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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ
ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ือใช้
คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
๓. มาตรฐานอาชีพ 

 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

 การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        

(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 
 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ 
ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง 
 เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภายใต้การ
สนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบ
เป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและช้ีแนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน แก้ปัญหา
ทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการที่
ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับ
ใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง  ประสานการ
ท างานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถ
คิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการ
ท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากบัดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วย
ประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีความช านาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนา
องค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ 
ความช านาญและความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1)  

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภายใต้การ
สนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒิน้ีต้องแสดงว่ามีความรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงานท่ีง่ายและ
ไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามค าสั่งงาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าที่ ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดบั
ที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดง
ถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน     อาชีวอ
นามั ยและความปลอดภั ย  (OSH)  ให้ ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่ ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน   - หน้า 6 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป  
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่
พบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
การแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 

- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ

ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดบั
ที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดง
ถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ 
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน   - หน้า 7 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป  
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระส าคัญของงาน
ด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนว
ของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างาน เลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผนข้อก าหนด
หรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้
การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่องานในหน้าท่ี 

- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 

- รายงานผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดบั
ที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดง
ถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน    อาชีวอ
นามั ยและความปลอดภั ย  (OSH)  ให้ ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่ ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน   - หน้า 8 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหา
ข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือ
ผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การ
ประยุกต์ใช้

(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบ
และจริยธรรม 

(Responsibilit
y & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 

- มีความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการประกอบอาชีพท้ัง
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดับท่ีต่ ากว่า โดยเป็น
ค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่าง
ของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือ
ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานใน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะ
ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสม
ในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป  
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพ
การท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการ ตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดับที่
ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดงถึง
ความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน    อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุ
หน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตาม
ความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุใน
คุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุก
ระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป  
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วย
ประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้ เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม  
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่

ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ

ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดบั
ที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อแสดง
ถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย  (OSH)  ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่ ว ไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายทั่วไป  
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ  เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกตใ์ช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้ เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุมการประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาค
เกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้าง
งาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะ
ในระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อน
หน้า เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 
 



 
 

 
 
 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 12 
 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป (Description) ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วย
วิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นในงาน
อาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทักษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือ
แนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์
ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความ เป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้าน    อาชีวอ
นามั ยและความปลอดภั ย  (OSH)  ให้ ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่ ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความ
เหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผูแ้ทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 

“เกม” เป็นสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับผู้เล่น ซึ่งวิดีโอเกมเครื่องเกมแรก ถูกสร้าง
ขึ้นจากความเบื่อหน่ายในชีวิตการท างานท่ีท าอยู่ประจ าของ นายวิลเลี่ ยม ฮิกินบอททัม ( William 
Higinbotham) นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ซึ่งสร้างจากคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ค านวณวิถีโค้งของจรวจมิสไซล์ โดยเรียกเกมนี้ว่า 
เทนนิสฟอร์ทู (Tennis for two) เป็นเกมท่ีผู้เล่นจะใช้จอยส่ังให้บอลสีเขียวข้ามไปยังอีกฝั่ง และในเวลาต่อมาวิดีโอ
เกมก็พัฒนาไปอีกขั้นโดย นาย ราล์ฟแบร์ (Ralph H. Baer) ได้ผลิตเครื่องเล่นเกมในบ้าน ท่ีเล่นกันได้ 2 คน อีกทั้ง
ในเวลาท่ีใกล้เคียงกัน นายอัลลัน อัลคอร์น (Allan Alcorn) (กันตพร วิรบุตร์, 2559) ได้พัฒนาเกมตู้ท่ีจ าลองการ
เล่นปิงปองขึ้นมา ถือเป็นตู้เกมตู้แรกที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น จากนั้นเกมก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย จากเกมตู้สู่
เกมในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากเกมแบบออฟไลน์พัฒนาเป็นเกมแบบออนไลน์ และกลายเป็นกีฬา (e-Sport) ท่ี
ได้รับการยอมรับและมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก (Krungsri,2561) 

อุตสาหกรรมเกม กลายจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ประเทศ
ไทยก็ มี จ า นวนผู้ เ ล่ น เ กมอยู่ จ า น วนมาก  ต้ั ง แ ต่ ยุ ค ขอ ง เ กม ตู้ ท่ี ไ ด้ รั บค ว าม นิ ยมอย่ า งม า ก อ ดี ต 
อย่างเกม Street Fighter หรือ เกมคอนโซลอย่างเครื่อง Family ท่ีถือเป็นหนึ่งในเครื่องเกมท่ีได้รับความนิยม 
อย่างมากในประเทศไทย ซึ่งเกมมีท่ีนิยมเล่นกัน เช่น เกมมาริโอ เกมเตอร์ติส เป็นต้น แต่การเติบโตใน  
อุตสาหกรรมเกมกลับไม่มากนัก เนื่องจากรูปแบบของเครื่องเกมท่ีต้องใช้ตลับเกมในการเล่น ซึ่งตลับเกมส่วนใหญ่
กลับเป็นของเถื่อน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, 2557) แม้มีผู้เล่นมากแต่รายได้กลับไปไม่ถึงมือของผู้ผลิต ผู้ผลิตจึงไม่
ต้องการลงทุนในไทย แต่เมื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ มากขึ้น ท้ังเกมออนไลน์ (Game 
Online) เกมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Game) เริ่มเข้ามามีอิทธิพล จึงก่อให้การเติบโตท่ีมากขึ้นตามมา 
จนกระท่ังเกมกลายเป็นกีฬาการแข่งขัน จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมในประเทศ
ไทยให้ดีขึ้น โดยอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยมีในปี 2560 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ี 10.3 พันล้านบาท 
ตลาดเกมไทยมีขนาดใหญ่ และ e-Sport ได้รับความสนใจมากท่ีสุดใน มีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดเกมอยู่ท่ี 597 
ล้านดอลลาร์ ในปี 2017 โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องท่ี 25% ต่อปี โดยมีผู้เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ 17 ล้านคิด
เป็น 25% ของประชากรท้ังหมด ซึ่งจากการส ารวจของ Newzoo พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุอยู่ท่ี 21- 35 ปี 
ซึ่งมูลค่าตลาดเกมไทย นั้นอยู่ในอันดับท่ี 20 ของโลก (Newzoo, 2018) ด้วยการเติบโตท่ีพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จึงเกิดการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับเกมมากยิ่งขึ้น ตลาดเกมจึงมีความต้องการบุคคลากรท่ีเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเกม 
ธุรกิจ e-Sport การผลิตเกม และนักสร้างเกม เป็นจ านวนท่ีมากขึ้นตามไปด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมเกม
ดังกล่าว ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นในอุตสาหกรรม ท้ังนักพากย์เกม ผู้คุมเกม รวมไปถึงนักออกแบบพัฒนาเกม 
(Game Developer) และนักสร้างเกม (Game Mechanic Design) ซึ่งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงสถาบัน
ต่างๆ หันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น โดยสถาบันการศึกษาหลายแหล่ง ได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสายอาชีพเกี่ยวกับเกม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดคณะ
ดิจิทัลมีเดีย ท่ีเปิดสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกม ท่ีเน้นพัฒนาเกม และส่งเสริมบุคลากรใน
วงการเกม (สิริลักษณ์ เล่า, 2561) ให้เพิ่มจ านวนขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ท้ังนี้เมื่อมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทักษะมากขึ้น 
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

สาขาเกม 
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มาตรฐานอาชีพ 
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2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  
    N/A 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
    N/A 
4. ข้อมูลเบื้องต้น 

เกม เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือสร้างความสนุกความบันเทิงให้กับผู้เล่น ซึ่งวิดีโอเกมเครื่องเกมแรก ถูกสร้าง
ขึ้นจากความเบื่อหน่ายในชีวิตการท างานที่ท าอยู่ประจ าของ นายวิลเลี่ยม ฮิกินบอททัม ( William 
Higginbotham) นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ ซึ่งสร้างจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ค านวณวิถีโค้งของจรวจมิสไซล์ โดยเรียก
เกมนี้ว่า เทนนิสฟอร์ทู (Tennis for two) เป็นเกมที่ผู้เล่นจะใช้จอยสั่งให้บอลสีเขียวข้ามไปยังอีกฝั่ง และใน
เวลาต่อมาวิดีโอเกมก็พัฒนาไปอีกขั้นโดย นาย ราล์ฟแบร์ (Ralph H. Baer) ได้ผลิตเครื่องเล่นเกมในบ้าน ที่
เล่นกันได้ 2 คน อีกทั้งในเวลาที่ใกล้เคียงกัน นายอัลลัน อัลคอร์น (Allan Alcorn) (กันตพร วิรบุตร์, 2559) ได้
พัฒนาเกมตู้ที่จ าลองการเล่นปิงปองขึ้นมา ถือเป็นตู้เกมตู้แรกที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น จากนั้นเกมก็ได้รับการ
พัฒนาขึ้นเรื่อย จากเกมตู้สู่เกมในเครื่องคอมพิวเตอร์ จากเกมแบบออฟไลน์พัฒนาเป็นเกมแบบออนไลน์ และ
กลายเป็นกีฬา (E-sport) ที่ได้รับการยอมรับและมีผู้คนให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก (Krungsri, 2561) 
อุตสาหกรรมเกมกลายจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  
 ประเทศไทยก็มีจ านวนผู้เล่นเกมอยู่จ านวนมาก ตั้งแต่ยุคของเกมตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากอดีต
อย่างเกม street fighter  หรือเกมคอนโซลอย่างเครื่อง Family ที่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องเกมที่ได้รับความนิยม
อย่างมากในประเทศไทย ซึ่งเกมมีที่นิยมเล่นกัน เช่น เกมมาริโอ เกมเตอร์ติส เป็นต้น แต่การเติบโตใน
อุตสาหกรรมเกมกลับไม่มากนัก เนื่องจากรูปแบบของเครื่องเกมที่ต้องใช้ตลับเกมในการเล่น ซึ่งตลับเกมส่วน
ใหญ่กลับเป็นของเถื่อน (ไทยรัฐ, 2557) แม้มีผู้เล่นมากแต่รายได้กลับไปไม่ถึงมือของผู้ผลิต  ผู้ผลิตจึงไม่ต้องการ
ลงทุนในไทย แต่เมื่อเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ  มากขึ้น ทั้งเกมออนไลน์ เกมบน
โทรศัพท์มือถือ เริ่มเข้ามามีอิทธิพล จึงก่อให้การเติบโตที่มากขึ้นตามมา จนกระทั่งเกมกลายเป็นกีฬาการ
แข่งขันจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยให้ดีขึ้น  
 โดยอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยมีในปี 2560 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 10.3 พันล้านบาท 
ตลาดเกมไทยมีขนาดใหญ่ และ E-Sport ได้รับความสนใจมากที่สุดใน มีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดเกมอยู่ที่  
597 ล้านดอลลาร์ ในปี 2017 โดยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องที่ 25% ต่อปี โดยมีผู้เล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ 
17 ล้านคิดเป็น 25% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากการส ารวจของ Newzooพบว่ามากกว่าครึ่งมีอายุอยู่ที่ 21-
35 ปี ซึ่งมูลค่าของตลาดเกมไทยนั้นอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก (Newzoo, 2018) ด้วยการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับเกมมากยิ่งขึ้น ตลาดจึงมีความต้องการบุคคลากรที่เข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจเกม ธุรกิจ E-Sport ผลิตเกม นักสร้างเกม ในจ านวนที่มากขึ้นตามไปด้วย  
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 การเติบโตของอุตสาหกรรมเกม การพัฒนาของกีฬา E-Sport ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ขึ้นใน
อุตสาหกรรมนี้ ทั้งนักพากย์เกม ผู้คุมเกม รวมไปถึงนักออกแบบพัฒนาเกม ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง
สถาบันต่างๆ หันมาให้ความส าคัญเกี่ยวกับธุรกิจนี้มากข้ึน โดยสถาบันการศึกษาหลายแหล่งได้จัดหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในสายอาชีพเกี่ยวกับเกมมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เช่น มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ได้เปิดคณะดิจิทัลมีเดีย ที่เปิดสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม ที่เน้นพัฒนาเกม และคน
ในวงการเกม (สิริลักษณ์ เล่า, 2561) ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน เมื่อมีผู้มีความรู้ และ
ทักษะในด้านนี้มากขึ้น สายอาชีพด้านนี้เริ่มมีให้เห็นเด่นชัดขึ้น จึงต้องมีการสร้างมาตรฐานอาชีพ เพ่ือรองรับ
ความรู้ และความเชียวชาญ และทักษะทางด้านการผลิตเกม ก าหนดสมรรถนะให้เป็นมาตรฐานสากล และ
เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องของอาชีพนี้ และเป็นประโยชน์ใน
การบริหารด้านแรงงานต่อไป 

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  
N/A 

6. ครั้งที่ 1  
N/A 

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 
 อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4 

อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 5 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) ระดับ 5 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ระดับ 6 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ระดับ 7 
อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 
อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 
อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  
N/A  
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9. หน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ 
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

0011 จัดการหรือบริหารทีม 
1011 วาดสตอรี่บอร์ดเกมระดับพื้นฐาน (Basic Game Storyboard) 
1012 วาดสตอรี่บอร์ดเกม ( Game Storyboard) 
1013 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเกม ระดับพ้ืนฐาน 

(Basic Creating 2D Character, Object or Environment) 
1014 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของเกม (Creating 2D 

Character, Object or Environment) 
1015 ออกแบบตัวละครส าหรับใช้ในเกม (Character Design for Game) 
1016 ออกแบบและวาดภาพหลักในเกม (Key Art for Video Game) 
1017 ออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม (Game Environment Concept Art) 
1018 ออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม (Game Props Concept Art) 
1021 สร้างโมเดล 3 มิติรูปแบบการ์ตูนส าหรับเกม (Stylized Game Modeling) 
1022 สร้างโมเดลตัวละคร3 มิติส าหรับเกม (Game Modeling) 
1023 สร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือใช้ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในเกม (3D Environment Modeling 

for Game) 
1024 สร้างสรรค์รายละเอียดพื้นผิวลงบนโมเดล (Texture Creation) 
1031 สร้างการควบคุมกระดูกขั้นพ้ืนฐาน (Basic Rigging) 
1032 สร้างการควบคุมกลไกลการท างานของตัวละคร (Character Rigging) 
1033 เชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดลต่างๆ (Skinning and Binding) 
1034 สร้างการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging) 
1041 สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation) 
1042 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม (Animation for Game) 
1043 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ Game User Interface (Game User Interface Animation 

Creation) 
1051 สร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือใช้กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือวัตถุ3มิติ

ในเกม ( Tool Scripting for Game 3D Object Rigs) 
1052 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจ าลอง Physic และ Dynamic ให้กับวัตถุต่างๆ ในเกม( Game 

Physics and Dynamics Simulation)  
1053 จัดวางสิ่งแวดล้อมใน Game engine (Game Level and Environment Placement) 
1054 ก าหนดลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุเพ่ือใช้ใน Game Engine (Material Creation for Game 

Engine) 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน  - หน้า 19 
 

1055 การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการผลิตเกม (Scripting Solution Tools for 
Game Production) 

1056 สร้างเทคนิคพิเศษบน Game Engine (Special Effect Creation for Game Engine) 
1061 ออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art) 
1062 ควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ (Art Quality Management) 
1063 จัดท าข้อก าหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม (Art Design Document) 
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
2011 จัดท าแนวคิดเบื้องต้น และแนวเกม 
2012 จัดท าแนวคิดของเกม และขอบเขตของเกม 
2021 จัดท าโครงเรื่องของเกม 
2031 จัดท าแนวคิดตัวละครของเกม 
2041 จัดท าแนวคิดฉากและสภาพแวดล้อมของเกม 
2051 จัดท ากติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบการเล่น 
2052 จัดท าฉาก และระดับความยากของเกม 
2053 จัดท าล าดับขั้นตอน และแนวคิดการสื่อสารของเกม 
2054 จัดท าส่วนการควบคุมของเกม 
2061 จัดท าแผนการหารายได้ในเกม 
2071 ตรวจสอบเกม ตามการออกแบบเกม และปรับปรุงคุณภาพของเกม 
2081 จัดท าบัญชีทรัพยากรภาพในเกม 
2082 จัดท าบัญชีทรัพยากรเสียงในเกม 
2083 จัดท าบัญชีข้อความในเกม 
3011 เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน (Game 

Engine) 
3012 ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรมเกม 
3013 เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม (Optimization) 
3014 แก้ไขเพ่ิมเติม ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ภายในตามที่สั่ง 
3015 ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Function เพ่ิมเติมใน ไลบรารีหรือเครื่องมือ 

(Libraries/Tools) ได ้
3016 เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine (Optimization Game 

