิดีโอ รูปแบบงานวิดีโอตางๆ ที่เหมาะสมกับงานแตละประเภท 

รวมทั้งศึกษาขั ้นตอนวิธีการทำเสียงประกอบในงานตาง ๆ การออกแบบเสียง การบันทึกเสียง เรียนรูอุปกรณ

บันทึกเสียงและการใชงาน การบันทึกเสียงในหองบันทึกเสียง การปรับแตงและตัดตอเสียง การสรางเสียงพิเศษ 

เทคนิคการผสมเสียง การจัดเก็บและการใชงานเสียงในระบบดิจิทัล เทคนิคการเลือกเพลงและการใชเสียงในสถานที่

ตาง ๆ 

 Study recording process and video editing, several types of video that are suitable for each 

type of work, the study includes sound effect creation process in several works, sound creation, 

sound recording. Study sound recording tools and their usability, sound recording in a studio, sound 

adjustment, and editing, special effect sound creation, sound mixing techniques, storing, and using 

sound in digital system. Music selection techniques, and using sound in different places. 

 

กอ.241 ปฏิสัมพันธระหวางมนษุยกับคอมพิวเตอรสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ             3 (3 – 0 – 6) 

GI 241 Human-computer Interaction for Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยของมนุษย ศักยภาพของมนุษย คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ที่สงผลตอการออกแบบ

อินเทอรเฟสเกมและสื่อเชิงโตตอบ ใหตอบสนองและใชงานไดอยางเหมาะสม เนื้อหาการเรียนครอบคลุมถึงการเรียนรู

รูปแบบการปฏิสัมพันธ หลักการออกแบบที่มองเห็นได แบบจำลองอินเทอรเฟสของผูใช และเครื่องมือที่นำมา

พัฒนา รวมถึงการออกแบบอินเทอรเฟสเกมและสื่อเชิงโตตอบที่มีเทคโนโลยีสมัยใหมมาเก่ียวของดวย 

            Study human factors, capability of human, computer, and technology that affect the 

interface design of games and interactive media in order to respond and apply appropriately.  The 

materials cover interactive patterns learning, principle of visual elements, model of user interface, 

and tools used for developing, including the design of game and interactive media user interface 

that relevant with new technology.  

 

กอ.262 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 262 Data Structures and Algorithms 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.113 

 ทบทวนโครงสรางขอมูลแบบตางๆ ทั้งแบบเชิงเสน อารเรย ลิงคลิสต แสตกคิว และศึกษาแบบไมใชเชิงเสน

ตนไม การนำโครงสรางขอมูลไปประยุกตใชในงานตางๆ เทคนิคการเรียงลำดับและคนหาขอมูล หลักการออกแบบและ

การวิเคราะหอัลกอริทึมเบื้องตน เชน การหาคาโอตัวใหญ ตัวอยางการจัดการขอมูล จัดเก็บและใชขอมูลดวยโครงสราง

ขอมูลและอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการพัฒนาเกม 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 Review linear data structures:  array, linked list, stack, and queue.  Study non- linear data 

structures:  tree.  Applications of data structures.  Sorting and Searching techniques.  Principles of 

algorithm design techniques and analysis such as Big O notation. A case study for managing, storing, 

and manipulating data in game by using data structure and algorithms. 

 

กอ.263 ฐานขอมูลเบื้องตน 3 (3 – 0 - 6) 

GI 263 Introduction to Database 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การจำลองขอมูลเชิงแนวคิด การออกแบบ

ฐานขอมูล และการทำใหเกิดผลภาษาสอบถามขอมูลอภิพันธุ การจัดระเบียบแฟมและหนวยเก็บขอมูลเชิงกายภาพ 

แนะนำการจัดการรายการเปลี่ยนแปลง 

 This course covers the fundamental concept and architecture of database systems, 

conceptual data models, database design, query languages, files and physical storage management, 

and transaction management. 

 

กอ.282 นวัตกรรมพลิกโฉม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 282 Disruptive Innovation 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของนวัตกรรม เรียนรูเหตุผลที่นวัตกรรมเทคโนโลยีใหมแทนที่เทคโนโลยีเกา 

เรียนรูการใชความคิดสรางสรรคผสานกับการสื่อสารความคิด เพื่อสรางโอกาสและความทาทายใหม พรอมกับการ

เปลี่ยนแปลงดิจิตอลของผูประกอบการที่จะสรางรูปแบบธุรกิจใหม โดยมีทักษะในการใชศิลปะของนวัตกรรมที่จำเปน

สำหรับผูประกอบการ กรณีศึกษาของผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จดวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีปจจุบัน

ควบคูกับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหมๆ ผูประกอบการที่มีการจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการ

พัฒนาอยางยั่งยืนและรักษาการตลาดของบริษัทไวได 

 Study the trajectory of Innovation in its historical, theoretical, and practical evolution. The 

reasons how disruptive technologies replace older technologies. Idea generation with communication 

of creativity for new opportunities and challenges together with digital transformation of enterprises 

to new business models. The art of innovations with a necessary skill for entrepreneurs. Case studies 

of enterprises with duality of management practices maximizing current technologies and the 

development of new technologies. Enterprises with more effective technology to be sustainable and 

maintain their market. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.341 การออกแบบเกม 1 3 (3 – 0 - 6) 

GI 341 Game Design I 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 เรียนรูเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการเลน กฎกติกา วิเคราะหลักษณะของเกม เรียนรูเกี่ยวกับการจัด

ประเภทและรูปแบบของเกมแบบตาง ๆ เชน เกมกีฬา เกมไขปริศนา เกมกระดาน เกมสวมบทบาทสมมติ เกมตอสู 

เกมวางแผน ออกแบบและสรางเกมตนแบบ 

 Study game play pattern design, rules and regulations, game style analysis.  Study game 

genre and several categories of games such as sport game, puzzle game, board game, role-play game, 

fighting game, strategy game. Design and develop a game prototype. 

 

กอ.343 การออกแบบประสบการณของผูใชงานสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ                       3 (3 – 0 – 6)                                                               

GI 343 User Experience Design for Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห กระบวนการออกแบบโดยมีผูใชเปนศูนยกลาง และการสรางประสบการณของ

ผูใชสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ เนื ้อหาการเรียนครอบคลุมถึงการวิเคราะหและกำหนดกลุมผู ใช การกำหนด

เปาหมาย การจัดการขอมูล การสรางระบบตนแบบ รวมถึงการทดสอบระบบที่ออกแบบกับผูใช 

            Study analysis, user- centered design process, and user experience design of games and 

interactive media users.  The study materials include analysis and defining group of users, defining 

target group, data management, prototype development, and including testing the prototype with 

participant users.  

 

กอ.347 การผลิตเกม 1 3 (3 – 0 - 6) 

GI 347 Game Production I 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเกมในอุตสาหกรรม หลักการบริหารโครงการ การสราง

ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทตาง ๆ ภายในทีมพัฒนาเกมขนาดเล็ก   

 Study the game industry and game development process including project management 

principles.  Understanding the different roles in a small- scale game development team and the 

different stages of game project development. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.383 การสรางกระบวนความคิด 3 (3 – 0 - 6) 

GI 383 Idea Generation 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเชิงปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาเร่ิมกระบวนการสรางกิจการใหมดานเทคโนโลยีหรือแพลตฟอรมเทคโนโลยี 

ฝกความคิดสรางสรรค สรางแนวคิดทางธุรกิจ เรียนรูการทำงานเปนทีม ใชเทคนิคการสรางสรรคและพัฒนาทักษะ 

การสรางความคิด ฝกการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจและวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัทใหมดานเทคโนโลยี 

ศึกษาการวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ ตลอดจนการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจแกนักลงทุนอ่ืน 

 Experimental study that helps students to initiate new venture idea on technology field or 

technology platform. Practice creative thinking, and new venture idea creation. Study teamwork.  Use 

creativity techniques and develop idea generation skills.  Practice business idea generation and 

business feasibility analysis for new business in technology field. Study business opportunity analysis 

as well as present business idea to other investors. 

 

กอ.453 การวิเคราะหขอมูลเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 453 Game Analytics 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.207 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเกมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรับทราบขอมูลเชิงลึก

เก่ียวกับผูใชหรือผูเลนเกม เพื่อสรางประสบการณการเลนเกมที่ดีข้ึน การใชเคร่ืองมือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ รูปแบบ

การรายงานผลความสำเร็จของเกม และการถายทอดขอมูลในเชิงปริมาณไดอยางชัดเจน แมนยำ และมีประสิทธิภาพ 

 Study the principles of efficient game data collection and analysis to gain insights about users 

or gamers in order to generate better gaming experiences.  Study the statistical tools.  Report and 

visualize the quantitative information about game achievement in the clear, precise, and efficient 

way. 

 

กอ.395 สัมมนาเก่ียวกับเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 395 Seminar in Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 นักศึกษาศึกษาคนควาบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานวิชาการหรือวิจัยที่เกี่ยวกับเกมและสื่อ

เชิงโตตอบ มีการเสนอและอภิปรายผลงานที่ไดจากการศึกษาและวิจัย และจัดทำรายงาน 

 The students are assigned to analyze and synthesize the research articles relating to the 

issues of game and interactive media. The class presentation and discussion are required. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.498 โครงงานพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 3 (0 – 9 - 3) 

GI 498 Industrial Innovation Projects 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 นักศึกษาตองดำเนินการวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโครงงาน ที่เกี่ยวกับเกมและสื่อเชิงโตตอบรวมกับ

ภาคอุตสาหกรรมทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ หรือผูเชี่ยวชาญ ในโครงงานใหเสร็จสมบูรณ ใชงานไดจริง จัดทำ

เอกสารโครงงานและสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงงานที่ทำ  

 The students must complete the software project relating to the game and interactive 

media by incorporating with the external supportive organizations or expert supervisions. The project 

starts from planning, designing, implementing, and documenting the related documents. Finally, the 

student’s oral presentation is required to fulfill the course. 