Engine using Programming 
3017 ออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 
3018 พับบลิช (Publish) เกมออกจ าหน่าย 
3021 ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control)  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน  - หน้า 20 
 

3022 ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control) ในระดับ 
Server 

  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน  - หน้า 21 
 

10 ระดับคุณวุฒิ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 

2 มิติ) ระดับ 4 ต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคปฏิบัติในการออกแบบศิลปะเกมด้านต่างๆ ในระดับ
เบื้องต้น การสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ ครอบคลุมไปถึงการวาดสตอรี่บอร์ดเกมระดับพ้ืนฐาน และการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animate) ภายในเกม สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถจัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้จริงในเกมได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 
ระดับ 4 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านออกแบบ

ศิลปะหรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านออกแบบศิลปะเกม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 
ระดับ 4 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 

มิติ) ระดับ 4 จ านวน 3 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นัก

สร้างสรรค์ภาพแนวคิด (Concept Artist) นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D 
Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน  - หน้า 22 
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

1011 วาดสตอรี่บอร์ดเกมระดับพื้นฐาน (Basic Game Storyboard) 
1013 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเกม ระดับพ้ืนฐาน 

(Basic Creating 2D Character, Object or Environment) 
1041 สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation)  
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  

ระดับ4 ต้องเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคปฏิบัติในการออกแบบศิลปะเกมด้านต่างๆ ในระดับเบื้องต้น การ
สร้างโมเดล 3 มิติ ครอบคลุมไปถึงการควบคุมกระดูก (Rigging)ขั้นพ้ืนฐาน และการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animate)เบื้องต้น สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิควิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถจัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริงในเกมได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านออกแบบ

ศิลปะหรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านออกแบบศิลปะเกม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artist) 

ระดับ 4 จ านวน 4 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว  เช่น 

สร้างสรรค์ภาพแนวคิด (Concept Artist) นักสร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างสรรค์
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1021 สร้างโมเดล 3 มิติรูปแบบการ์ตูนส าหรับเกม (Stylized Game Modeling) 
1031 สร้างการควบคุมกระดูกขั้นพ้ืนฐาน (Basic Rigging) 
1041 สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation) 
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 

  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน  - หน้า 24 
 

10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game 

Concept Artist) ระดับ 5 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการ
สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติส าหรับเกม ใช้องค์ความรู้เฉพาะ หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญ
ในการวาดภาพ การออกแบบตัวละคร สิ่งแวดล้อมและวัตถุต่างๆ ภายในเกม รวมไปถึงการออกแบบภาพหลัก
ของศิลปะในเกม  มีความเข้าใจในการวาดสตอรี่บอร์ดเกม สามารถวิเคราะห์ และประเมิน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้ง
ทางเทคนิคและผลลัพธ์การด าเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบรวมถึงสามารถน าเสนอและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางเทคนิคและวิธีการให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการออกแบบศิลปะเกมหรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบศิลปะส าหรับเกม (แนวคิดเกม) หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย

กว่า 2 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Concept 
Artist) ระดับ 5 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game 

Concept Artist) ระดับ 5 จ านวน 6 หน่วย 

ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นัก
สร้างสรรค์ภาพแนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1012 วาดสตอรี่บอร์ดเกม (Game Storyboard) 
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1014 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของเกม (Creating 2D 
Character, Object or Environment) 

1015 ออกแบบตัวละครส าหรับใช้ในเกม (Character Design for Game) 
1016 ออกแบบและวาดภาพหลักในเกม (Key Art for Video Game) 
1017 ออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม (Game Environment Concept Art) 
1018 ออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม (Game Props Concept Art) 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม  (โมเดล 3 มิติ)  

ระดับ 5 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการสร้างสรรค์โมเดล 3 มิติ
ส าหรับเกม (Game Modeler) ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อน เน้นความสมจริง (Realistic) ใช้องค์ความรู้เฉพาะ 
หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิควิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ และ
ประเมิน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งทางเทคนิคและผลลัพธ์การด าเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
รวมถึงสามารถน าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางเทคนิคและวิธีการให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม  (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 
5 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) หรือที่

เกี่ยวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านสร้างสรรค์โมเดล 3 มิติส าหรับเกม หรือท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม  (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 
5 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 

จ านวน 4 หน่วย 

ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นัก
สร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1022 สร้างโมเดลตัวละคร3 มิติส าหรับเกม (Game Modeling) 
1023 สร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือใช้ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในเกม (3D Environment Modeling 

for Game) 
1024 สร้างสรรค์รายละเอียดพื้นผิวลงบนโมเดล (Texture Creation) 
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 

5 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการสร้างและติดตั้งกระดูกและส่วน
ควบคุมตัวละครหรือวัตถุต่างๆ ภายในเกมที่มีความซับซ้อน เน้นการเคลื่อนไหวสมจริง (Realistic) ใช้องค์
ความรู้เฉพาะ หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
เทคนิควิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์ และประเมิน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งทางเทคนิคและผลลัพธ์การด าเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
เป็นระบบรวมถึงสามารถน าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางเทคนิคและวิธีการให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) หรือที่เกี่ยวข้อง 

หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านริกก้ิงส าหรับเกม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี สารสนเทศ และ

การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 

จ านวน 4 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นัก
สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 
(2D/3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1032 สร้างการควบคุมกลไกลการท างานของตัวละคร (Character Rigging) 
1033 เชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดลต่างๆ (Skinning and Binding) 
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1034 สร้างการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging) 
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว)  

ระดับ 5 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ส าหรับเกมให้ออกมาลื่นไหล มีความเข้าใจในการวิเคราะห์และวาดสตอรี่บอร์ดส าหรับเกม มีการใช้องค์ความรู้
เฉพาะ หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิค
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
วิเคราะห์ และประเมิน เพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งทางเทคนิคและผลลัพธ์การด าเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
เป็นระบบรวมถึงสามารถน าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางเทคนิคและวิธีการให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) 
ระดับ 5 
- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกมหรือที่เกี่ยวข้อง 

หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) ระดับ 5 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) 

ระดับ 5 จ านวน 4 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นัก
สร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ (3D Artist) นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (2D/3D 
Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1012 วาดสตอรี่บอร์ดเกม (Game Storyboard) 
1042 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม (Animation for Game) 
1043 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ Game User Interface  
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 

ระดับ 6 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการประยุกต์เครื่องมือส าหรับ
ควบคุมตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม โดยท างานร่วมกับโปรแกรมเมอร์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือกลไกส าหรับการ
เคลื่อนไหว สร้างเทคนิคพิเศษในการเคลื่อนไหวของวัตถุได้สวยงาม สมจริง ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์หรือ
ข้อก าหนดของเกม สามารถก าหนดและปรับแต่งค่าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเกมได้ สามารถประเมิน
การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมได้ เข้าใจการท างานด้านออกแบบศิลปะเกม (Game Art Design) ในภาพรวม 
ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะ(เทคนิคเกม) ระดับ 6  
- มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) หรืองานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 

3 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) ระดับ 5 เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี หรือ  
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรม ระดับ 5 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ระดับ 6  
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) ระดับ 

6 จ านวน 7 หน่วย 

ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นัก
สร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างเทคนิค (Technical Artist)  รวมถึงนักพัฒนา
โปรแกรมเกมหรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1051 สร้างและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือใช้กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือวัตถุ3มิติ

ในเกม ( Tool Scripting for Game 3D Object Rigs) 
1052 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจ าลอง Physic และ Dynamic ให้กับวัตถุต่างๆ ในเกม (Game 

Physics and Dynamics Simulation)  
1053 จัดวางสิ่งแวดล้อมใน Game engine (Game Level and Environment Placement) 
1054 ก าหนดลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุเพ่ือใช้ใน Game Engine (Material Creation for Game 

Engine) 
1055 การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการผลิตเกม (Scripting Solution Tools for 

Game Production) 
1056 สร้างเทคนิคพิเศษบน Game Engine (Special Effect Creation for Game Engine) 
1071 จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ระดับ 7 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์)  

ระดับ 7 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการออกแบบภาพส าคัญใน
เกม (Key Art) เข้าใจการท างานด้านออกแบบศิลปะเกม (Game Art Design) ในภาพรวม สามารถก าหนดทิศ
ทางการท างานด้านออกแบบศิลปะเกมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดท าข้อก าหนดและออกแบบ
กระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกมได้ (Art Design Document) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ระดับ 7 
- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 

หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้วางขาย

หรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เกม โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาเกมนั้นตั้งแต่
ต้นจนจบ หรือ  

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5 เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน นักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ระดับ 7  
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์) ระดับ 

7 จ านวน 4 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นัก
สร้างสรรค์ภาพแนวคิด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักออกแบบศิลปะ (Artist) ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) หรือ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
0011 จัดการหรือบริหารทีม  
1061 ออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art) 
1062 ควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ (Art Quality Management) 
1063 จัดท าข้อก าหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม (Art Design Document) 
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบเกม ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะ
ทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถออกแบบรายละเอียดในเกมตามทิศทางที่ก าหนดได้ มีความรู้
เชิงทฤษฎีเพ่ือออกแบบเกม สามารถท างานและแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้  มีความเข้าใจเรื่องการจัดท า
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกม ตลอดจนสามารถท างานร่วมกับทีม สื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
ทีมและสามารถท างานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ทักษะและความรู้ที่มีอยู่ได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4  

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ 

- ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 จ านวน 6  
หน่วย 

ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
2052 จัดท าฉาก และระดับความยากของเกม 
2054 จัดท าส่วนการควบคุมของเกม 
2071 ตรวจสอบเกม ตามการออกแบบเกม และปรับปรุงคุณภาพของเกม 
2081 จัดท าบัญชีทรัพยากรภาพในเกม 
2082 จัดท าบัญชีทรัพยากรเสียงในเกม 
2083 จัดท าบัญชีข้อความในเกม 
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบเกม ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5  ผู้มีสมรรถนะ
ทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถออกแบบรายละเอียดในเกมตามทิศทางที่ก าหนดได้  สามารถ
ท างานที่มีความละเอียดซับซ้อนมากได้  มีความเข้าใจเรื่องการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกม  
สามารถท างานร่วมงานกับทีมอ่ืนได้  สามารถสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมเข้าใจได้เป็นอย่างดี  โดยมีทักษะใน
การสื่อสาร  ประสานงาน  และการอธิบายงานให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี   ตลอดจนมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้   พร้อมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านการออกแบบเกม หรือที่เกี่ยวข้อง   
หรือ 

- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานในการออกแบบเกมที่ได้วางขายหรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เกม  

โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาเกมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ 
- ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5  
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 จ านวน 4  

หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

2031 จัดท าแนวคิดตัวละครของเกม 
2041   จัดท าแนวคิดฉากและสภาพแวดล้อมของเกม 
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2051  จัดท ากติกา  กลไก  และองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบการเล่น 
2053 จัดท าล าดับขั้นตอนและแนวคิดการสื่อสารของเกม 
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ อาชีพนัก
ออกแบบเกม ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6  ผู้มีสมรรถนะ
ทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถก าหนดทิศทาง โครงสร้าง ภาพรวมให้เกมได้  มีความเข้าใจ
เรื่องการตลาดของเกมในระดับพ้ืนฐาน สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าใจความต้องการเจ้าของโครงการเป็น
อย่างดี โดยสามารถถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้ออกมาเป็นแนวคิดหรือภาพรวมของเกมได้ จะต้องมี
ทักษะในการบริหารทีมและการสอนงานในระดับดี โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน มอบหมายงาน และอธิบายงานท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมมีความเข้าใจสอดคล้องตรงกัน และท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ 
คาดการณถ์ึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในงานได้ สามารถปรับแก้หรืออธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมน าไปปรับแก้ไข
ได้อย่างถูกต้อง มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยใช้การตัดสินใจจากประสบการณ์ท่ีมี   

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6 

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านการออกแบบเกม หรือที่เกี่ยวข้อง  
และมีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบเกม  หรือท่ีเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ  
- มีประสบการณ์ท างานด้านการออกแบบเกมที่ได้วางขายหรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เกม  

โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาทั้ง 2 เกมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ 
- ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  และดิจิทัลคอนเทนต์  สาขาแอนิเมชัน  อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5  
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6 จ านวน  5  

หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

0011 จัดการหรือบริหารทีม  
2011 จัดท าแนวคิดเบื้องต้นและแนวเกม 
2012 จัดท าแนวคิดของเกมและขอบเขตของเกม  
2021 จัดท าโครงเรื่องของเกม 
2061 จัดท าแผนการหารายได้ในเกม 
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10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา
แอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 ผู้มี
สมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยใช้ Game Engine เป็นเครื่องมือ และสามารถ
ทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกมได้ และให้
ค าแนะน า ถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ พร้อมมีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1.  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 ต้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับนักพัฒนาโปรแกรมเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี 

     -    ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการ 
พัฒนาโปรแกรมหรือท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 

- ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรมหรือท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านนักพัฒนาโปรแกรมเกม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.  ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 

     -    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game   
Programmer) ระดับ 4 จ านวน 4 หน่วย 

ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

สมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพระดับนี้) 
3011    เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน (Game  

Engine) 
3012 ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรมเกม 
3013 เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม (Optimization) 
3021 ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control)  
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10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา
แอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 ผู้มี
สมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม โดยใช้ Game Engine เป็นเครื่องมือ และสามารถ
ทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโปรแกรมเกม และเข้าใจลูกค้า ผู้
เล่น มีสมรรถนะในการบริหารจัดการทีม แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
สามารถพัฒนา Library ในเกม Game Engine เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได้ มีความช านาญทางด้านเทคนิคเฉพาะ
ด้านอย่างน้อย 1 ด้าน สามารถให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคแก่ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ มี
ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่น าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ ในงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาระบบการท างานให้ค าแนะน า
และถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี  
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 

- ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพัฒนาโปรแกรมหรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
- มีประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาโปรแกรมเกมหรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 

จ านวน 5 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

สมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพระดับนี้ 
0011 จัดการหรือบริหารทีม  
3014 แก้ไขเพ่ิมเติม ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ภายในตามที่สั่ง 
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3015 ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Function เพ่ิมเติมใน ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) 

3016 เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine (Optimization Game 
Engine using Programming) 

3022 ใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control) ในระดับ 
Server  

 
 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 44 
 

10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา
แอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 ผู้มี
สมรรถนะทางเทคนิคในด้านการพัฒนา และออกแบบ Game Engine เ พ่ิมเติม หรือ ปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมากกว่า 1 ด้าน เพ่ือการ
พัฒนาเกมที่หลากหลาย และสามารถทดสอบโปรแกรมเกมได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาโปรแกรมเกมได้ ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค แก่ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องได้ เข้าใจลูกค้า 
ผู้เล่น สามารถบริหารทีม  เข้าใจการบริหารจัดการโครงการพัฒนาเกม และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเกม มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่น าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้ในงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาระบบการท างาน ให้
ค าแนะน า และถ่ายทอด ประสบการณ์ ทักษะ และความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี รักองค์กร 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 
- มีประสบการณ์ท างานด้านพัฒนาโปรแกรมเกม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 
- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม ระดับ 6 

จ านวน 3 หน่วย 
ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่
สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

สมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพระดับนี้ 
0011 จัดการหรือบริหารทีม 
3017 ออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 
3018 พับบลิช (Publish) เกมออกจ าหน่าย 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Functions 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขา
อาชีพเกมให้สามารถ
แข่งขันและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

00 ปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
ทีมงาน 

001 ปฏิบัติงานดา้นการจัดการบริหาร
ทีม 

10 ปฏิบัติงานดา้นออกแบบ
ศิลปะเกม (Game Artist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 ปฏิบัติงานดา้นการออกแบบภาพ
แนวคิด 2 มิติ ส าหรับเกม 
(Concept 2D Game Artist) 

102 ปฏิบัติงานดา้นโมเดล 3 มิติ
ส าหรับเกม (3D Modeler) 

103 ปฏิบัติงานดา้นริกกิ้งส าหรับเกม 
(Game Rigging) 

104 ปฏิบัติงานดา้นการสร้างสรรค์
ภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม  
(Game Animator) 

105 ปฏิบัติงานดา้นเทคนิคส าหรับ
เกม (Game Technical Artist) 

106 ปฏิบัติงานดา้นก ากับศิลป์ส าหรบั
เกม (Game Art Director) 

107 ปฏิบัติงานดา้นการจัดระบบ
ข้อมูลส าหรับเกม (Export to 
Game Engine ) 

 

  

ทบทวนครั้งที่........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 46 
 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Functions 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

 20 
 

ปฏิบัติงานดา้นนักออกแบบ
เกม 
 

201 
 

ปฏิบัติการดา้นแนวคิดและ
ขอบเขตของเกม (Game 
concept Design) 