 

กลุมวิชาเฉพาะดาน-เลือก (33 หนวยกิต) 

กลุมวิชาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม 

กอ.161 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 161 Object-Oriented Programming 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.113 

 ศึกษาหลักการและแนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน เอนแคปซูเลชัน อินเฮอรริแทนซ โพลิมอรฟซึม 

โอเวอรโหลดดิง การสรางโปรแกรมโดยใชคลาส ฟงกชันเมมเบอรคอนสตรักเตอรและเดสตรักเตอร การเขาถึงแบบ 

พับลิกไพรเวท และโพรเทคเมมเบอรแบบสแตติกและนอนสแตติกอินพุท และเอาทพุทมาตรฐาน 

 Concepts of object- oriented programming such as encapsulation, inheritance, 

polymorphism, overloading. Modelling and application with classes, member functions, constructors 

and destructors, public, private and protected access, static and non-static members. Standard I/O. 

 

กอ.331       การออกแบบและพัฒนาเกมโมไบล                                                            3 (3 – 0 – 6) 

GI 331        Mobile Game Design and Development 

วิชาบังคับกอน: สอบได กอ.244 

        ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเกมบนอุปกรณเคลื่อนที่ หลักการการตลาด กลยุทธการสรางรายได 

และกรณีศึกษาเกมบนอุปกรณเคลื่อนที่ที่มีในปจจุบัน การตลาดและแผนกลยุทธ 

        Study principles of game design and development on mobile devices.  Principles of marketing. 

Income generation strategy. And case study of present mobile game, marketing, and strategy. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.332 ระบบเครือขายและเกมออนไลนที่มีหลายผูเลน 3 (3 – 0 – 6)  

GI 332 Networking and Multiplayer Online Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาสถาปตยกรรมเครือขาย และอินเทอรเน็ตเบื้องตน เวลาในการตอบสนอง ความลาชา และขอมูล 

สูญหาย เทคนิคการจัดการความลาชาของระบบเครือขาย สภาพเครือขายที่เอื้อตอการเลนเกมออนไลน การโกงและ

การลดโอกาสการโกงในเกมออนไลน เกมออนไลนขนาดใหญที่มีผูเลนหลายคน และเครือขายเกมโมไบล 

 Study basic network architecture and Internet.  Network latency, jitter, and loss.  Network 

latency management techniques.  Online game playability and network conditions.  Communication 

models, online game cheating and cheating- mitigation.  Massive multiplayer online games.  And 

mobile game network.  

 

กอ.456 ความมั่นคงปลอดภัยในการออกแบบและพัฒนาเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 456 Security for Game Design and Development 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยที่ตองคำนึงถึงในการออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อใหผูเลนสามารถเลน

เกมไดอยางมั่นใจและผูผลิตและจัดจำหนายเกมไมสูญเสียรายได เรียนรูเร่ืองการปกปองขอมูลสวนตัวของผูเลน การสง

ขอมูลผานระบบเครือขายใหมีความปลอดภัย การปองกันการโกง ปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์การซื้อขายในเกมดวยเงิน

จริงอยางปลอดภัย 

 Study security principles to be considered in game design and development which players 

can play confidently and games manufacturers and distributors do not lost revenue. Study protecting 

the privacy of players, transmission of data over secured network to prevent fraud and anti- piracy 

trades using real money in the games safely. 

 

กอ.334 เกมคิดไตรตรอง 3 (3 – 0 - 6) 

GI 334 Serious Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 เรียนรูเกี่ยวกับเกมที่ตองมีการคิดหรือไตรตรองเพื่อใหผูเลนไดรับความรูในเรื่องตาง ๆ หรือชวยในการและ

เสริมสรางทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ ทัศนคติของผูเลนนั้น ๆ จากการมีปฏิสัมพันธในระบบของเกมที่อยูใน

สภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงต่ำ และยังไดรับความสนุกสนาน 

 Study about serious games that require thinking in order for players to gain knowledge in 

different matters.  Learn how a serious game helps in building skills, modifying the behavior and 

attitude of players who interact in a low-risk, entertaining game. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.335 การพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชัน 1                                                              3 (3 – 0 – 6) 

GI 335 Mobile Application Development I 

วิชาบังคับกอน: สอบได กอ.113 

ศึกษาภาพรวมของระบบปฏิบัติการ และสถาปตยกรรมของอุปกรณสื่อสารไรสาย กระบวนการการพัฒนา

แอปพลิเคชัน และภาษาที่ใชในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณสื่อสารไรสายแตละแพลตฟอรม แนวทางการ

ออกแบบสวนติดตอผูใชงาน แนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน การสรางและพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับอุปกรณ

ภายในเครื่อง การจัดการหนวยความจำ การติดตอฐานขอมูล การทำงานกับสื่อมัลติมีเดีย และการเชื่อมตอเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

Study overview of operating system, and mobile devices architecture, application 

development process and programming language used in developing applications for wireless 

communication devices in different platforms. User Interface design guidelines. Application 

development ideas. Programming and developing application to connect with resources within 

mobile device. Managing memory. Connecting database. Working with multimedia. And connecting 

to the Internet. 
 