202 ปฏิบัติงานดา้นโครงเร่ือง  (Story 
telling design) 

203 ปฏิบัติงานดา้นตวัละคร 
(Character design) 

204 ปฏิบัติงานดา้นฉากและ
สภาพแวดล้อม (Environment 
of game design) 

205 ปฏิบัติงานดา้นระบบการเล่น 
(Gameplay Design) 

206 ปฏิบัติงานดา้นการตลาด 
(Marketing of game) 

207 ปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบ 
และปรับปรุงคุณภาพของเกม 

208 ปฏิบัติงานดา้นการท าบัญชี
ทรัพยากร และข้อความในเกม 

30 ปฏิบัติงานดา้นนักพัฒนา
โปรแกรมเกม 
 
 

301 ปฏิบัติการดา้นการพฒันาเกม 

302 ปฏิบัติการดา้นการจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ 
(Version Control) 

 

ค าอธิบาย 

ตารางแผนผังแสดงหนา้ที่เปน็แผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพือ่ให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
ทบทวนคร้ังที่........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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หน้าที่หลัก 
Key Functions 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
001 ปฏิบัติงานดา้นการ

จัดการบริหารทีม 
0011 

 

 

 

 

 

จัดการหรือบริหารทีม 00111 มอบหมายงานให้แก่
สมาชิกในทีม 

00112 ให้ค าแนะน าปรึกษา 

00113 ให้ความรู้และถ่ายทอด
ทักษะ 

00114 ติดตามงานที่มอบหมายให้
สมาชิกในทีม 

101 ปฏิบัติงานดา้นการ
ออกแบบภาพ
แนวคิด 2มิติ ส าหรับ
เกม (Concept 2D 
Game Artist) 

1011 วาดสตอร่ีบอร์ดเกม
ระดับพื้นฐาน (Basic Game 
Storyboard) 

10111 อธิบายแนวคิด เนื้อหา 
และข้อมูลของเกมที่ได้รับ
มอบหมายระดับพืน้ฐาน 

10112 วาดสตอร่ีบอร์ดตาม
แนวคิด เนื้อหาและข้อมูล
ของเกมที่ได้รับมอบหมาย
ระดับพื้นฐาน 

1012 วาดสตอร่ีบอร์ดเกม ( Game 
Storyboard) 
 
 

10121 อธิบายแนวคิด เนื้อหา 
และข้อมูลของเกมที่ได้รับ
มอบหมาย 

10122 วาดสตอร่ีบอร์ดตาม
แนวคิด เนื้อหาและข้อมูล
ของเกมที่ได้รับมอบหมาย 

1013 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัว
ละคร วัตถุ สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ภายในเกม 
ระดับพื้นฐาน (Basic 
Creating 2D Character, 
Object or Environment) 

10131 วาดภาพร่างแนวคิดของ
เกม ระดับพื้นฐาน 
(Draft/Rough Concept 
Image) 

10132 ลงสีภาพ 2 มิติ ส าหรับตัว
ละคร วัตถุ สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ภายในเกม (Game 
2D Asset Creation) 
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1014 สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัว
ละคร วัตถุ สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ของเกม (Creating 
2D Character, Object or 
Environment) 

10141 สร้างภาพ 2 มิติให้กับตัว
ละคร หรือวัตถุต่างๆ และ
ฉากหลัง เพื่อใช้ภายในเกม 

10142 วาดภาพ 2 มิติ ส าหรับ
ประสานกับผู้ใช้งาน 
(Game User Interface 
Art) 

1015 ออกแบบตัวละครส าหรับใช้
ในเกม (Character Design 
for Game) 

10151 พัฒนาแนวคิดในการ
ออกแบบตัวละคร 

10152 วาดภาพแนวคิดของตัว
ละคร (Concept Art) 

1016 ออกแบบและวาดภาพหลัก
ในเกม (Key Art for Video 
Game) 

10161 พัฒนาภาพหลัก (Key Art 
Development Process) 

10162 ออกแบบและวาดภาพ
หลักส าหรับใช้งานจริงใน
เกม (Key Visual Art) 

10163 จัดท าสื่อการตลาดจาก
ภาพหลัก (Marketing 
Material) 

1017 ออกแบบและวาด
สิ่งแวดล้อมในเกม (Game 
Environment Concept 
Art) 

10171 พัฒนาแนวคิดของภาพ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

10172 ออกแบบและวาดภาพ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

1018 ออกแบบวัตถุประกอบฉาก
ในเกม (Game Props 
Concept Art) 

10181 พัฒนาแนวคิดวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

10182 ออกแบบและวาดวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

102 ปฏิบัติงานดา้นโมเดล 
3 มิติส าหรับเกม (3D 
Modeler) 
 
 

1021 สร้างโมเดล 3 มิติรูปแบบ
การ์ตูนส าหรับเกม 
(Stylized Game 
Modeling) 

10211 สร้างโมเดลแบบ Low 
Polygon ส าหรับเกม 

10212 สร้างสรรค์รายละเอียดลง
บนโมเดลส าหรับเกม 
(Game Texturing) 
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1022 สร้างโมเดลตวัละคร 3 มิติ
ส าหรับเกม (Game 
Modeling) 

10221 สร้าง Low Polygon 
Model ให้รองรับกับการ 
Transferring Texture 
Passes เพื่อใช้ใน Game 
Engine (Baking) 

10222 จัดการ Mesh Data ให้
พร้อมใช้งานใน Game 
Engine 

1023 สร้างโมเดล 3 มิติเพื่อใช้
ส าหรับสภาพแวดล้อม
ภายในเกม (3D 
Environment Modeling 
for Game) 

10231 สร้างโมเดล 3 มิติเพื่อใช้
ส าหรับสภาพแวดล้อม
ภายในเกม 

10232 สร้างสรรค์รายละเอียดลง
บนโมเดลส าหรับเกม 
(Game Texturing) 

1024 สร้างสรรค์รายละเอียดพื้นผิว
ลงบนโมเดล (Texture 
Creation) 

10241 สร้าง Normal Map และ 
Texture Pass ให้กับ
โมเดล 

10242 ก าหนดและปรับแต่งค่า
สถานะพื้นผวิให้กับโมเดล 
( Material) 

103 ปฏิบัติงานดา้นริกกิ้ง
ส าหรับเกม (Game 
Rigging) 

1031 สร้างการควบคุมกระดูกขั้น
พื้นฐาน (Basic Rigging) 

10311 ติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล
ภายในเกม(Rigging) 

10312 ติดตั้งกระดูกเข้ากับโมเดล
ส าหรับใช้ในเกม 
(Skinning and Binding) 

1032 สร้างการควบคุมกลไกลการ
ท างานของตัวละคร 
(Character Rigging) 

10321 วิเคราะห์โมเดล 3 มิติและ
ภาพร่างแนวคิดเพื่อสร้าง
กระดูกให้รองรับตามที่
ก าหนด (Rigging and 
Technical Analysis) 

10322 ติดตั้งกระดูกให้กับตัว
ละครคน สัตว์ หรือสิ่งที่
เคลื่อนไหวเสมือนคนและ
สัตว์ (Bone, Skeleton 
Creation) 
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10323 ก าหนดและสรา้งส่วน
ควบคุมการเคลื่อนไหว
กระดูกตัวละครและวัตถุ
ต่างๆ ภายในเกม 
(Controller) 
 

1033 เชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดล
ต่างๆ (Skinning and 
Binding) 
 
 
 

10331 ก าหนดและปรับแต่งค่า
น้ าหนักแรงดึงระหว่าง
โมเดลกับกระดูก (Weight 
Painting) 

10332 ตรวจสอบและแก้ไขการ 
Skinning เพื่อใช้ใน 
Game Engine 

1034 สร้างการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของใบหน้าของ
ตัวละคร (Facial Rigging) 

10341 วิเคราะห์เทคนิคเก่ียวกับ 
Facial Rigging 

10342 ก าหนดและสรา้งส่วน
ควบคุมลักษณะอารมณ์ตัว
ละคร (Facial Rig) 

104 ปฏิบัติงานดา้นการ
สร้างสรรค์
ภาพเคลื่อนไหว
ส าหรับเกม  (Game 
Animator) 

1041 สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
(Basic Animation) 

10411 วิเคราะห์การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

10412 สร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animate) 

1042 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ
เกม (Animation for 
Game) 

10421 วิเคราะห์สตอรี่บอร์ดเพื่อ
ประเมินคุณลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว 

10422 ก าหนดภาพหลักในเกม 
(Key framing) 

10423 ก าหนดและสรา้ง
ภาพเคลื่อนไหวระหว่าง
ภาพหลัก (In-between) 

10424 สร้างการเคลื่อนไหวให้
สมบูรณ ์
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1043 สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ 
Game User Interface 

10431 วิเคราะห์การสร้าง 
Animation ให้กับส่วน
ประสานต่อผู้ใชง้าน (User 
Interface) 

10432 สร้าง Animation ให้ กับ 
Game User Interface 

105 ปฏิบัติงานดา้น
เทคนิคส าหรับเกม 
(Game Technical 
Artist) 

1051 สร้างและประยุกต์ใช้
เครื่องมือเพื่อใช้กับระบบ
กลไกการเคลื่อนไหวของตัว
ละครหรือวัตถุ3มิติในเกม ( 
Tool Scripting for Game 
3D Object Rigs) 

10511 สร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้กับ
ระบบกลไกการเคลื่อนไหว
ของตัวละครหรือวัตถุ3มิติ
ในเกม 

10512 ประยุกต์ใช้เครื่องมือเข้า
กับระบบกลไกการ
เคลื่อนไหวของตัวละคร
หรือวัตถุ3มิติในเกม 

1052 ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการ
จ าลอง Physic และ 
Dynamic ให้กับวัตถุต่างๆ 
ในเกม( Game Physics 
and Dynamics 
Simulation)  
 
 
 

10521 วิเคราะห์และประเมิน 3D 
Asset เพื่อการก าหนด 
Specification ในการ
จ าลอง Physic and 
Dynamic ให้กับวัตถุใน
เกม 

10522 ก าหนดค่าเพื่อจ าลองการ
เคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ 
ในเกม 

1053 จัดวางสิง่แวดล้อมใน Game 
engine (Game Level and 
Environment 
Placement) 

10531 วิเคราะห์และประเมิน 
Level Design เพื่อ
ก าหนด Specification 
ของการวางสิ่งแวดล้อมใน
เกม 

10532 จัดวางสิง่แวดล้อมส าหรับ 
Level ที่ก าหนด 

1054 ก าหนดลักษณะพืน้ผิวของ
วัตถุเพื่อใช้ใน Game 
Engine (Material 

10541 วิเคราะห์และประเมินการ
ก าหนด Specification 
ของลักษณะพื้นผวิของ
วัตถุต่างๆ ภายในเกม 
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Creation for Game 
Engine) 
 

10542 ก าหนดและปรับแต่งค่า
เพื่อแสดงคุณลักษณะ
พื้นผิวของวัตถุต่างๆ 
ภายในเกม 

1055 พัฒนาเครื่องมือต่างๆ เพื่อ
สนับสนนุการผลติเกม

(Scripting Solution 
Tools for Game 
Production) 

10551 วิเคราะห์และประเมิน
ข้อก าหนดของเกมเพื่อ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

10552 พัฒนาและแก้ไขเคร่ืองมือ
เพื่อใช้งานจริง 

1056 สร้างเทคนิคพิเศษบน Game 
Engine (Special Effect 
Creation for Game 
Engine) 

10561 วิเคราะห์และประเมินการ
ก าหนด Specification 
ของเทคนิคพิเศษต่างๆ
ภายในเกม 

10562 สร้างเทคนิคพิเศษที่ใช้ใน
เกม 

106 ปฏิบัติงานดา้นก ากับ
ศิลป์ส าหรับเกม 
(Game Art 
Director) 

1061 ออกแบบภาพส าคัญส าหรับ
เกม (Key Art) 

10611 วาดภาพส าคัญส าหรับเกม 
(Key Art) 

10612 ก าหนดและลงสีภาพ
ส าคัญส าหรับเกม (Mood 
and Tone) 

1062 ควบคุมคุณภาพงาน
ออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ 
(Art Quality 
Management) 

10621 ตรวจสอบความถูกต้อง
และคุณภาพงานออกแบบ
ศิลปะเกมทั้งระบบ 
 

10622 แก้ไขและให้ค าแนะน า
เก่ียวกับงานออกแบบ
ศิลปะเกมได ้

1063 จัดท าข้อก าหนดและ
ออกแบบกระบวนการสร้าง
งานศิลป์ในเกม (Art Design 
Document) 

10631 สร้างเอกสารข้อก าหนด
งานศิลป์ทีส่อดคล้องกับ
เกมที่ก าหนด 

10632 ออกแบบกระบวนการ
สร้างงานศิลป์ในเกม 

107 1071 10711 ก าหนดการจัดการไฟล์ 
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ปฏิบัติงานดา้นการ
จัดระบบข้อมูล
ส าหรับเกม (Export 
to Game Engine ) 

 
 
 

จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์
เพื่อน าไปใช้จริง 

10712 ส่งออกไฟล์ไปยัง Game 
Engine 

201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการดา้น
แนวคิดและขอบเขต
ของเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแนวคิดเบื้องต้น และ
แนวเกม 
 

20111 รวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการของเจ้าของ
โครงการ 

20112 ออกแบบแนวคิดเบื้องต้น 
และแนวเกม 

20113 น าเสนอแนวคิดเบื้องต้น 
และแนวเกมต่อเจ้าของ
โครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

20114 
 

ปรับปรุง และสรุปแนวคิด
เบื้องต้น และแนวเกม 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแนวคิดของเกมและ
ขอบเขตของเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 

20121 
 

ออกแบบรายละเอียด
แนวคิดของเกมและ
ขอบเขตของเกม 

20122 
 
 

 

น าเสนอรายละเอียด
แนวคิดของเกมและ
ขอบเขตของเกมต่อ
เจ้าของโครงการ และผู้ที่
เก่ียวข้อง 

20123 
 
 

ปรับปรุงและสรุป 
รายละเอียดแนวคิดของ
เกมและขอบเขตของเกม 

202 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานดา้นโครง
เร่ือง   
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโครงเร่ืองของเกม 
 
 
 
 
 
 

20211 
 
 

รวบรวมและวิเคราะห์
แนวคิดโครงเร่ืองของ
เจ้าของโครงการหรือผู้ที่
เก่ียวข้อง 

20212 
 

รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอ้างอิงในการท า
โครงเร่ือง 
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20213 
 
 

ออกแบบและน าเสนอโครง
เร่ืองของเกมต่อเจ้าของ
โครงการ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 

20214 
 

ปรับปรุง และสรุปโครง
เร่ือง 
ของเกม 

203 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานดา้นตวั
ละคร 
 

2031 
 
 

จัดท าแนวคิดตัวละครของ
เกม 
 

20311 
 
 

รวบรวมและวิเคราะห์ 
ข้อมูล 
อ้างอิงในการออกแบบตัว
ละคร 

20312 ออกแบบตัวละคร 

20313 
 

น าเสนอตัวละครต่อ
เจ้าของโครงการและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

20314 ปรับปรุงและสรุปแบบตวั
ละคร 

204 
 

ปฏิบัติงานดา้นฉาก
และสภาพแวดล้อม 
 

2041 
 
 

จัดท าแนวคิดฉากและ
สภาพแวดล้อมของเกม 
 

20411 
 
 

รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล อ้างอิงในการ
ออกแบบฉากและ
สภาพแวดล้อม 

20412 
 

ออกแบบฉากและ
สภาพแวดล้อม 

20413 
 

น าเสนอฉากและ
สภาพแวดล้อมต่อเจ้าของ
โครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง 

20414 ปรับปรุงและสรุปแบบฉาก
และสภาพแวดล้อม 

205 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานดา้นระบบ
การเล่น 
 
 
 
 
 
 

2051 
 
 
 

จัดท ากติกา กลไก และ
องค์ประกอบต่างๆ ที่
เก่ียวกับระบบการเล่น 
 
 

20511 
 

เตรียมการออกแบบกติกา 
กลไกของเกม 

20512 ออกแบบกติกาและกลไก
ของเกม 

20513 สร้างและพัฒนาตน้แบบ
เกม 

20514 
 

ปรับปรุงและสรุปกติกา 
และกลไกของเกม 
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20515 ออกแบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ทั้งหมดที่เก่ียวกับ
ระบบการเลน่ 

2052 
 

จัดท าฉากและระดับความ
ยากของเกม 
  
 

20521 
 

เตรียมการออกแบบฉาก
และระดับความยากของ
เกม 

20522 
 

ออกแบบฉากและระดับ
ความยากของเกม 

20523 
 

ปรับปรุงและสรุปฉากและ
ระดับความยากของเกม 

2053 
 
 
 