กอ.336        การพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชนั 2                                                              3 (3 – 0 – 6) 

GI 336        Mobile Application Development II 

วิชาบังคับกอน: สอบได กอ.335 

ศึกษาการสรางและพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมตอฐานขอมูลขั้นสูง การทำงานเกี่ยวกับแผนที ่การสรางโมไบล

เว็บแอปพลิเคชัน การสรางงานกราฟก การเชื่อมตอและรับสงขอมูลผานระบบเครือขายแบบตาง ๆ การจัดการดาน

ความปลอดภัยของขอมูลในการสื่อสาร และการจับการเคลื่อนไหวของอุปกรณสื่อสารไรสาย  

            Study programming and developing application connect to advance database. Working with 

map.  Programming mobile web application.  Developing graphic works.  Connecting and transferring 

data through several network protocol.  Managing security in data communication.  And tracking 

wireless communication devices. 
 

กอ.474 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (3 – 0 – 6) 

GI 474 Web Design and Implementation 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาพื้นฐานของภาษาหลักที่ใชพัฒนาเว็บเพจ ภาพรวมการออกแบบเว็บ การใชงานขอมูลการออกแบบ

และกราฟกที่ใชในการเขียนเนื้อหาบนเว็บ ความรูเบื้องตนบนเทคโนโลยีเว็บไซต รวมทั้งการสรางซีเอสเอส และภาษา

หลักที่ใชพัฒนาเว็บเพจยืดหยุน 

 This course builds on the basic aspects of HTML.  An overview of web design concepts, 

including usability, accessibility, information design, and graphic design in the context of the web. 

Introduction to web site technologies, including CSS and dynamic HTML. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.346 ทฤษฎีพื้นฐานทางปญญาประดษิฐ                3 (3 – 0 – 6)                                                               

GI 346 Basic Theory in Artificial Intelligence 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษานิยามของพฤติกรรมชาญฉลาด การออกแบบเอเจนตชาญฉลาด (ธรรมชาติของสภาพแวดลอมและ

ประเภทของเอเจนต) การแกปญหาดวยการคนหา การคนหาแบบไมมีขอมูล การคนหาแบบมีขอมูล เกมแบบผูเลนสอง

คน การกำหนดเงื่อนไขเพื่อชวยในการแกปญหา การแสดงความรูดวยตรรกศาสตร การใหเหตุผลอัตโนมัติและการ

พิสูจนทฤษฎี 

 Study definitions of intelligent behaviors, Intelligent agent design (Nature of the environment 

and the types of agent). Solving problems by searching, searching with data, searching without data, 

game with two players, defining conditions which help to solve the problem, express knowledge 

with logic, automated reasoning and theory proving. 

 

กอ.244 การเขียนโปรแกรมดานเกม 1 3 (3 – 0 - 6) 

GI 244 Game Programming I 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.161 

 ศึกษาพื้นฐานโครงสรางการเขียนภาษาสคริปตและภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูงในการพัฒนาเกมขั้นตน เพื่อ

ชวยใหการผลิตเกมงายและเร็วขึ ้น การใชสคริปตในเกมเอนจิ้นและโปรแกรมสามมิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เบื้องตน 

 Study the fundamental structure of scripting and highlevel computer languages in basic 

game development to stimulate the game production.  The course focuses on scripting in game 

engine, 3D modelling software and highlevel programming. 

 

กอ.245 การเขียนโปรแกรมดานเกม 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI 245 Game Programming II 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.244 

 ศึกษาพื้นฐานโครงสรางการเขียนภาษาสคริปตและภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูงในการพัฒนาเกมขั้นสูง เพื่อ

ชวยใหการผลิตเกมงายและเร็วขึ้น การใชสคริปตในเกมเอนจิ้นและโปรแกรมสามมิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

เบื้องตนที่เก่ียวกับเกม 

 Study the fundamental structure of scripting and highlevel computer languages in advanced 

game development to stimulate the game production.  The course focuses on scripting in game 

engine, 3D modelling software. Advanced object-oriented concept in game programming. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.365 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน 3 (3 – 0 - 6) 

GI 365 Introduction to Computer Graphics 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.113 

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรของกราฟกเบื้องตน และเทคนิคตาง ๆ ในการแสดงภาพ

ของวัตถุบนจอภาพ รวมถึงเอพีไอของกราฟกคอมพิวเตอร และศึกษาอัลกอริทึมของกราฟกคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน 

 Study of the hardware and software principles of interactive raster graphics. Topics include 

an introduction to the basic concepts, transformations, projections, rendering techniques, graphical 

software packages and graphics systems. A standard computer graphics API to reinforce concepts and 

study fundamental computer graphics algorithms. 

 

กลุมวิชาเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม 

กอ.479 ความเปนจริงเสมือน 3 (3 – 0 – 6) 

GI 479 Virtual Reality 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักการเบื้องตนและประวัติของความเปนจริงเสมือน เทคโนโลยีปจจุบันทั้งซอฟทแวรและฮารดแวร

ที่ใชในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสัมพันธ และประสบการณผูใชในโลกของความเปนจริงเสมือน เทคนิคการ

พัฒนาโดยใชเครื่องมือชวยอยางงาย และเครื่องมือขั้นสูง แนวทางการประยุกตใชความเปนจริงเสมือนในดานตาง ๆ 

เชน การศึกษา การฝกทักษะ การเลาเร่ือง การตลาด และเพื่อความบันเทิง 

 Study the principles and history of virtual reality (VR) technology, the current software and 

hardware used in the design and development, user experience and interaction in the VR world. 

Basic and advanced tools to create VR experiences.  It also explores the application of VR in areas 

such as education, skills training, storytelling, marketing, and entertainments. 

 

กอ.480 ความเปนจริงเสริม 3 (3 – 0 – 6) 

GI 480 Augmented Reality 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักการเบื้องตนและประวัติของความเปนจริงเสริม เทคโนโลยีปจจุบันทั้งซอฟทแวรและฮารดแวรที่

ใชในการพัฒนาการออกแบบการปฏิสัมพันธ และประสบการณผูใชในโลกของความเปนจริงเสริม เทคนิคการพัฒนา

โดยใชเครื ่องมือชวยอยางงายและเครื่องมือขั้นสูง แนวทางการประยุกตใชความเปนจริงเสริมในดานตาง ๆ เชน 

การศึกษา การฝกทักษะ การเลาเร่ือง การตลาด และเพื่อความบันเทิง 

 Study the principles and history of augmented reality (AR) technology, the current software 

and hardware used in the design and development, user experience and interaction in the AR world. 

Basic and advanced tools to create AR experiences.  It also explores the application of AR in areas 

such as education, skills training, storytelling, marketing, and entertainments. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.337 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกตในเกม     3 (3 – 0 – 6)  

GI 337 Internet of Things and Applications in Game 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาหลักการเบื้องตนในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชสื่อสารติดตอกับอุปกรณตางๆ ผาน

โปรโตคอลและไลบรารี่ ความสามารถและความแตกตางของการใชโปรโตคอลและรูปแบบการสื่อสารตางๆ รวมถึง

ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่รับสงระหวางอุปกรณ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมเกม 

 Study fundamental knowledge of designing and developing software to enable devices 

network connectivity through protocol and libraries. Understand features of standards protocols for 

various communication methods.  Securing data communication between computing devices. 

Internet of Things in gaming industry.  

 

กอ.454 ปญญาประดิษฐสำหรับเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 454 Artificial Intelligence for Games 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.346 

 ศึกษาการประยุกตใชปญญาประดิษฐในการออกแบบและพัฒนาเกม เพื่อความสนุกทาทายและสมจริงใน

ระดับที่เหมาะสมกับผูเลน เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีปญญาประดิษฐเบื้องตน การคนหาเสนทางและการเคลื่อนที่ของตัว

ละครในเกม เทคนิคและการวางแผนการเลนของตัวละคร เครื ่องจักรสถานะในเกม การวิเคราะหพฤติกรรมและ

อารมณของผูเลน 

 Study applications of artificial intelligence to design and develop games for fun, challenge, 

and realism at the appropriate level with the players.  Study covers the basic theory of artificial 

intelligence. Routing and mobility of the characters in the game. Technical and planning to play the 

character. State machines in game. Analysis of the behavior and mood of the players. 

 

กลุมวิชาเก่ียวกับศิลปะในเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.126 วาดเสนสำหรับนักสรางสรรค 3 (3 – 0 - 6) 

GI 126 Drawing for Creator 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาและปฏิบัติการวาดเสน เพื่อใหเขาใจแนวคิด หลักทฤษฎี และองคประกอบตางๆ ของการวาดเสน 

เชน เสน น้ำหนัก รูปทรง พื้นผิวชนิดตางๆ ฯลฯ ฝกการรับรูและแสดงออกดวยเทคนิควิธีการใชเคร่ืองมือและวัสดุชนิด

ตาง ๆ เรียนรูเกี่ยวกับการรับรูและการแสดงออก การสื่อสารดวยภาษาภาพ (Visual) ในแงของความคิดสรางสรรคที่

กวางข้ึน เพื่อใหสามารถนำความรูเหลานี้ไปประยุกตใชเปนพื้นฐานของวิชาชีพตอไป 

 Study and practice drawing such as lines, weight, shapes, textures, etc.  to understand  

a concept, theory, and composition.  Using tools that can express emotion of work.  Understanding  

a visual communication and can be adapted in the future work. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.231 การสรางโมเดลสามมิต ิ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 231 Three-Dimensional Modelling 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.125 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการสรางภาพสามมิติโดยการขึ้นรูปจำลอง (Model) เพื่อนำไปใชในการ

สรางสรรคงานออกแบบที่เกี่ยวของ เชน ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร เกม มิวสิกวีดิโอ ดวยโปรแกรมการออกแบบ 3 

มิติ 

 Study principles of 3 D modelling from the beginning to the end of the process.  Learn the 

basics of creating textures and materials for 3D models. 

 

กอ.234 การสรางภาพเคลื่อนไหวสองมิตแิละสามมติ ิ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 234 2D and 3D Animations 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.125 

 ศึกษาถึงวิธีการสรางภาพเคลื่อนไหว กระบวนการสรางตั้งแตเริ่มตนจนจบ รวมถึงการทำสตอรี่บอรด และ

ฝกฝนการใชโปรแกรมประยุกตที่สอดคลองกับเนื้อหา 

 Study a principle of 2D and 3 D animating from the beginning to the end of the process. 