จัดท าล าดับขัน้ตอนและ
แนวคิดการสื่อสารของเกม 

20531 
 

เตรียมการออกแบบล าดบั
ขั้นตอนของเกม 

20532 
 

ออกแบบล าดับขัน้ตอน
ของเกม 

20533 ปรับปรุงและสรุปล าดบั
ขั้นตอนของเกม 

20534 
 

เตรียมการออกแบบ
แนวคิดการสื่อสารของเกม 

20535 ออกแบบแนวคิดการ
สื่อสารของเกม 

20536 ปรับปรุงและสรุปแนวคิด
การสื่อสารของเกม 

2054 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าส่วนการควบคุมของ
เกม 
 

20541 
 

เตรียมการออกแบบการ
ควบคุมของเกม 

20542 ออกแบบการควบคุมของ
เกม 

20543 
 

ทดสอบการควบคุมกับ
ต้นแบบเกม 

20544 
 

ปรับปรุงและสรุปการ
ควบคุมของเกม 

206 
 

ปฏิบัติงานดา้น
การตลาด 
 

2061 
 
 
 

จัดท าแผนการหารายได้ใน
เกม 
 

20611 รวบรวมข้อมูลการหา
รายได้ในเกม 

20612 ออกแบบการหารายได้ใน
เกม 
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20613 
 

ปรับปรุงและสรุปการหา
รายได้ในเกม 

207 
 

ปฏิบัติงานดา้นการ
ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงคุณภาพของ
เกม 

2071 
 
 
 

ตรวจสอบเกมตามการ
ออกแบบเกมและปรับปรุง
คุณภาพของเกม 
 

20711 ทดสอบเกม 
20712 ปรับปรุงเกมและรายงาน

ปัญหาต่อทีม 
20713 ทดสอบซ้ า 

208 ปฏิบัติงานดา้นการ
ท าบัญชีทรัพยากร
และข้อความในเกม 

2081 จัดท าบัญชีทรัพยากรภาพ
ในเกม 

20811 
 

เตรียมและจัดท าบัญชี
ทรัพยากรภาพ 

20812 อัพเดทบัญชีทรัพยากร
ภาพ 

2082 
 

จัดท าบญัชีทรัพยากรเสียงใน
เกม 

20821 
 

เตรียมและจัดท าบัญชี
ทรัพยากรเสียง 
 

20822 อัพเดทบัญชีทรัพยากร
เสียง 

2083 จัดท าบญัชีข้อความในเกม 20831 เตรียมและจัดท าบัญชี
ข้อความในเกม 

20832 อัพเดทบัญชีข้อความใน
เกม 

301 
 
 
 

ปฏิบัติการดา้น 
Game 
Programming 
 

3011 
 

เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ 
ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) ของเกม
เอนจิน (Game Engine) 

30111 วิเคราะห์ความต้องการ
ของเอกสารออกแบบ และ
จัดเตรียม Assets 

30112 เขียนโปรแกรมตาม
เอกสารออกแบบ (Design 
Document) 

3012 ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการเขียน
โปรแกรมเกม 

30121 ทดสอบหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

30122 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมที่ตรวจพบ 
 

3013 เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเกม 
(Optimization) 

30131 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented 
Programming) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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30132 ใช้ Data Structures และ 
Variables ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

30133 ใช้ Statements และ 
ประยุกต์ใช้ Algorithms 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3014 แก้ไขเพิ่มเติม ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools)  
ภายในตามที่สั่ง 

30141 จัดท า Program Logic 
Function เพิ่มเติมตามที่
ได้รับค าสั่งให้ ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ 
(Libraries/Tools) 

30142 พัฒนาเพิ่มเติมแก้ไข 
Function ตามที่ได้รับ
ค าสั่ง 

3015 
 
 

ทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่
เกิดขึ้นจาก Function 
เพิ่มเติมใน ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools)   

30151 ทดสอบหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

30152 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมที่ตรวจพบ 

3016 
 
 
 
 
 

เขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเกมระดับ 
Game Engine 
(Optimization Game 
Engine using 
Programming) 

30161 
 
 
 

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented 
Programming) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

30162 
 

ใช้ทฤษฎีในเชิงการเขียน
โปรแกรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเกม 

3017 ออกแบบ ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools) 

30171 ระบุ ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) ที่มีอยู่ 

30172 ออกแบบเพิ่มเติม ไลบรารี
หรือเคร่ืองมือ 
(Libraries/Tools)  เพิ่ม 

30173 
 
 

แก้ไขการออกแบบ 
ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools)  ได ้



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 59 
 

3018 พับบลชิ (Publish) เกม
ออกจ าหน่าย 

30181 
 

วิเคราะห์และเลือกใช้ 
Game Platform ต่างๆ 

30182 ท าการเอกพอร์ต (Export) 
เกมให้เหมาะกับแพลท
ฟอร์ม (Platform) ที่
เลือกใช้เพื่อพับบลิช 
(Publish) เกม 

302 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติการดา้นการ
จัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับไฟล์ (Version 
Control) 
 
 

3021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ระบบจดัเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ใน
การพัฒนาเกม (Version 
Control) 
 
 
 
 
 
 

30211 ใช้งานระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์
ได้ (Version Control 
Management) 

30212 
 
 
 
 
 

ใช้งานการแยกเป็นสาขา
ของระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ 
(Version Control 
Branching 
Management) 
 

3022 ใช้ระบบจดัเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ใน
การพัฒนาเกม (Version 
Control) ในระดับ Server 

30221 
 
 

ติดตั้งและดูแลระบบ
จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับไฟล์บน Server 
(Manage Version 
Control on Server) 

30222 ปรับแต่งระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ไฟล์บน Server 
(Customizing Version 
Control) 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   0011 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    จัดการหรือบริหารทีม  
3. ทบทวนครั้งที่   N/A    
4. สร้างใหม่              
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม  
อาชีพนักออกแบบเกม  
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดการหรือบริหารทีมได้ โดยมีความสามารถในการมอบหมายงาน
ให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างเหมาะสมกับ รวมถึงมีการวางแผนและก าหนดตารางงาน สามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษา วิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และสามารถช่วยให้ค าแนะน าส าหรับการแก้ปัญหาแก่สมาชิก
ในทีมได้ สามารถเรียบเรียงความรู้และทักษะที่มีเพ่ือถ่ายทอดแก่สมาชิกในทีม และติดตามผลงานที่มอบหมาย
ให้กับสมาชิกในทีมจนงานส าเร็จ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม 
อาชีพนักออกแบบเกม  
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

00111  มอบหมายให้แก่สมาชิก
ในทีม 

1. จัดสรรคนให้ตรงกับงาน  
2. วางแผนและก าหนดตารางการ

ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูก
กับงาน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

00112   ให้ค าแนะน าปรึกษา 1. วิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิก
ภายในทีมหรือสมาชิกในทีมอ่ืนๆ  

2. ช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ให้แก่สมาชิกในทีม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

00113  ให้ความรู้และถ่ายทอด
ทักษะ 

1. เรียบเรียงความรู้และทักษะที่มีให้
เข้าใจง่าย 

2. สื่อสารความรู้และทักษะที่มีไปยัง
สมาชิกในทีม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

00114  ติดตามงานที่มอบหมาย
ให้สมาชิกในทีม 

1. ใช้ระบบตารางเวลาการท างาน
เพ่ือจัดการสมาชิกในทีมให้ท างาน
ได้ตรงตามเป้าหมาย 

2. สื่อสารกับสมาชิกในทีมเพ่ือ
ติดตามให้งานเสร็จทันก าหนด 

3. แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในทีม 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการจัดท าเกมหรือการออกแบบเกมเป็นอย่างดี มีความสามารถในการสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดทั้งสามารถให้ค าปรึกษาเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้อื่นได้ สามารถวาง
แผนการท างานให้กับทีมและติดตามการท างานของสมาชิกในทีม 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ด้านภาษาในระดับเข้าใจและปฏิบัติได้ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

N/A 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลการสอบข้อเขียน 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
1. แบบทดสอบปรนัย 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการบริหารทีมงาน มีการจัดสรรคนให้ถูกกับงานโดยค านึงถึง

ทักษะและความรู้ของแต่ละคน มีการวางแผนตารางการท างานที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับของภาระงาน ขีดความสามารถของทีมงาน และระยะเวลาท างาน มี
ช่องทางรับฟังความปัญหาอย่างเป็นระบบและตัดสินด้วยความยุติธรรม มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ และสอบถามในประเด็นที่สงสัยได้ และมีความสามารถ
ในการป้องกันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส าหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่าย

ของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจ
อยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บางอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความ
ต้องการที่คนจะส่งข้อมูลหากัน การศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารอาจจ าแนกได้หลายหมวดหมู่ 

2. การจัดสรรก าลังคน (Job assignment) หมายถึงกระบวนการมอบหมายงานที่มีเป้าหมายให้แต่
ละบุคคลได้ปฏิบัติงานตามความถนัดของตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

3. การให้ค าแนะน าปรึกษา (Counselling) หมายถึง การรับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษา ในส่วนของ
การท างานนั้นการให้ค าปรึกษาอาจหมายรวมถึงการช่วยให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ และ
การให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน 

4. การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ไปยังอีกฝ่ายซึ่ง
อาจจะใช้ภาพ เสียง และสื่อการน าเสนอต่างๆ เข้ามาช่วย 
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5. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills) หมายถึง การหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งกระบวนการ
อาจจะถูกแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 1) การระบุปัญหา 2) การพิจารณาโครงสร้างของปัญหา 3) แนว
ทางการแก้ไขปัญหา 4) การเลือกใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหา และ 5) การเฝ้าติดตามผลลัพธ์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

1.  แบบทดสอบปรนัย  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1011  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วาดสตอรี่บอร์ดเกมระดับพ้ืนฐาน (Basic Storyboard) 
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A   
4. สร้างใหม่    
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) หรืออาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวาดภาพสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ได้ตามเนื้อเรื่องและแนวทาง
ที่นักออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนดได้อย่างครบถ้วน โดยภาพของสตอรี่บอร์ดเข้าใจง่ายเพียงพอต่อ
การสื่อสาร  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
(2D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
9. ชือ่อาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10111 อธิบายแนวคิด เนื้อหา 
แ ล ะ ข้ อ มู ล ข อ ง เ ก ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายระดับพ้ืนฐาน 

1. ระบุล าดับของภาพสตอรี่บอร์ด
ถูกต้องตามแนวคิดของเนื้อหา 

2. ก าหนดมุมกล้องสอดคล้องกับกฏ
การน าเสนอของภาพยนตร์หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 

3. ระบุวิธีการอ่านหรือเขียนค าอธิบาย
ภายในสตอรี่บอร์ดอย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10112 วาดสตอรี่บอร์ด
ระดับพ้ืนฐานตามแนวคิด เนื้อหา
และข้อมูลของเกมที่ได้รับ
มอบหมายระดับพ้ืนฐาน 

1. จัดท าภาพสตอรี่บอร์ดสอดคล้องกับ
แนวคิดและแนวทางหรือโจทย์ที่
ได้รับ 

2. จัดท าภาพสตอรี่บอร์ดตามกฏการ
น าเสนอของภาพยตร์หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 

3. จัดท าภาพค าอธิบายภายในสตอรี่
บอร์ดอย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ และการเล่าเรื่องผ่านภาพ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ ด้วยการวาดมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการเล่าเรื่องผ่านภาพ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อเรื่อง 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสตอรี่บอร์ด 
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับมุมกล้อง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนค าอธิบายภาพวาด 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการตีความและการวิเคราะห์เนื้อเรื่องและแนวทางที่นัก

ออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนด แปลงเป็นภาพสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ที่แสดงล าดับ
ของเรื่องราวได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดท าภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ในเกม สามารถวาดแต่ละภาพได้อย่างเพียงพอต่อการสื่อสาร สามารถเขียน
ค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบภาพได้  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ใช้ทักษะในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของโจทย์ที่

ได้รับเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การอธิบายแนวคิดและข้อมูลของ
เกมจะเป็นการอธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ พอสื่อสารได้ หรือการวาดสตอรี่บอร์ดด้วยภาพหรือมุม
กล้องที่พอสื่อสารได้ตามโจทย์ ไม่เน้นความสมจริง หรือความสวยงาม เป็นต้น 

2. สตอรี่บอร์ดระดับพื้นฐาน (Basic Storyboard) หมายถึง การวาดภาพร่างเพ่ือแสดงให้เห็นล าดับ
ของเรื่องราวตามเนื้อเรื่องหรือข้อมูลที่ได้รับมา เพ่ือสามารถเพียงพอต่อการสื่อสารได้ครบถ้วน
ตามแนวคิดหรือแนวทางของโจทย์ที่ได้รับ  
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3. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน าสิ่งต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีความ
เหมาะสม และความงดงาม น่าสนใจ โดยค านึงถึง รูปแบบที่สร้างสรรค์ ความงามที่น่าสนใจ 
สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย และสอดคล้องกับการผลิตหรือโจทย์ที่ได้รับ 

4. กฎการน าเสนอของภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง กฎหรือทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ
น าเสนอเรื่องราวออกมาเป็นภาพ ระดับที่เพียงพอต่อการสื่อสาร เช่น องค์ปะกอบการเล่าเรื่อง 
ฉากและสถานที่ มุมกล้องเพ่ือสื่ออารมณ์ ล าดับเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของตัวละครที่เกิดขึ้น 
เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1012  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วาดสตอรี่บอร์ดเกม (Game Storyboard) 
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A   
4. สร้างใหม่    
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) หรืออาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวาดภาพสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ได้ตามเนื้อเรื่องและแนวทาง
ที่นักออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โดยมีการก าหนดมุมกล้อง รายละเอียด
ของแต่ละภาพทั้งตัวละครหรือวัตถุหลัก และองค์ประกอบฉาก รายละเอียดหรือค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละ
ภาพ สื่อสารไดส้มบูรณ์ครบถ้วนตามแนวคิดหรือแนวทางของโจทย์ที่ได้รับ   
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
(2D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10121 อธิบายแนวคิด เนื้อหา 
แ ล ะ ข้ อ มู ล ข อ ง เ ก ม ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

1. ระบุล าดับของภาพสตอรี่บอร์ด
ถูกต้องตามแนวคิดของเนื้อหา 

2. ก าหนดมุมกล้องสอดคล้องกับกฏ
การน าเสนอของภาพยนตร์หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 

3. ระบุวิธีการอ่านหรือเขียนค าอธิบาย
ภายในสตอรี่บอร์ดอย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10122 วาดสตอรี่บอร์ดตาม
แนวคิด เนื้อหาและข้อมูลของเกม
ที่ได้รับมอบหมาย 

1. จัดท าภาพสตอรี่บอร์ดสอดคล้องกับ
แนวคิดและแนวทางหรือโจทย์ที่
ได้รับ 

2. จัดท าภาพสตอรี่บอร์ดตามกฏการ
น าเสนอของภาพยนตร์หรือ
ภาพเคลื่อนไหว 

3. จัดท าภาพค าอธิบายภายในสตอรี่
บอร์ดอย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ และการเล่าเรื่องผ่านภาพ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ ด้วยการวาดมือหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการเล่าเรื่องผ่านภาพ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อเรื่อง 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสตอรี่บอร์ด 
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับมุมกล้อง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนค าอธิบายภาพวาด 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

หลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการตีความและการวิเคราะห์เนื้อเรื่องและแนวทางที่นัก

ออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนด แปลงเป็นภาพสตอรี่บอร์ด (Storyboard) ที่แสดง
ล าดับของเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการจัดท า
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ในเกม สามารถวาดรายละเอียดของแต่ละภาพทั้งตัวละคร
หรือวัตถุหลักและองค์ประกอบฉากได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเขียนค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ
ภาพได้  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. วาดสตอรี่บอร์ด (Storyboard) หมายถึง การวาดภาพร่างเพ่ือแสดงให้เห็นล าดับของเรื่องราว

ตามเนื้อเรื่องหรือข้อมูลที่ได้รับมา โดยมีการก าหนดมุมกล้อง ตัวละคร วัตถุหลัก และเขียน
ค าอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างเข้าใจง่าย เพ่ือสามารถสื่อสารได้ สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
แนวคิดหรือแนวทางของโจทย์ที่ได้รับ   

2. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน าสิ่งต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลงานที่มี
ความเหมาะสม และความงดงาม น่าสนใจ โดยค านึงถึง รูปแบบที่สร้างสรรค์ ความงามที่
น่าสนใจ สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย และสอดคล้องกับการผลิตหรือโจทย์ที่ได้รับ 
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3. กฎการน าเสนอของภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง กฎหรือทฤษฎีที่น ามาใช้ในการ
น าเสนอเรื่องราวออกมาเป็นภาพ เช่น องค์ปะกอบการเล่าเรื่อง ฉากและสถานที่ มุมกล้องเพ่ือสื่อ
อารมณ์ ล าดับเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมของตัวละครที่เกิดขึ้น เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ    1013  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ      สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเกม         
   ระดับพ้ืนฐาน (Basic Creating 2D Character, Object or Environment) 
3. ทบทวนครั้งที่    N/A   
4. สร้างใหม่      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวาดภาพ 2 มิติ ของตัวละคร วัตถุ และสภาพแวดล้อม 
ต่างๆ ในรูปแบบการ์ตูนส าหรับเกมได้ (Stylized 2D Game Art) รวมถึงการวาดไอคอน (Icon) เมนู (Menu) 
หรือสัญลักษณ์ (Symbol) ต่างๆ ภายในเกม มักเป็นภาพที่ใช้ในเกมขนาดเล็กที่ใช้ระยะเวลา จ านวนคน หรือ
ต้นทุนการพัฒนาไม่มาก โดยภาพ 2 มิติที่สร้างสรรค์ขึ้นต้องมีความเข้าใจง่าย สวยงาม สอดคล้องกับภาพร่าง
แนวคิด (Concept Image) และเพียงพอต่อการสื่อสารได้ตรงตามแนวทางหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 
(2D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10131 วาดภาพร่างแนวคิดของ
เกม ระดับพ้ืนฐาน 
(Draft/Rough Concept 
Image) 

1. ระบุแนวคิดและแนวทางหรือ
โจทย์ของเกมที่ได้รับ 

2. จัดท าภาพร่างแนวคิดสอดคล้อง
กับแนวคิดและแนวทางหรือ
โจทย์ที่ได้รับ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10132 ลงสีภาพ 2 มิติ ส าหรับ
ตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ภายในเกม (Game 2D 
Asset Creation) 

1. เลือกใช้สีได้ถูกต้องตามแนวคิด
ของเกม 

2. ลงสีได้ถูกต้องตามแนวคิดของ
เกม 

 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพและการลงสีภาพ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
4. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวาดภาพร่างแบบ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ และ

สภาพแวดล้อมในรูปแบบของการ์ตูน ที่เข้าใจง่าย ลงสีได้ถูกต้อง เพียงพอต่อการสื่อสารได้ตรง
แนวคิดหรือแนวทางโจทย์ของเกมที่ได้รับ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. วาดภาพร่างระดับพ้ืนฐาน หมายถึง การวาดภาพเพ่ือสื่อความหมายของผู้วาด โดยมีลักษณะ

และเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป สามารถสื่อสารได้เพียงพอ ครบถ้วนตามแนวคิดหรือแนวทาง
ของโจทย์ที่ได้รับ โดยไม่ลงลึกถึงรายละเอียดที่ซับซ้อน และไม่เน้นความสมจริง 

2. สร้างภาพ 2 มิติ (2D Art) หมายถึง ภาพที่วาดด้วยมือบนกระดาษ หรือวาดในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยเป็นการใช้เส้นและสีเพ่ือสร้างงาน และใช้การวาดแสงเงาเพ่ือสร้างความลึก
และมิติให้กับภาพ รวมถึงการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ และองค์ประกอบตามทัศนธาตุ (เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี น้ าหนัก พ้ืนผิว ที่ว่าง) เพ่ือสร้างภาพให้มีความสวยงาม 

3. รูปแบบการ์ตูน (Stylized) หมายถึง รูปแบบลักษะของภาพ 2 มิติที่ไม่เน้นความสมจริง หรือ

มีความก่ึงสมจริงแต่ไม่ลงรายละเอียดระดับลึก (Micro Detail) ตัวอย่างเช่น ภาพตัวละครที่

รูปร่างไม่ได้อิงกับหลักกายวิภาค หรือภาพฉากหลังที่เป็นเพียงฉากหลังคร่าวๆ แต่ไม่ลง

รายละเอียดสิ่งของประกอบ 

4. การลงสี (Coloring) หมายถึง การระบายสีสันให้กับตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม โดยการ

เลือกใช้สีต้องค านึงถึงโทนสี ความเข้มของสี ความสดของสี โดยสีสันจะช่วยให้ภาพมีความ

สวยงามและสร้างมิติให้กับภาพ และต้องค านึงถึงการใช้สีในการสื่ออารมณ์ได้ตรงกับแนวคิด

หรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ 
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5. วัตถุ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในฉากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นชิ้นแยกหรือจัด

กลุ่ม (Prop Set) ประกอบอยู่ในฉาก เช่น ขวดน้ า ต้นหญ้า ต้นไม้ บ้านเรือน ตึก เป็นต้น   

6. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือทาง
วัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นมา เป็นลักษณะภูมิประเทศ เช่น 
ทัศนียภาพต่างๆ ต้นไม้  ต้นหญ้า  ภู เขา แม่น้ า  ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและ
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด สิ่งปลูกสร้าง ตึก บ้านเรือน อาหาร  ผู้คน ยานยนต์ เครื่องจักร 
เป็นต้น โดยทั้งหมดเมื่อประกอบกันแล้วสามารถแสดงสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท าให้
เข้าถึงประสบการณ์ของผู้เล่น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1014  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของเกม  
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวาดภาพ 2 มิติ ของตัวละคร วัตถุ และสภาพแวดล้อม 
ต่างๆ ภายในเกม ที่มีความละเอียดสูงและเน้นความสมจริง อาทิ การวาดตัวละครมนุษย์ที่มีรายละเอียดถึง
ระดับเส้นผมและมีกล้ามเนื้อหรือรูปร่างที่สอดคล้องตามหลักกายวิภาค มักเป็นภาพที่ใช้ในเกมท่ีเน้นความ
สมจริง (Realistic) สูง โดยภาพ 2 มิติที่สร้างสรรค์ขึ้นต้องมีความสวยงาม สมจริง สามารถถ่ายทอดอารมณ์
ผ่านภาพ 2 มิติให้รับรู้ได้ สามารถแสดงให้เห็นถึงจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดจากภาพ
ร่างแนวคิด (Concept Image) และแนวทางหรือโจทย์ของเกมได้  นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบและ
สร้างสรรค์ภาพวาด 2 มิติ ส าหรับประสานกับผู้ใช้ (Game User Interface) 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10141 สร้างภาพ 2 มิติให้กับตัว
ละคร หรือวัตถุต่างๆ และฉาก
หลัง เพื่อใช้ภายในเกม 

1. ก าหนดและต่อยอด
แนวความคิดจากโจทย์ที่ได้รับ 

2. จัดท าภาพ 2 มิติ ที่ใช้ในเกมได้
ตรงแนวคิดตามโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ลงสีได้ถูกต้อง 
4. ก าหนดรูปแบบและ

ส่วนประกอบของภาพ 2 มิติใน
เกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10142 วาดภาพ 2 มิติ ส าหรับ
ประสานกับผู้ใช้งาน (Game 
User Interface Art) 

1. ระบุเก่ียวกับ UX และ UI ของ
เกมได้ 

2. ออกแบบและจัดท า Game 
User Interface 

3. ลงสี Game User Interface 
ได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
เกม 

4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับงานได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพและการลงสี รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ UX และ UI ของเกม 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
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3. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค 
4. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
5. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
7. ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน(UX) หรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวาดภาพ 2 มิติ ตัวละคร วัตถุ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ภายในเกม ที่มีความละเอียดสูงและเน้นความสมจริง และต้องค านึงถึงการเลือกใช้สีที่สวยงาม
และสื่ออารมณ์ความรู้สึกและบรรยากาศ (Mood & Tone) ของเกมได้ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน(UX) หรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) เพ่ือน ามา
ออกแบบสร้างสรรค์ส าหรับประสานกับผู้ใช้ (Game User Interface) และสามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. สร้างภาพ 2 มิติ (2D Art) หมายถึง ภาพที่วาดด้วยมือบนกระดาษ หรือวาดในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โดยเป็นการใช้เส้นและสีเพ่ือสร้างงาน โดยมีระนาบ 2 ระนาบคือ กว้างและยาว 
และใช้การวาดแสงเงาเพ่ือสร้างความลึกและมิติให้กับภาพ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ผ่านภาพวาด ความสมจริงตามหลักกายวิภาคหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 79 
 

แสดงให้เห็นถึงจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดจากภาพร่างแนวคิด 
(Concept Image) และแนวทางหรือโจทย์ของเกมได้ 

2. ต่อยอดแนวความคิด หมายถึง การวิเคราะห์และการใส่จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของผู้
วาดลงไปในภาพวาด  

3. การลงสี (Coloring) หมายถึง การระบายสีสันให้กับตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม โดยการ
เลือกใช้สีต้องค านึงถึงโทนสี ความเข้มของสี ความสดของสี โดยสีสันจะช่วยให้ภาพมีความ
สวยงามและสร้างมิติให้กับภาพ รวมถึงการเลือกใช้สีที่สวยงามและสื่ออารมณ์ความรู้สึกและ
บรรยากาศ (Mood & Tone) ของเกมได้ 

4. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  (user interface หรือ UI) หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้งานใช้โต้ตอบกับ
เกม เช่น การควบคุมเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ เพ่ือให้สิ่งที่อยู่ในเกมนั้นท างานตามความต้องการ
ของผู้ใช้ และต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเกมนั้นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เช่น 
ปุ่มกดเดิน หรือวิ่งในเกม ปุ่มทางลัด การตั้งค่าของเกม หน้าจอการโหลดเกม เป็นต้น 

5. ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User experience หรือ UX) หมายถึง ประสบการณ์การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ที่ได้รับจากการโต้ตอบของเกม การเข้าถึงของผู้ใช้งานที่ง่าย
และให้ความสนุกสนาน 

6. ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง ทั้งในส่วนของการออกแบบ การลงสี หรือการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ 
โดยต้องค านึงถึงโจทย์หรือแนวคิดที่ได้รับ รวมถึงรูปแบบของงานที่จะน าส่งต่อในส่วนงานอ่ืนๆ
ได้อย่างสมบูรณ์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1015  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบคาแรคเตอร์ส าหรับใช้ในเกม (Character Designed for The Game) 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่             
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม)   
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบตัวละครที่ใช้ในเกม โดยต้องมีการแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาแนวความคิดของการออกแบบตัวละคร  พร้อมลงสีตัวละครตามแนวคิดหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ 
รวมถึงการแสดงถึงรายละเอียดมุมมองเชิงลึกของตัวละครที่ออกแบบ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10151 พัฒนาแนวคิดในการ
ออกแบบตัวละคร 

1. จัดท าภาพร่างการพัฒนาการ
ออกแบบตัวละคร (Character 
development) 

2. ระบุกระบวนการคิดหรือการ
ออกแบบตรงตามแนวคิดของ
เกมที่ได้รับมอบหมาย 

3. ออกแบบและจัดท าต่อยอดจาก
พ้ืนฐานด้านกายวิภาคของคน
และสัตว์ (Anatomy and 
Proportion) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10152 วาดภาพแนวคิดของตัว
ละคร (Concept Art) 

1. จัดท าภาพตัวละครที่ออกแบบ
ตามแนวคิดของเกม 

2. ลงสีตัวละครได้ถูกต้องตาม
แนวคิด 

3. จัดท ารายละเอียดเพ่ือแสดง
มุมมองเชิงลึกของตัวละครที่
ออกแบบ (Character Design 
Breakdown) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ และการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบตัวละคร 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละคร 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของคนและสัตว์ 
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4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายละเอียดเชิงลึกของตัวละคร 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวาดภาพแนวคิดของตัวละครที่ออกแบบ โดยต้องแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบและการเลือกใช้สี รวมถึงการแสดงมุมมองเชิงลึก
ของตัวละครที่ออกแบบ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบตัวละคร (Character development) หมายถึง การสร้าง

ตัวละครขึ้นมาจากจินตนาการ โดยผ่านแนวคิดหรือหัวข้อที่ถูกก าหนดขึ้น อันประกอบด้วย เนื้อ
เรื่อง แนวคิด ข้อมูลของตัวละคร หรือรูปแบบในทางท่ีตลาดต้องการ และน ามาพัฒนาตัวละคร
ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยผ่านการออกแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ออกแบบ 

2. แนวคิด หมายถึง การคิด ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาท าการคัดแยกและประยุกต์ใช้ 
รวมถึงสามารถน าไปใช้ต่อยอดความคิดใหม่ๆ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3. รายละเอียดแสดงมุมมองเชิงลึก (Character Design Breakdown) หมายถึง การอธิบาย
ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยข้อความหรือรูปภาพที่มากกว่าการออกแบบตัวละครทั่วไป โดยมีการแจก
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แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลด้านความสามารถ อารมณ์ กลไก สรรพคุณ อิริยาบถ 
ท่าทาง หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับตัวละครนั้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 84 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  
  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1016  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบและวาดภาพหลักในเกม (Key Art for Video Game) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม(แนวคิดเกม) 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art) ได้อย่างสวยงาม 
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารแนวคิด อารมณ์ และบรรยากาศของเกมให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนตามแนวทาง
หรือโจทย์ที่ได้รับจากนักออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพส าคัญของเกมจะใช้เป็นภาพส าหรับก าหนด
ทิศทางการท างานออกแบบศิลปะเกมนั้นๆ รวมถึงน าภาพมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   

 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10161 พัฒนาภาพหลัก (Key 
Art Development Process) 

1. วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา
ภาพหลักในเกม 

2. จัดท าภาพร่างหลักสอดคล้อง
แนวคิดของเกมที่ได้รับมอบหมาย 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10162 ออกแบบและวาดภาพ
หลักส าหรับใช้งานจริงในเกม 
(Key Visual Art) 

1. ออกแบบและจัดท าภาพหลักของ
เกม 

2. ลงสีภาพหลักได้ถูกต้องตาม
ทฤษฎี 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10163 จัดท าสื่อการตลาดจาก
ภาพหลัก (Marketing Material) 

1. วิเคราะห์ และเลือกใช้ Platform 
ตามแผนการตลาดที่ก าหนด 

2. จัดท าภาพสื่อการตลาดจากภาพ
หลักตามแพลตฟอร์ม 
(Platform) ที่เลือกใช้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ การออกแบบภาพส าคัญในเกม การสื่อสารแนวคิด อารมณ์ และบรรยากาศของ
เกมด้วยภาพวาด และความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆ  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค 
5. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
6. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
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7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
8. ความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาในระบบเกมต่างๆ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม ที่สามารถสื่อสารแนวคิด 

อารมณ์ และบรรยากาศของเกมให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจน และมีการแสดงให้เห็นถึงการ
วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาภาพหลัก มีการเลือกใช้สีในการสื่อสารทางอารมณ์ได้ตรงตามโจทย์
ที่ได้รับ และสามารถน าภาพหลักนั้นมาต่อยอดเป็นภาพสื่อการตลาดได้ตรงตามระบบที่รองรับ
การขายของเกม   

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ภาพหลัก (Key Art) หมายถึง ภาพ 2 มิติที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม ซึ่งสามารถแสดงให้เห็น

แนวคิด เรื่องราว หรือลักษณะเด่นของเกมนั้นๆ ได้ มักน าไปใช้เพ่ือเป็นภาพหลักในการ
ก าหนดทิศทางของเกมนั้นๆ รวมถึงใช้ในการประชาสัมพันธ์เกมกับกลุ่มต่างๆ 

2. เกมแพลตฟอร์ม (Game Platform) หมายถึง ระบบที่รองรับการขายของเกมมีได้หลากหลาย
ทั้งบน มือถือ เว็บไซด์ เกมคอนโซล และ คอมพิวเตอร์ เช่น App Store หรือ Xbox เป็นต้น 

3. ภาพสื่อโฆษณาหรือการตลาด (Marketing Material) หมายถึง ภาพที่น ามาใช้ในการสื่อสาร
ทางการตลาด เพ่ือใช้เป็นการโฆษณาหรือโปรโมทเกมนั้นๆ ในระบบของเกมต่างๆ ที่ตรงตาม
ยุคตามสมัยในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1017  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม (Game Environment Concept Art) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่            
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม(แนวคิดเกม) 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม มีการวิเคราะห์หลักของ
ทัศนียภาพหรือสถาปัตยกรรมในเกมได้ถูกต้องตามแนวทางหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ รวมถึงมีการพัฒนา
แนวคิด และการเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้อง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10171 พัฒนาแนวคิดของภาพ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

1. วิเคราะห์ทัศนียภาพหรือ
สถาปัตยกรรมในเกมได้ 

2. จัดท าภาพร่างสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องแนวคิดของเกมที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10172 ออกแบบและวาดภาพ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

1. ออกแบบและจัดท าภาพ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

2. ลงสีภาพสิ่งแวดล้อมในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ รวมถึงความรู้ทางด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม ทัศนียภาพ สถาปัตยกรรม 
และการเลือกใช้สีได้อย่างถูกต้องตามโจทย์ที่ได้รับ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
4. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการวิเคราะห์ทัศนียภาพหรือสถาปัตยกรรมในเกม และน ามาพัฒนา