Making a storyboard. 

 

กอ.342 การออกแบบเกม 2 3 (3 – 0 - 6) 

GI 342 Game Design II 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.341 

 เรียนรูการออกแบบองคประกอบพื้นฐานของเกมดิจิทัลแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักการออกแบบระดับการ

เลนของเกม โดยนำหลักการออกแบบมาสรางเกมของตนเอง ทดสอบการเลน วิเคราะหผล และปรับปรุงเกม 

 Study design elements of 2D and 3D digital games. Study principles of level design. Design, 

develop, play testing, and improve your own game. 

 

กอ.349 การผลิตเกม 2 3 (3 – 0 - 6) 

GI 349 Game Production II 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.347  

 ศึกษาหลักการบริหารโครงการเกมขนาดใหญ สรางความเขาใจเก่ียวกับบทบาทตาง ๆ ภายในทีมพัฒนาเกม

ขนาดใหญ และข้ันตอนตาง ๆ ของการพัฒนาโครงการเกมขนาดใหญ 

 Study project management principles in a large- scale game development.  Understanding 

the different roles in a large- scale game development team and the different stages of large- scale 

game project development. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.459 การสรางโมเดลสามมิติข้ันสูง  3 (3 – 0 - 6) 

GI 459 Advanced 3D Modelling 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.231 

 ศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสามมิติในการสรางการโมเดลสามมิติขั ้นสูง โดยนำความรูและทฤษฎี  

มาประยุกตใชกับโปรแกรมคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการสรางตัวละครและวัตถุ 

 Studies the use of software and tool to create advanced 3D modelling. The course focuses 

on the creation of characters and objects. 

. 

กอ.461 การออกแบบตัวละครสำหรับเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 461 Character Design for Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบรูปลักษณของตัวละครในจินตนาการ ตั้งแตรูปรางหนาตา คุณลักษณะเฉพาะ 

ภายนอกไปจนถึงการสรางบุคลิก ลักษณะนิสัยใจคอ การสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดและอารมณ เพื่อสราง

ชีวิตใหกับตัวละครที่สรางข้ึนสำหรับการนำไปใชตอยอด ประยุกตใชในสื่อตางๆ ในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ไปจนถึง

ภาพเคลื่อนไหว 

 Studying and practicing how to design a character that comes from an inspiration.  Starting 

from the appearance, characteristic, and verbal and nonverbal communication to make the character 

comes alive. Using the character design in 2D or 3D media and animation. 

 

กอ.462 การวาดภาพดิจทิัลสำหรับเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 462 Digital Painting for Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชในการออกแบบสวนตางๆ ในเกมและ

สื่อเชิงโตตอบ ทั้งการออกแบบตัวละคร ฉากหลัง รวมไปถึงการกำหนดอารมณความรูสึกของเกม 

 Study the technics and softwares to design and create 2D concepts for games and 

interactive media. Designing the 2D character, 2D environment, and mood and tone of games. 

 

กอ.467 การทำวิชวลเอฟเฟกตสำหรับเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 - 6) 

GI 467 Visual Effects for Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาการสรางเทคนิคพิเศษตางๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชหลักการผสมผสานกันทั้งภาพ 2 มิติ 

และ 3 มิติ เพื่อสรางสรรคภาพเสมือนจริงหรือเหนือจริง สำหรับนำไปใชประกอบการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 Learn principles and techniques how to create visual effects.  Applied 2D and 3D image to 

create a realistic visual image in games and interactive media. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.468 การจัดองคประกอบภาพและการสรางภาพพืน้หลัง 3 (3 – 0 - 6) 

GI 468 Digital Compositing and Matte Painting 

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.462 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อใชสำหรับการสรางภาพพื้นหลัง

และฉาก หรือการเปลี่ยนฉากสถานที่ที่ไมมีจริงใหเปนฉากประกอบในงานออกแบบหนังสือภาพ แอนิเมชั่น วีดิโอ หรือ

ภาพยนตร 

 Study techniques to create 2 D and 3 D background images and scenes.  Turning imaginary 

locations into scenes for books, pictures, animations, videos, or movies 

 

กลุมวิชาอุตสาหกรรมอีสปอรต 

กอ.381 เกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0 - 6) 

GI 381 Esport Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาเกี ่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ความเปนมา และองคประกอบของเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส  

การออกแบบและพัฒนาเกมกีฬาอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือที่ใชในการออกแบบและพัฒนา การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อ

สรางรายได รวมถึงการวางแผนการตลาด ชองทางการโฆษณา และการหาสปอนสเซอร ตัวอยางเกมกีฬา

อิเล็กทรอนิกสที่มีในปจจุบันที่ประสบความสำเร็จ 

  Study meaning, importance, history, and components of Esports game.  Designing and 

developing Esport game.  Tools used for designing and developing.  Monetizing strategy planning 

including market planning, Advertisement channel and sponsor seeking.  Examples of present 

successful Esports.   

 

กอ.481 การบริหารจัดการการจัดการแขงขันอีสปอรต 3 (3 – 0 - 6) 

GI 481 Esports Event Management 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาความหมาย การบริหาร การสรางสรรคกิจกรรม โดยเรียนรูเก่ียวกับประเภทและรูปแบบของกิจกรรม 

การออกแบบ การวางแผน การกำหนดเปาหมาย กลยุทธ การดำเนินงาน การประเมินผล และกระบวนการคิดกิจกรรม

เชิงสรางสรรคสำหรับการจัดงานอีสปอรต 

 Study a meaning, concept of management, and set creative activities.  Learn types of 

activities, how to design, planning, setting objectives, strategics, working process, evaluation, and 

thinking process to build creative activities for Esports Event. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.482 การบริหารโครงการอีสปอรต 3 (3 – 0 - 6) 

GI 482 Esports Project Management 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษารูปแบบและหลักการบริหารการจัดการแขงขันอีสปอรตรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมตั้งแตการ

วางแผนงาน การกำหนดกลยุทธ การติดตอและขอการสนับสนุน การวิเคราะหและคำนวณคาใชจายและรายได

เบื้องตน การบริหารบุคลากรและกำหนดบทบาทหนาที่ที่สำคัญในการดำเนินการจัดงาน การแกไขปญหาและอุปสรรค 

ในการจัดงาน ตลอดจนวิเคราะหผลกระทบและแนวโนมของธรุกิจการแขงขันกีฬาอีสปอรต ในอนาคต 

 Learn esports project management concept that covers planning, strategics, contacting 

sponsors, calculating and analyses cost and profit. Study a human resource management and setting 

roles in a project.  Learning how to solve the problem, analyzed an effect of Esports, and forecast a 

trend of Esports business in the future. 

 

กอ.483 การตลาดดิจทิัลสำหรับเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 483 Digital Marketing for Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาแนวคิด หลักการตลาดเบื้องตน บทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ตลอดจดรูปแบบการเลือกใช

และพัฒนาสื่อที่มีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับลักษณะและพฤติกรรมของกลุมเปาหมายในรูปแบบดิจิทัล เชน 

สื่อเชิงโตตอบ สื่อแฝงในบรรยากาศ สื่อทางเลือก รวมถึงสื่อในสังคมออนไลน เปนตน 

 Study concept and fundamental of marketing, an affected of technology and digital media. 

Learn how to create an effective digital media that matches to characteristics of target users such as 

interactive media, ambient media, alternative media, and social media. 

 

กอ.484 การผลิตสื่อดิจิทลัสำหรับเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 484 Digital Media Production for Games 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาพื้นฐานการผลิตรายการแบบสรางสรรคเบื้องตน และฝกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน รวมถึงสื่อสังคมออนไลนที่เกี่ยวของกับอีสปอรตเกม โดยใชอุปกรณดิจิทัลสมัยใหม ภายใตพื้นฐานของ

การเขาใจกลุมเปาหมายหลัก เขาใจพื้นฐานการออกแบบองคประกอบตาง ๆ ของการผลิตรายการ เชน การออกแบบ

ความคิด การตีความเนื้อหา การดัดแปลงบทเปนภาพ การบันทึกภาพ องคประกอบของภาพ การออกแบบกราฟก 

และการออกแบบเสียงและแสง เปนตน 

 Study fundamental of media production and practicing how to build up the Esport program 

on radio, TV, and social media to fit target audiences.  Understanding basic components that use to 

produce the program such as design thinking, defining content, transforming script to image, 

composition, graphic design, and sound and light editing, etc. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.485 การเปนนักแคสและนักสตรีมเกม 3 (3 – 0 - 6) 

GI 485 Game Caster and Streamer 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการผลิตคลิปวิดีโอขนาดสั้นสำหรับการเผยแพรบนชองทางของเว็บไซตยูทูปหรือ 

สื่อสังคมออนไลนตาง ๆ ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกมที่มีความสรางสรรคเหมาะสมในการ

เผยแพรแบบออนไลนในเว็บไซต รวมถึงการสรางชองรายการ การสรางฐานผูชม การใชกลยุทธทางการตลาดแบบ

ดิจิทัล เพื่อโปรโมทชองรายการ นําไปสูการหารายไดและเปนเจาของกิจการชองรายการโทรทัศนออนไลนในอนาคต 

 Learn and practice to create a short clip that represents on YouTube or social network. 

Producing creative Esport program and channel that compatible on website. Study how to gain more 

audiences, create a digital marketing strategy, promote a program to get a profit and to be an owner 

of the TV program in the future. 