แนวคิดและออกแบบภาพวาดสิ่งแวดล้อมในเกมพร้อมลงสีได้ถูกต้องตามแนวทางหรือโจทย์ของ
เกมที่ได้รับ  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ 

หรือที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นมา เป็นลักษณะภูมิประเทศ ทัศนียภาพต่างๆ เช่น ต้นไม้ ต้นหญ้า 
ภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด สิ่งปลูกสร้าง ตึก 
บ้านเรือน อาหาร ผู้คน ยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงช่วงเวลา ท้องฟ้า อากาศ โดย
ทั้งหมดเม่ือประกอบกันแล้วสามารถแสดงถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในตอนนั้นท าให้เข้าถึงประสบการณ์ของ
ผู้เล่น 

2. ทัศนียภาพ หมายถึง ส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ท าให้ภาพมีมิติระยะใกล้และไกลในภาพ แสดงถึง
เส้นที่มีความกว้าง ความยาว และความลึก เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวัตถุมีขนาดที่เท่ากันหรือต่างกัน 
เช่นเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้จะขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ไกลตา เป็นต้น 

3. ทฤษฏีการออกแบบสิ่งแวดล้อม หมายถึง หลักการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือให้เกิดสุนทรียภาพหรือสนองประโยชน์ใช้สอยประจ าวัน โดยการ
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รวมสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน เกี่ยวพันถึงสังคมพฤติกรรม
ของมนุษย์และกระบวนการทางธรรมชาติ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1018  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม (Game Props Concept Art) 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่              
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม สามารถวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาและการออกแบบวาดภาพ พร้อมลงสีวัตถุประกอบฉากในเกมได้สอดคล้องกับแนวคิดหรือ
โจทย์ของเกมที่ได้รับ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10181 พัฒนาแนวคิดวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

1. วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

2. จัดท าภาพร่างวัตถุประกอบฉาก
สอดคล้องแนวคิดของเกมที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10182 ออกแบบและวาดวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

1. ออกแบบและจัดท าภาพวัตถุ
ประกอบฉากในเกม 

2. ลงสีภาพวัตถุประกอบฉากในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ รวมถึงความรู้ในการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนางานออกแบบและลงสีวัตถุ
ประกอบฉาก 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือหรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบวัตถุประกอบฉาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบ 
ต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงการออกแบบวัตถุประกอบฉากเป็นหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์

กระบวนการออกแบบและลงสีได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. วัตถุประกอบฉาก (Prop) หมายถึง ชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในฉากท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็น
ชิ้นแยกหรือจัดกลุ่ม (Prop Set) ประกอบอยู่ในฉากของเกมที่สอดคล้องกับแนวคิดหรือโจทย์ของ
เกมที่ได้รับ เช่น แนวเกมต่อสู้ยุคโรมัน วัตถุประกอบฉากจะประกอบด้วย รถถัง ระเบิด  ต้นหญ้า 
ต้นไม้ บ้านเรือน ตึก หรืออ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นในยุคโรมันเป็นต้น 

2. ทัศนียภาพ หมายถึง ส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่ท าให้ภาพมีมิติระยะใกล้และไกลในภาพ แสดงถึง
เส้นที่มีความกว้าง ความยาว และความลึก เพ่ือแสดงให้เห็นว่าวัตถุมีขนาดที่เท่ากันหรือต่างกัน 
เช่นเสาไฟฟ้าที่อยู่ใกล้จะขนาดใหญ่กว่าที่อยู่ไกลตา เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1021  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างโมเดล 3 มิติรูปแบบการ์ตูนส าหรับเกม (Stylized Game Modeling) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างโมเดล 3 มิติในรูปแบบการ์ตูนแบบ Low Polygon ส าหรับ
เกม และสร้างสรรค์รายละเอียดลงบนโมเดล 3 มิติส าหรับเกมได้ (Game Texturing) ทั้งในส่วนของปรับแต่ง
หรือใส่สีให้ตัวละคร และการก าหนดค่าพ้ืนผิวให้ตัวโมเดลได้อย่างถูกต้อง ตามภาพร่างแนวคิด (Concept 
Image) หรือโจทย์ที่ได้รับ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม นักสร้างสรรค์ภาพ 3 มิติ นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D 
Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10211 สร้างโมเดลแบบ Low 
Polygon ส าหรับเกม (Low 
Polygon Modeling for Game) 

1. วิเคราะห์ภาพร่างและแนวคิด 
2. จัดท าโมเดล 3 มิติในเกม แบบ 

Low Polygon ได้ตรงกับภาพ
ร่างแนวคิดเกม หรือโจทย์ที่ได้รับ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10212 สร้างสรรค์รายละเอียดลง
บนโมเดลส าหรับเกม (Game 
Texturing) 

1. ปรับแต่งหรือใส่สีลงบนโมเดล
ส าหรับเกม (Stylized Game 
Texture Painting) 

2. ก าหนดค่าพ้ืนผิวให้กับโมเดล 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการสร้างโมเดล 3 มิติแบบ Low polygon ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างโมเดล 3 มิติ รวมถึงการปรับแต่งหรือใส่สีและก าหนดค่าพ้ืนผิวลงบนโมเดลส าหรับเกม (Game 
Texturing) 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติ 
2. ทักษะการลงสีบนโมเดล 3 มิติ (Coloring) 
3. ทักษะการใส่พื้นผิวบนโมเดล 3 มิติ (Texturing) 
4. ทักษะการตรวจสอบ บันทึก และส่งต่อไฟล์งาน 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
6. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและโจทย์ที่ได้รับ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสร้างโมเดล 3 มิต ิ
2. ความรู้เกี่ยวกับ Polygon 
3. ความรู้เกี่ยวกับ UV Mapping 
4. ความรู้เกี่ยวกับสี (Color) 
5. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนผิว (Texture) 
6. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของ Game Engine ส าหรับโมเดล 
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7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับสร้างโมเดล 3 มิติ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติแบบ Low polygon ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ เช่น โปรแกรม Autodesk Maya โปรแกรม 
3DsMax โปรแกรม Zbrush โปรแกรม blender หรือ โปรแกรม Substance รวมถึงการ
ปรับแต่งหรือใส่สีและก าหนดค่าพ้ืนผิวลงบนโมเดลส าหรับเกม (Game Texturing) 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. โมเดล 3 มิติ (3D Model) หมายถึง รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงผล

ให้เห็นใน 3 ระนาบคือ กว้าง ยาว สูง แสะสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา รวมทั้งสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ โดยโมเดล 3 มิติ แบ่งประเภทตามลักษณะ
โครงสร้างได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
- NURBS (Non-uniform rational B-spline) หมายถึง มีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่

ตายตัวสานต่อโยงกันท าให้เกิดพ้ืนผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านี้ เหมาะกับการใช้สร้างโมเดลที่
เป็นตัวละครหรือสิ่งที่มีลักษณะโค้ง 

- Polygon หมายถึง มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่างๆ ที่เป็นแผ่น 
(Mesh) ประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการ
สร้างโมเดล 3 มิต ิ
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2. โมเดลแบบ Low Polygon หมายถึง โมเดล 3 มิติที่มีโครงสร้างแบบ Polygon ที่ใช้จ านวน Mesh 
ไม่มาก และเน้นการใช้พื้นผิว (Texture) มาประกอบเพื่อให้ได้โมเดลที่ดูเนียนและสวยงามมากขึ้น 
การจัดท าเกมส่วนใหญ่มักใช้โมเดลแบบ Low Res เนื่องจากความสะดวกในการจัดท าและไม่ใช้
ทรัพยากรเครื่องในการเล่นเกมมาก ส่งผลให้สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น 

3. รูปแบบการ์ตูน (Stylized) หมายถึง รูปแบบลักษะของโมเดล 3 มิติที่ไม่เน้นความสมจริง หรือมี
ความกึ่งสมจริงแต่ไม่ลงรายละเอียดระดับลึก (Micro Detail) ตัวอย่างเช่น โมเดลมาสคอตตัว
การ์ตูนที่ไม่มีอยู่จริง หรือโมเดลตัวละครมนุษย์ ที่มีโครงสร้างอิงมนุษย์จริง แต่มีสัดส่วนรูปร่างผิด
ความเป็นจริง เพ่ือเน้นเอกลักษณ์ตัวละคร หรือไม่ลงรายละเอียดพวกเส้นผม เป็นต้น 

4. พ้ืนผิว (Texture) หมายถึง บริเวณผิวนอกของตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม ที่วาดขึ้นและน าไป
ใส่ในโมเดล 3 มิติ ตาม UV Map ที่ก าหนด เพ่ือสร้างความรู้สึกต่างๆ ของผู้มองที่มีต่อตัวโมเดล
ตัวละครหรือวัตถุ อาทิ หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน ขรุขระ เป็นต้น พ้ืนผิวเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของภาพที่ช่วยให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น  

5. การลงสี (Coloring) หมายถึง การระบายสีสันให้กับโมเดล 3 มิติตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม 
โดยมีลักษณะเดียวกับการวาดลวดลาย คือลงพื้นผิวตาม UV Map ที่ก าหนด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1022  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สร้างโมเดลตัวละคร3 มิติส าหรับเกม (Game Modeling) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างโมเดล 3 มิตแิบบ Low Polygon ให้รองรับกับการ 
Transferring Texture Passes จากโมเดลที่มีรายละเอียดของสูง เพ่ือใช้ในเกมเอนจินได้ และสอดคล้องตาม
ภาพร่างแนวคิด (Concept Image) ที่ก าหนด รวมถึงสามารถระบุลักษณะของ Topology และก าหนด UV 
Map ให้รองรับโมเดลตัวละครตามที่ก าหนด และจัดการ Mesh Data ให้พร้อมใช้งานใน Game Engine ได้
อย่างสมบูรณ์ เช่น ก าหนด Budget ของจ านวน Polygon หรือตรวจสอบและแก้ไข Vertices Data ของ 
โมเดล เป็นต้น 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ 
3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10221 สร้าง Low Polygon 
Model ให้รองรับกับการ 
Transferring Texture Passes 
เพ่ือใช้ใน Game Engine 
(Baking) 

1. จัดท าโมเดล Low Polygon ได้ 
2. ระบุเก่ียวกับ Topology แบบ 

Quad และ แบบTriangle 
3. ก าหนด UV Map Data ให้

รองรับโมเดลตัวละคร (Texture 
Passes Transferring ) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10222 จัดการ Mesh Data ให้
พร้อมใช้งานใน Game Engine 

1. ก าหนด Budget ของจ านวน 
Polygon ให้เหมาะสมกับ 
Pipeline ของงาน 

2. ตรวจสอบและแก้ไข Vertices 
Data ของ Model ให้ถูกต้อง
ส าหรับเกมเอนจิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างโมเดล 3 มิตแิบบ Low Polygon ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างโมเดล 3 มิติ และความรู้เกี่ยวกับการ Transferring Texture Passes เพ่ือใช้ในเกมเอนจิน รวมถึงการ
จัดการโมเดลให้พร้อมใช้งานในเกมเอนจิน 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติ 
2. ทักษะการท า Normal Map 
3. ทักษะการท า Re-topology 
4. ทักษะการตรวจสอบ บันทึก และส่งต่อไฟล์งาน 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
6. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและโจทย์ที่ได้รับ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสร้างโมเดล 3 มิต ิ
2. ความรู้เกี่ยวกับ Polygon 
3. ความรู้เกี่ยวกับ UV Mapping 
4. ความรู้เกี่ยวกับ Normal Map 
5. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนผิว (Texture) 
6. ความรู้เกี่ยวกับ PBR Shader 
7. ความรู้เกี่ยวกับ Topology 
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของเกมเอนจินส าหรับโมเดล 
9. ความรู้เกี่ยวกับการ Transferring Texture Passes 
10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติแบบ Low polygon ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ เช่น โปรแกรม Autodesk Maya โปรแกรม 
3DsMax โปรแกรม Zbrush โปรแกรม blender หรือ โปรแกรม Substance และการสร้าง
โมเดลให้รองรับกับการ Transferring Texture Passes เพ่ือใช้ในเกมเอนจิน รวมถึงความเข้าใจ
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ในการจัดการรายละเอียดโมเดลที่น าไปใช้ในเกมเอนจิน เช่น จ านวน Budget ของ Polygon 
หรือการตรวจสอบ แก้ไข Vertices ของโมเดล 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. โมเดล 3 มิติ (3D Model) หมายถึง รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงผล

ให้เห็นใน 3 ระนาบคือ กว้าง ยาว สูง แสะสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา รวมทั้ง
สามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ โดยโมเดล 3 มิติ แบ่งประเภทตาม
ลักษณะโครงสร้างได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
- NURBS (Non-uniform rational B-spline) หมายถึง มีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่
ตายตัวสานต่อโยงกันท าให้เกิดพ้ืนผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านี้ เหมาะกับการใช้สร้างโมเดลที่เป็นตัว
ละครหรือสิ่งที่มีลักษณะโค้ง 
- Polygon หมายถึง มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่างๆ ที่เป็นแผ่น 
(Mesh) ประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการสร้าง
โมเดล 3 มิติ 

2. โมเดลแบบ Low Polygon หมายถึง โมเดล 3 มิติที่มีโครงสร้างแบบ Polygon ที่ใช้จ านวน Mesh 
ไม่มาก และเน้นการใช้พื้นผิว (Texture) มาประกอบเพื่อให้ได้โมเดลที่ดูเนียนและสวยงามมากขึ้น 
การจัดท าเกมส่วนใหญ่มักใช้โมเดลแบบ Low Res เนื่องจากความสะดวกในการจัดท าและไม่ใช้
ทรัพยากรเครื่องในการเล่นเกมมาก ส่งผลให้สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น 

3. โมเดลรายละเอียดสูง (High Polygon) หมายถึง โมเดล 3 มิติที่มีโครงสร้างแบบ Polygon ที่ใช้ 
Mesh จ านวนมาก มักใช้ในเกมขนาดใหญ่ที่เน้นรายละเอียดความสมจริง หรือรองรับการแสดงผล
ระดับสูง (HD) ขึ้นไป 

4. UV Map หมายถึง กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติโดยใช้แกน 2 มิติ (แกน U และ V) เข้าหา
ข้อมูล 3 มิติ (แกน X Y และ Z) ตามระบบพิกัดคาร์ทีเซียน กล่าวคือการก าหนดพื้นที่บนโมเดล 3 
มิติ ส าหรับใช้จัดวางภาพ 2 มิติลงไป มักใช้ในกรณีการเตรียมใส่พ้ืนผิว (Texture) หรือลงสีให้กับ
โมเดล 

5. Re-topology หมายถึง การปรับการเรียงตัวของเส้น Polygon เพ่ือท าให้โมเดลมีคุณภาพดีขึ้น 
เนื่องจากโมเดลที่มีสร้างโดยมีปริมาณ Polygon จ านวนสูง อาจท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และไม่
สามารถน าไป Animate ได้ การท า Re-topology จะช่วยให้โมเดลมีขนาดเล็กลงโดยที่ยังคง
คุณภาพไว้ ด้วยการคงไว้แค่เส้น Topology ที่จ าเป็น และใช้ Normal Map Displacement 
Map ช่วยในการเพ่ิมรายละเอียดที่หายไป 

6. Topology หมายถึง การเรียงเส้นของ Polygon ในลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับเกมเอนจิน 
7. Normal Map หมายถึง การใช้พ้ืนผิว (Texture) ให้ค่า Normal บนแต่ละจุดบน Polygon ชิ้น

หนึ่งๆ โดยจะท าให้การสะท้อนแสงตรงจุดนั้นเปลี่ยนไป หลักการนี้จะท าให้เกิดการสร้างภาพลวง
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ตา เพ่ือช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดต่ า สามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งที่
จ านวน Polygon เท่าเดิม 

8. แนวคิดในการแสดงผลที่สมจริง (PBR Shader หรือ Physically-Based Rendering) หมายถึง 
การใช้ค่าพ้ืนผิวที่วัดค่าได้ให้ใกล้เคียงกับความจริง เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก แก้ว ผิวหนัง วัตถุ 
ชีวภาพเป็นต้น โดย PBR System จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พ้ืนผิว (Albedo) ความเงามัน 
(Micro surface) และการสะท้อน (Reflectivity) หลักการนี้จะช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความ
ละเอียดต่ าสามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากข้ึน ทั้งท่ีจ านวน Polygon เท่าเดิม 

9. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

10. Pipeline หมายถึง กระบวนการผลิต หรือสายการผลิตเกมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1023  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   สร้างโมเดล 3 มิติเพื่อใช้ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในเกม (3D Environment 

Modeling for Game) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือใช้ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในเกมรวมถึง
สามารถสร้างสรรค์รายละเอียดลงบนโมเดลส าหรับเกม สร้างพ้ืนผิวให้กับสิ่งแวดล้อมในเกม และปรับขนาด
ภาพพ้ืนผิวที่ใช้ในการสร้างพื้นผิวสิ่งแวดล้อมในเกมเอนจิน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ 
3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 105 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10231 สร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือใช้
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายในเกม 