 

กอ.486 การออกแบบดิจิทัลคอนเทนตเพื่อการตลาด 3 (3 – 0 - 6) 

GI 486 Digital Marketing Content and Design 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาการสรางแผนกลยุทธการตลาดดวยเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และการวัดผลความสำเร็จ 

พัฒนาและรวบรวมเนื้อหาเพื่อใหเกิดการสงตอเนื้อหา (Viral Content) ใชประโยชนจากการทําโฆษณาบนสื่อสังคม 

ออนไลนเพื่อใหเกิดการกระจายเผยแพรไปยังชองทางสื่อสังคมและเว็บไซต วิธีสรางสรรคแคมเปญขยายกลุมเปาหมาย

บนสื่อสังคมเพื่อเพิ่มยอดการติดตาม การรับรู และ/หรือการขาย และนำไปประยุกตใหเกิดข้ึนกับตัวแบรนดขององคกร 

การแขงขันกีฬาอีสปอรต และทีมแขงขันได 

 Learn to create a marketing strategies plan using digital content and learn to evaluate an 

achievement. Collect and create a viral content. Get advantages from social media advertisement to 

spread out to other social networks and websites.  Create creative campaigns to expand the market 

on social media to gain more followers and/or selling and applied to the Esport organizational brand 

and Esport team branding. 

 

กอ.487 การออกแบบประสบการณและการสรางงานแขงขันอีสปอรต 3 (3 – 0 - 6) 

GI 487 Esports Event Experience Design and Creation 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการออกแบบประสบการณงานการแขงขันกีฬาอีสปอรต ทั้งในมิติของพื้นที่และ

เวลา ผานการสรางสรรคแนวคิดที่ตอบความตองการรูปแบบตาง ๆ การเลือกสรรสถานที่และเวลา การออกแบบ

สถานที่ การตกแตงสภาพแวดลอมและองคประกอบตาง ๆ โดยคำนึงถึงประสบการณของผูเขารวม เพื่อสรางความรูสึก

ผูกพัน (Engagement) ตอองคกร เกม ทีมแขงขัน สินคา บริการ หรือเปาหมายอื่น ๆ ของการจัดกิจกรรมพิเศษ  

ฝกปฏิบัติการจัดทำภาพราง (Sketch) การหาภาพอางอิง (References) การทำทิศทางการออกแบบ (Mood board) 

เพื่อสื่อสารความคิดการนำเสนอกิจกรรมพิเศษ และการจัดการแขงขันกีฬาอีสปอรตอยางมีประสิทธิภาพ 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 Learn a concept of Esports Event Experience Design in a scope of space and time. Practice 

to design a creative experience by choosing the space, time, interior decor, outdoor decoration that 

fit the audiences’  need.  Build up an engagement to the organizations, games, teams, products and 

services, or special events.  Practicing to sketch, reference, create a mood board to represent the 

special activity and setup a quality Esport competition.     

 

กลุมวิชาโครงงานและฝกงาน 

กอ.421 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 1       3 (3 – 0 – 6) 

GI 421 Special Topics in Games and Interactive Media I 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนเก่ียวกับสาขาตางๆ ในดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 Study of current interest and new developments in various fields of Games and Interactive 

Media. 

 

กอ.422 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 2 3 (3 – 0 – 6) 

GI 422 Special Topics in Games and Interactive Media II 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนเกี่ยวกับสาขาตางๆ ในดานเกมและสื่อเชิงโตตอบซึ่งแตกตางจาก 

กอ. 421 

 Study of current interest and new developments in various fields of Games and Interactive 

Media. 

 

กอ.423 หัวขอพิเศษทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 3 (3 – 0 – 6) 

GI 423 Special Topics in Games and Interactive Media III 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

 ศึกษาหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนเกี่ยวกับสาขาตางๆ ในดานเกมและสื่อเชิงโตตอบซึ่งแตกตางจาก 

กอ.421 และ กอ.422 

 Study of current interest and new developments in various fields of Games and Interactive 

Media. 

 

กอ.424 ปฏิบัติงานทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (3 – 0 – 6) 

GI 424 Workshop in Games and Interactive Media 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิาเฉพาะดาน-บังคับอยางนอย 3 วิชา 

 ปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมเก่ียวกับสาขาตางๆ ในดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

 The students, as interns, work with professionals in the fields of game and interactive media. 
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สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ 

กอ.391 การฝกงานทางทางดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ 3 (0 – 18 – 0) 

GI 391 Game and Interactive Media Internship  

วิชาบังคับกอน : สอบได กอ.342 หรือ กอ.349  

 ศึกษาถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานเกมและสื่อเชิงโตตอบ เพื่อเสริมสรางความพรอมใหกับ

นักศึกษาในสายอาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ไดรับมอบหมาย จากคณาจารยและสถานประกอบการ 

 This course covers the practice in workplace related to game and interactive media field in 

order to strengthen students’  professional work readiness.  The work/  assignment/  project will be 

evaluated by instructors and workplaces.  

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนวยกิต) 

นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย

และวิชาเลือกนั้นจะตองไมเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและคณะอนุมัติใหเปนวิชาเลือก 
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	Study basic storytelling and script writing techniques, structure of script, inspiration creating and brainstorming in script creation, language communication, reaction skills that propagate to script, feeling expression, and camera positioning throu...
	Study the principles of efficient game data collection and analysis to gain insights about users or gamers in order to generate better gaming experiences. Study the statistical tools. Report and visualize the quantitative information about game achie...
	กอ.332 ระบบเครือข่ายและเกมออนไลน์ที่มีหลายผู้เล่น 3 (3 – 0 – 6)
	GI 332 Networking and Multiplayer Online Games