1. วิเคราะห์ภาพร่างและแนวคิด
เพ่ือสร้างโมเดล 3 มิติ 

2. จัดท าโมเดล 3 มิติ
สภาพแวดล้อมในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10232 สร้างสรรค์รายละเอียดลง
บนโมเดลส าหรับเกม (Game 
Texturing) 

1. จัดท าพ้ืนผิวให้กับสิ่งแวดล้อม
ในเกม 

2. ปรับขนาดภาพพ้ืนผิวที่ใช้ใน
การสร้างพื้นผิวสิ่งแวดล้อมใน 
Game Engine 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ และ
ความรู้เกี่ยวกับขนาดของภาพพ้ืนผิวที่ใช้ส าหรับในเกมเอนจิน 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติ 
2. ทักษะการท า Normal Map 
3. ทักษะการท า Re-topology 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและโจทย์ที่ได้รับ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสร้างโมเดล 3 มิต ิ
2. ความรู้เกี่ยวกับ Polygon 
3. ความรู้เกี่ยวกับ UV Mapping 
4. ความรู้เกี่ยวกับ Normal Map 
5. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนผิว (Texture) 
6. ความรู้เกี่ยวกับ Topology 
7. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
8. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
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9. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของเกมเอนจินส าหรับโมเดล 
10. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อ 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติเพ่ือใช้ส าหรับการสร้างสภาพแวดล้อม

ภายในเกม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ เช่น โปรแกรม 
Autodesk Maya โปรแกรม 3DsMax โปรแกรม Zbrush โปรแกรม blender หรือ โปรแกรม 
Substance รวมถึงการการสร้างสรรค์รายละเอียดลงบนโมเดลส าหรับเกม และความเข้าใจ
เกี่ยวกับขนาดของภาพพ้ืนผิวที่ใช้ส าหรับเกมเอนจิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. โมเดล 3 มิติ (3D Model) หมายถึง รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงผล

ให้เห็นใน 3 ระนาบคือ กว้าง ยาว สูง แสะสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา รวมทั้งสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ โดยโมเดล 3 มิติ แบ่งประเภทตามลักษณะ
โครงสร้างได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
- NURBS (Non-uniform rational B-spline) หมายถึง มีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่

ตายตัวสานต่อโยงกันท าให้เกิดพ้ืนผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านี้ เหมาะกับการใช้สร้างโมเดลที่
เป็นตัวละครหรือสิ่งที่มีลักษณะโค้ง 
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- Polygon หมายถึง มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่างๆ ที่เป็นแผ่น 
(Mesh) ประกอบเรียนกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการ
สร้างโมเดล 3 มิต ิ

2. UV Mapping หมายถึง กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติโดยใช้แกน 2 มิติ (แกน U และ V) 
เข้าหาข้อมูล 3 มิติ (แกน X Y และ Z) ตามระบบพิกัดคาร์ทีเซียน กล่าวคือการก าหนดพ้ืนที่บน
โมเดล 3 มิติ ส าหรับใช้จัดวางภาพ 2 มิติลงไป มักใช้ในกรณีการเตรียมใส่พ้ืนผิว (Texture) หรือ
ลงสีให้กับโมเดล 

3. Re-topology หมายถึง การปรับการเรียงตัวของเส้น Polygon เพ่ือท าให้โมเดลมีคุณภาพดีขึ้น 
เนื่องจากโมเดลที่มีสร้างโดยมีปริมาณ Polygon จ านวนสูง อาจท าให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และไม่
สามารถน าไป Animate ได้ การท า Re-topology จะช่วยให้โมเดลมีขนาดเล็กลงโดยที่ยังคง
คุณภาพไว้ ด้วยการคงไว้แค่เส้น Topology ที่จ าเป็น และใช้ Normal Map Displacement 
Map ช่วยในการเพ่ิมรายละเอียดที่หายไป 

4. พ้ืนผิว (Texture) หมายถึง บริเวณผิวนอกของตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม ที่วาดขึ้นและน าไป
ใส่ในโมเดล 3 มิติ ตาม UV Map ที่ก าหนด เพ่ือสร้างความรู้สึกต่างๆ ของผู้มองที่มีต่อตัวละคร
หรือวัตถุ อาทิ หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน ขรุขระ เป็นต้น พ้ืนผิวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ภาพที่ช่วยให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น นอกจากนี้ พ้ืนผิวบางอย่างยังมีบทบาทในการท า PBR Shader 
ซึ่งจะช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดต่ า สามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งท่ีจ านวน 
Polygon เท่าเดิม 

5. Normal Map หมายถึง การใช้พ้ืนผิว (Texture) ให้ค่า Normal บนแต่ละจุดบน Polygon ชิ้น
หนึ่งๆ โดยจะท าให้การสะท้อนแสงตรงจุดนั้นเปลี่ยนไป หลักการนี้จะท าให้เกิดการสร้างภาพลวง
ตา เพ่ือช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดต่ า สามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งที่
จ านวน Polygon เท่าเดิม 

6. แนวคิดในการแสดงผลที่สมจริง (PBR Shader หรือ Physically-Based Rendering) หมายถึง 
การใช้ค่าพ้ืนผิวที่วัดค่าได้ให้ใกล้เคียงกับความจริง เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก แก้ว ผิวหนัง วัตถุ 
ชีวภาพเป็นต้น โดย PBR System จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พ้ืนผิว (Albedo) ความเงามัน 
(Micro surface) และการสะท้อน (Reflectivity) หลักการนี้จะช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความ
ละเอียดต่ าสามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากข้ึน ทั้งท่ีจ านวน Polygon เท่าเดิม 

7. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม 
สิ่งประดิษฐ์ หรือที่มนุษย์เสริมสร้างขึ้นมา เป็นลักษณะภูมิประเทศ เช่น ทัศนียภาพต่างๆ ต้นไม้ 
ต้นหญ้า ภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด สิ่ง 
ปลูกสร้าง ตึก บ้านเรือน อาหาร ผู้คน ยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงช่วงเวลา ท้องฟ้า 
อากาศ โดยทั้งหมดเมื่อประกอบกัน แล้วสามารถแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท าให้เข้ าถึง
ประสบการณ์ของผู้เล่น 
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8. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1024  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างสรรค์รายละเอียดพ้ืนผิวลงบนโมเดล (Texture Creation) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์รายละเอียดพ้ืนผิวลงบนโมเดลได้อย่างถูกต้อง สวยงาม 
สมจริง ใช้เครื่องมือในการสร้าง Normal Map และ Texture Pass ให้กับโมเดลได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
ตามภาพร่างแนวคิด (Concept Image) และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างพื้นผิวโมเดลส าหรับ
เกมเอนจินได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ 
3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10241 สร้าง Normal Map และ 
Texture Pass ให้กับโมเดล 

1. ก าหนดค่า, ปรับปรุงการ 
Baking Normal Map และ 
Texture Pass ได ้

2. ใช้เครื่องมือในการสร้างหรือ
ปรับปรุง Texture Pass ได ้

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10242 ก าหนดและปรับแต่งค่า
สถานะพ้ืนผิวให้กับโมเดล ( 
Material) 

1. ระบุการก าหนดค่าของ 
Shader เพ่ือให้ได้พ้ืนผิวของ 
Material แบบต่างๆ 

2. ปรับแต่งและเพ่ิมเติมค่าของ 
Texture, Material และ 
Shader ผ่าน Game Engine 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติ และการสร้างสรรค์รายละเอียดลงบนพ้ืนผิวโมเดล ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างโมเดล 3 มิติ 
2. ทักษะการก าหนด UV Coordinate 
3. ทักษะการท า Normal Map 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและโจทย์ที่ได้รับ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสร้างโมเดล 3 มิต ิ
2. ความรู้เกี่ยวกับ Polygon 
3. ความรู้เกี่ยวกับ UV Mapping 
4. ความรู้เกี่ยวกับ Normal Map 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นผิว (Materia) 
6. ความรู้เกี่ยวกับ PBR Shader 
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7. ความรู้เกี่ยวกับ Topology 
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโมเดล 3 มิติ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการสร้างสรรค์รายละเอียดพ้ืนผิวลงบนโมเดลได้สอดคล้องตาม

ภาพร่างแนวคิด (Concept Image) โดยใช้เครื่องมือในการสร้าง Normal Map และ Texture 
Pass ให้กับโมเดลได้อย่างถูกต้องและตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างพ้ืนผิวโมเดลส าหรับเกม
เอนจินได้ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. โมเดล 3 มิติ (3D Model) หมายถึง รูปทรงที่ถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงผล

ให้เห็นใน 3 ระนาบคือ กว้าง ยาว สูง แสะสามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา รวมทั้งสามารถ
ปรับแต่งแก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ โดยโมเดล 3 มิติ แบ่งประเภทตามลักษณะ
โครงสร้างได้ 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ 
- NURBS  (Non-uniform rational B-spline) หมายถึง มีโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่

ตายตัวสานต่อโยงกันท าให้เกิดพ้ืนผิวระหว่างเส้นโค้งเหล่านี้ เหมาะกับการใช้สร้างโมเดลที่
เป็นตัวละครหรือสิ่งที่มีลักษณะโค้ง 
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- Polygon หมายถึง มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต คือรูปทรงเหลี่ยมต่างๆ ที่เป็นแผ่น 
(Mesh) ประกอบเรียนกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมในการ
สร้างโมเดล 3 มิต ิ

2. UV Mapping หมายถึง กระบวนการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติโดยใช้แกน 2 มิติ (แกน U และ V) 
เข้าหาข้อมูล 3 มิติ (แกน X Y และ Z) ตามระบบพิกัดคาร์ทีเซียน กล่าวคือการก าหนดพ้ืนที่บน
โมเดล 3 มิติ ส าหรับใช้จัดวางภาพ 2 มิติลงไป มักใช้ในกรณีการเตรียมใส่พ้ืนผิว (Texture) หรือ
ลงสีให้กับโมเดล 

3. พ้ืนผิว (Texture) หมายถึง บริเวณผิวนอกของตัวละครและวัตถุต่างๆ ในเกม ที่วาดขึ้นและน าไป
ใส่ในโมเดล 3 มิติ ตาม UV Map ที่ก าหนด เพ่ือสร้างความรู้สึกต่างๆ ของผู้มองที่มีต่อตัวละคร
หรือวัตถุ อาทิ หยาบ ละเอียด มัน วาว ด้าน ขรุขระ เป็นต้น พ้ืนผิวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ภาพที่ช่วยให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น นอกจากนี้ พ้ืนผิวบางอย่างยังมีบทบาทในการท า PBR Shader 
ซึ่งจะช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดต่ า สามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งท่ีจ านวน 
Polygon เท่าเดิม 

4. Normal Map หมายถึง การใช้พ้ืนผิว (Texture) ให้ค่า Normal บนแต่ละจุดบน Polygon ชิ้น
หนึ่งๆ โดยจะท าให้การสะท้อนแสงตรงจุดนั้นเปลี่ยนไป หลักการนี้จะท าให้เกิดการสร้างภาพลวง
ตา เพ่ือช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความละเอียดต่ า สามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากขึ้น ทั้งที่
จ านวน Polygon เท่าเดิม 

5. แนวคิดในการแสดงผลที่สมจริง (PBR Shader หรือ Physically-Based Rendering) หมายถึง 
การใช้ค่าพ้ืนผิวที่วัดค่าได้ให้ใกล้เคียงกับความจริง เช่น โลหะ ไม้ พลาสติก แก้ว ผิวหนัง วัตถุ 
ชีวภาพเป็นต้น โดย PBR System จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พ้ืนผิว (Albedo) ความเงามัน 
(Micro surface) และการสะท้อน (Reflectivity) หลักการนี้จะช่วยให้โมเดล 3 มิติที่มีความ
ละเอียดต่ าสามารถดูเหมือนมีรายละเอียดมากข้ึน ทั้งท่ีจ านวน Polygon เท่าเดิม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1031  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างการควบคุมกระดูกข้ันพ้ืนฐาน (Basic Rigging)  
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่              
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) หรืออาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถติดตั้งกระดูก (Rigging) สร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก
(Controller) และปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Paint Weight) ในโมเดล 3 มิติของตัว
ละครและวัตถุท่ีไม่มีความซับซ้อนภายในเกมได้ สอดคล้องกับภาพร่างแนวคิด (Concept Image) และ
แนวทางหรือโจทย์ของเกม  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว นักสร้างสรรค์
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D Animator) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10311 ติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล
ภายในเกม(Rigging) 

1. ก าหนดแนวคิดและกระบวนการ
สร้างกระดูกและส่วนควบคุม
กระดูกข้ันพ้ืนฐานได้ 

2. จัดท ากระดูกท่ีต้องการใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10312 ติดตั้งกระดูกเข้ากับโมเดล
ส าหรับใช้ในเกม (Skinning and 
Binding) 

1. ติดตั้งส่วนควบคุมกระดูก 
(controller) ขั้นพ้ืนฐานได้ 

2. ปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึง
ระหว่างโมเดลกับกระดูกและ
แก้ไขข้อบกพร่องของค่าแรงดึงได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล และเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับโมเดลส าหรับใช้ในเกม ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการติดตั้งกระดูก (Rigging) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการก าหนดค่าน้ าหนักแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูกตัวละคร (Paint Weight) ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ ในเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับข้อต่อ (Joint) 
4. ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) 
5. ความรู้เกี่ยวกับการค่าน้ าหนังแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูกตัวละคร (Paint Weight) 
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการติดตั้งกระดูก (Rigging) และสร้างส่วนควบคุมการ

เคลื่อนไหวกระดูก (Controller) รวมถึงการปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับกระดูก 
(Paint Weight) ในโมเดล 3 มิติของตัวละครและวัตถุที่ไม่มีความซับซ้อนภายในเกม ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก เช่น โปรแกรม Autodesk Maya 
โปรแกรม 3DsMax หรือโปรแกรม blender เพียงพอต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การติดตั้งกระดูกขั้นพ้ืนฐาน (Basic Rigging) หมายถึง การท าให้โมเดล 3 มิติสามารถ

เคลื่อนไหวได้ ด้วยการก าหนดและสร้างกระดูกและข้อต่อ (Bone & Joint) ให้กับโมเดลนั้น 
โดยเน้นการติดตั้งกระดูกโมเดล 3 มิติ ที่มีข้อต่อการเคลื่อนไหวไม่เกิน 10 จุดต่อโมเดล 
เพียงพอต่อการควบคุม  

2. กระดูก (Bone)หมายถึง แท่งกระดูกในโมเดล 3 มิติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แท่งกระดูกมีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมเชื่อมโยงระหว่างข้อต่อ (Joint) 2จุดเข้าด้วยกัน 
ส่วนหนาจะเป็นส่วนโคน ในขณะที่ส่วนปลายแหลมจะเป็นส่วนปลาย ทั้งนี้ส่วนโคนจะเป็น
ส่วนที่ควบคุมส่วนปลายเสนอ เมื่อมีการหมุนข้อต่อด้านโคน ส่วนที่เชื่อมอยู่ทางปลายแหมก็
จะเคลื่อนที่ไปตามการหมุนนั้นเสมอ ทั้งนี้ จ านวนและขนาดแท่งกระดูกขึ้นอยู่กับการก าหนด
ลักษณะการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 
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3. ข้อต่อ (Joint)หมายถึง ส่วนที่เชื่อมแท่งกระดูก (Bone) ของโมเดล 3 มิติ แต่ละแท่งเข้าด้วยมี
หน้าที่ในการหมุนกระดูก เพ่ือท าให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการในกระดูกหนึ่งแท่นจะมี
ข้อต่ออยู่ที่ด้านโคนกระดูก เมื่อหมุนข้อต่อที่แท่งกระดูกนั้น กระดูกท่ีเชื่อมต่อจะเคลื่อนที่ตาม
การหมุนนั้นด้วย โดยข้อต่อที่อยู่ปลายด้านโคนสุดของชุดกระดูก มีหน้าที่ควบคุมชุดกระดูก
ทั้งหมดเรียกว่า Root ทั้งนี้ จ านวนและลักษณะการหมุนของข้อต่อขึ้นอยู่กับจ านวนแท่ง
กระดูกและการก าหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

4. ส่วนควบคุมกระดูกขั้นพ้ืนฐาน (Controller) หมายถึงการท าให้กระดูกและข้อต่อ(Joint) 
เคลื่อนไหวไปในทิศทางตามที่ต้องการ อย่างไม่ซับซ้อน หรือการใช้แบบส าเร็จรูปตามฟังก์ชัน
ที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก 

5. การก าหนดค่าแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Plaint Weight)หมายถึง การจัดการกับ
สัดส่วนที่แต่ละข้อต่อ (Joint) ควบคุมอยู่ เพ่ือไม่ให้โมเดลยับ ยืด หรือไม่เป็นรูปเป็นร่าง เวลา
เคลื่อนไหว ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ เน้นการประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถปรับแต่ง
ค่าแรงตึงตามท่ีก าหนดจากหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1032  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างการควบคุมกลไกลการท างานของตัวละคร (Character Rigging) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถก าหนดและสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก(Controller) 
ส าหรับตัวละคร สัตว์ หรือสิ่งที่เคลื่อนไหวเสมือนคนและสัตว์  โดยส่วนใหญ่มีจ านวนข้อต่อ (Joint) ประมาณ 
10 จุดขึ้นไปต่อโมเดล มักเป็นโมเดลที่ใช้ในเกมขนาดขนาดใหญ่ที่เน้นความสมจริง (Realistic) สูง หรือเกมที่
ลงทุนสูง ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของโมเดลที่ได้รับการติดตั้งกระดูกต้องมีความสมจริง ลื่นไหล และสามารถแสดง
ให้เห็นถึงจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดจากภาพร่างแนวคิด (Concept Image) และ
แนวทางหรือโจทย์ของเกมได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูกท่ีสามารถสลับไป
มาระหว่างกระดูกแบบ Forward Kinematics และ Inverse Kinematics ได ้
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นักสร้างสรรค์
ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10321 วิเคราะห์โมเดล 3 มิติ
และภาพร่างแนวคิดเพ่ือสร้าง
กระดูกให้รองรับตามที่ก าหนด 
(Rigging and Technical 
Analysis) 

1. ระบุกลไกการเคลื่อนไหวจาก
โมเดล 3 มิติ  

2. ระบุการติดตั้งกระดูกตาม
หลักการด้านกายวิภาคของคน
และสัตว์  

3. เลือกใช้เทคนิค เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ถูกต้องกับการ
ท างานได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10322 ติดตั้งกระดูกให้กับตัว
ละครคน สัตว์ หรือสิ่งที่
เคลื่อนไหวเสมือนคนและสัตว์ 
(Bone, Skeleton Creation) 

1. ระบุข้อก าหนดการสร้างและ
ติดตั้งกระดูกส าหรับ Game 
Engine 

2. เชื่อมต่อกระดูกกับโมเดลได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10323 ก าหนดและสร้างส่วน
ควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูกตัว
ละครและวัตถุต่างๆ ภายในเกม 
(Controller) 

1. ก าหนดรูปแบบการเคลื่อนไหว
ของกระดูกให้กับตัวละคร วัตถุ
ต่างๆ ในเกม 

2. จัดท าส่วนควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกระดูกให้กับตัว
ละคร วัตถุต่างๆ ในเกม 

3. จ าแนกระบบการควบคุมของ
กระดูกแบบ Forward 
Kinematics และ Inverse 
Kinematics 

4. จัดท ากลไกในการสลับการ
ควบคุมกระดูกแบบ Forward 
Kinematics และ Inverse 
Kinematics 

5. จัดท าเครื่องมือเพ่ิมเติมบน 
Controller ได ้

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดลตัวละครคน สัตว์  และเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับโมเดลส าหรับ
ใช้ในเกม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก รวมถึงความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการ
เคลื่อนไหวของกระดูก 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการติดตั้งกระดูกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการก าหนดและสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการก าหนดค่าน้ าหนักแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูกตัวละคร (Paint Weight) ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค คน สัตว์  
3. ความรู้เกี่ยวกับกระดูก (Bone) 
4. ความรู้เกี่ยวกับข้อต่อ (Joint) 
5. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวของกระดูกแบบ Forward Kinematics และ แบบ 

Inverse Kinematics 
6. ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) 
7. ความรู้เกี่ยวกับการค่าน้ าหนังแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูกตัวละคร (Paint Weight) 
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งกระดูก 
9. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดในการติดตั้งกระดูกส าหรับ Game Engine 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 120 
 

1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการติดตั้งกระดูก (Rigging) และสร้างส่วนควบคุมการ

เคลื่อนไหวกระดูก(Controller) ส าหรับตัวละคร สัตว์ หรือสิ่งที่เคลื่อนไหวเสมือนคนและสัตว์ ใน
ลักษณะสมจริงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก เช่น โปรแกรม 
Autodesk Maya โปรแกรม 3DsMax หรือโปรแกรม blender รวมถึงข้อก าหนดในการสร้าง
และติดตั้งกระดูกส าหรับ Game Engine และมีการแสดงให้เห็นถึงการสร้างส่วนควบคุมการ
เคลื่อนไหวกระดูกที่สามารถสลับไปมาระหว่างกระดูกแบบ Forward Kinematics และ Inverse 
Kinematics ได ้

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การติดตั้งกระดูก (Rigging) หมายถึง การท าให้โมเดล 3 มิติสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยการ

ก าหนดและสร้างกระดูกและข้อต่อ (Bone & Joint) ให้กับโมเดลนั้น โดยเน้นการติดตั้งกระดูก
โมเดล 3 มิติ ที่มีข้อต่อการเคลื่อนไหวมากกว่า 10 จุดต่อโมเดล โมเดลที่ได้รับการติดตั้งกระดูก
ต้องมีความสมจริง 

2. กระดูก (Bone)หมายถึง แท่งกระดูกในโมเดล 3 มิติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แท่ง
กระดูกมีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมเชื่อมโยงระหว่างข้อต่อ (Joint) 2จุดเข้าด้วยกัน ส่วนหนาจะ
เป็นส่วนโคน ในขณะที่ส่วนปลายแหลมจะเป็นส่วนปลาย ทั้งนี้ส่วนโคนจะเป็นส่วนที่ควบคุมส่วน
ปลายเสนอ เมื่อมีการหมุนข้อต่อด้านโคน ส่วนที่เชื่อมอยู่ทางปลายแหมก็จะเคลื่อนที่ไปตามการ
หมุนนั้นเสมอ ทั้งนี้ จ านวนและขนาดแท่งกระดูกขึ้นอยู่กับการก าหนดลักษณะการเคลื่อนไหว
ของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

3. ข้อต่อ (Joint)หมายถึง ส่วนที่เชื่อมแท่งกระดูก (Bone) ของโมเดล 3 มิติ แต่ละแท่งเข้าด้วยมี
หน้าที่ในการหมุนกระดูก เพ่ือท าให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการในกระดูกหนึ่งแท่นจะมีข้อ
ต่ออยู่ที่ด้านโคนกระดูก เมื่อหมุนข้อต่อที่แท่งกระดูกนั้น กระดูกที่เชื่อมต่อจะเคลื่อนที่ตามการ
หมุนนั้นด้วย โดยข้อต่อที่อยู่ปลายด้านโคนสุดของชุดกระดูก มีหน้าที่ควบคุมชุดกระดูกทั้งหมด
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เรียกว่า Root ทั้งนี้ จ านวนและลักษณะการหมุนของข้อต่อขึ้นอยู่กับจ านวนแท่งกระดูกและการ
ก าหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

4. ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller)หมายถึงการท าให้กระดูกและข้อต่อเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางตามที่ต้องการโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

- FK (Forward Kinematic) เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ข้อต่อ (Joint) ของโมเดล โดยต้อง
หมุนข้อต่อทีละอันเพื่อให้ได้ท่าทางการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ 

- IK (Inverse Kinematic) เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกที่เชื่อมต่อ (Link) กัน โดย
เป็นการควบคุมแบบย้อนกลับ ซึ่งข้อต่อที่อยู่ในล าดับการเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่างจะควบคุมการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อที่อยู่ในล าดับการเชื่อมโยงด้านบน วิธีการนี้ท าให้สามารถจัดท่าทางการ
เคลื่อนไหวตามที่ต้องการได้ภายในครั้งเดียว 
 ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้เน้นการสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูกแบบ
ส าเร็จรูปตามฟังก์ชันที่มีอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5. การก าหนดค่าแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Plaint Weight)หมายถึง การจัดการกับสัดส่วนที่
แต่ละข้อต่อ (Joint) ควบคุมอยู่ เพ่ือไม่ให้โมเดลยับ ยืด หรือไม่เป็นรูปเป็นร่าง เวลาเคลื่อนไหว 
ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ เน้นการประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถปรับแต่งค่าแรงตึงตามที่
ก าหนดจากหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1033  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดลต่างๆ (Skinning and Binding) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกระดูกเข้าโมเดลต่างๆ (Skinning and Binding) สามารถ
ก าหนดและปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Weight Painting) และสามารถตรวจสอบ
การ Skinning เพ่ือใช้ใน Game Engine ได้อย่างสมบูรณ์ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นักสร้างสรรค์
ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10331 ก าหนดและปรับแต่งค่า
น้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับ
กระดูก (Weight Painting) 

1. ก าหนดและปรับแต่งค่าน้ าหนักแรง
ดึงระหว่างโมเดลแต่ละส่วนกับ
กระดูกได้ 

2. ใช้เครื่องมือและเทคนิคท่ีถูกต้องใน
การก าหนดค่า Weight 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. . แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10332 ตรวจสอบและแก้ไข
การ Skinning เพ่ือใช้ใน 
Game Engine 

1. ระบุค่า Weight ที่ต้องการส าหรับ 
Game Engine ได้อย่างถูกต้อง 

2. ใช้เครื่องมือและเทคนิคท่ีถูกต้องใน
การก าหนดค่า Weight 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล และเชื่อมต่อกระดูกเข้ากับโมเดลส าหรับใช้ในเกม ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก รวมถึงความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
กระดูก 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการก าหนดและปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลและกระดูก (Weight Painting) 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการตรวจสอบและแก้ไขการ Skinning 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับกระดูก (Bone) 
4. ความรู้เกี่ยวกับข้อต่อ (Joint) 
5. ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) 
6. ความรู้เกี่ยวกับการค่าน้ าหนังแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูกตัวละคร (Paint Weight) 
7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างโมเดล 3 มิติ  
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดในการติดตั้งกระดูกส าหรับ Game Engine 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับกระดูก 

(Paint Weight) ในโมเดล 3 มิติภายในเกม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
กระดูก เช่น โปรแกรม Autodesk Maya โปรแกรม 3DsMax หรือโปรแกรม blender  และ
สามารถตรวจสอบและแก้ไขการ Skinning เพ่ือใช้ใน Game Engine 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การก าหนดค่าแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Plaint Weight)หมายถึง การจัดการกับสัดส่วนที่

แต่ละข้อต่อ (Joint) ควบคุมอยู่ เพ่ือไม่ให้โมเดลยับ ยืด หรือไม่เป็นรูปเป็นร่าง เวลาเคลื่อนไหว 
ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ เน้นการประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถปรับแต่งค่าแรงตึงตามที่
ก าหนดจากหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. สกินนิ่ง (Skinning)เป็นกระบวนการเชื่อมโยงตาข่ายสามมิติพ้ืนผิวมาเชื่อมโยงกับกระดูกที่ถูก
สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าตาข่ายสามมิติพ้ืนผิวจะเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับกระดูกและ
ข้อต่อไปในทิศทางเดียวกัน ความยากล าบากในเรื่องนี้คือโดยทั่วไปแล้วชิ้นงานจะประกอบด้วย
ข้อต่อหลายร้อยข้อและข้อต่อส่วนใหญ่จะต้องมีอิทธิพลกับบางส่วนของตาข่ายพ้ืนผิวเท่านั้น 
ตัวอย่างเช่นข้อต่อที่ข้อมือของตัวละครน่าจะควบคุมเฉพาะส่วนข้อมือเท่านั้น หากชิ้นงานมีการ
ขยับข้อต่อข้อมอืแต่ไปมีผลต่อหัวไหล่ของตัวละครก็แสดงว่าท างานไม่ถูกต้อง  
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3. บินดิ้ง (Binding) หมายถึง การเชื่อมต่อระหว่างโมเดลและกระดูกเพ่ือให้โมเดลสามารถ
เคลื่อนไหวได้เหมือนจริง โดยการควบคุมกระดูกเหมือนกระดูกของมนุษย์ โมเดลจะไม่สามารถ
เคลื่อนไหวฝืนกับกระดูกที่ติดไว้เหมือนกับคนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวฝืนธรรมชาติของกระดูก 

4. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1034  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถก าหนดและสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าตัวละคร 
(Facial Rig) สร้าง Face Expression ในรูปแบบ Bone Setup หรือ Mesh Deform Setup สามารถ
วิเคราะห์การท างานบนในหน้า และการแสดงสีหน้าของตัวละคร (Blend Shapes) รวมถึงสามารถอธิบาย
เทคนิคที่เหมาะสมในการท าส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging)  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น  นักสร้างสรรค์
ภาพ 3 มิติ นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10341 วิเคราะห์เทคนิคเกี่ยวกับ 
Facial Rigging 

1. วิเคราะห์การท างานบนใบหน้า 
และการแสดงสีหน้าของตัวละคร 
(Facial Controls & Blend 
Shapes) 

2. ระบุเทคนิคท่ีถูกต้องในการท า 
Facial Rigging 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10342 ก าหนดและสร้างส่วน
ควบคุมลักษณะอารมณ์ตัวละคร 
(Facial Rig) 

1. ก าหนดส่วนควบคุมการ
เคลื่อนไหวของ Facial Rigging  

2. จัดท า Facial Expression ใน
รูปแบบ Bone Setup หรือ 
Mesh Deform Setup 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการติดตั้งกระดูกให้กับโมเดล และการควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าของตัวละคร 
ส าหรับใช้ในเกม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการติดตั้งกระดูกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการก าหนดและสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการก าหนดและสร้างส่วนควบคุมลักษณะอารมณ์ตัวละคร (Facial Rig) ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการท าแอนิเมชัน 
3. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับ Acting และการแสดงออกทางอารมณ์ 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 128 
 

5. ความรู้เกี่ยวกับกระดูก (Bone) 
6. ความรู้เกี่ยวกับข้อต่อ (Joint) 
7. ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) 
8. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างโมเดล 3 มิติ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการวิเคราะห์การท างานบนใบหน้า และการแสดงสีหน้า

ของตัวละคร (Blend Shapes) รวมถึงสามารถก าหนดและสร้างส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ใบหน้าของตัวละคร (Facial Rigging) ในรูปแบบ Bone Setup หรือ Mesh Deform Setup 
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก เช่น โปรแกรม Autodesk Maya 
โปรแกรม 3DsMax หรือโปรแกรม blender 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ติดตั้งกระดูก (Rigging) หมายถึง การท าให้โมเดล 3 มิติสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยการก าหนด

และสร้างกระดูกและข้อต่อ (Bone & Joint) ให้กับโมเดลนั้น ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้
เน้นการติดตั้งกระดูกโมเดล 3 มิติ ระดับพ้ืนฐานฐาน ที่มีจ านวนข้อต่อการเคลื่อนไหวประมาณ 
10 ขึ้นไปต่อโมเดล 

2. กระดูก (Bone) หมายถึง แท่งกระดูกในโมเดล 3 มิติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แท่ง
กระดูกมีลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมเชื่อมโยงระหว่างข้อต่อ (Joint) 2 จุดเข้าด้วยกัน ส่วนหนา
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จะเป็นส่วนโคน ในขณะที่ส่วนปลายแหลมจะเป็นส่วนปลาย ทั้งนี้ส่วนโคนจะเป็นส่วนที่ควบคุม
ส่วนปลายเสมอ เมื่อมีการหมุนข้อต่อด้านโคน ส่วนที่เชื่อมอยู่ทางปลายแหมก็จะเคลื่อนที่ไปตาม
การหมุนนั้นเสมอ ทั้งนี้  จ านวนและขนาดแท่งกระดูกขึ้นอยู่กับการก าหนดลักษณะการ
เคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

3. ข้อต่อ (Joint) หมายถึง ส่วนที่เชื่อมแท่งกระดูก (Bone) ของโมเดล 3 มิติ แต่ละแท่งเข้าด้วยมี
หน้าที่ในการหมุนกระดูก เพ่ือท าให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการในกระดูกหนึ่งแท่นจะมีข้อ
ต่ออยู่ที่ด้านโคนกระดูก เมื่อหมุนข้อต่อที่แท่งกระดูกนั้น กระดูกที่เชื่อมต่อจะเคลื่อนที่ตามการ
หมุนนั้นด้วย โดยข้อต่อที่อยู่ปลายด้านโคนสุดของชุดกระดูก มีหน้าที่ควบคุมชุดกระดูกทั้งหมด
เรียกว่า Root ทั้งนี้ จ านวนและลักษณะการหมุนของข้อต่อขึ้นอยู่กับจ านวนแท่งกระดูกและการ
ก าหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

4. ส่วนควบคุมลักษณะอารมณ์ตัวละคร (Facial Rig) หมายถึง การติดตั้งกระดูกบนโมเดล 3 มิติที่
เป็นใบหน้าของตัวละคร ซึ่งอาจเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ การก าหนดและ
สร้างส่วนควบคุมลักษณะสีหน้าอารมณ์ตัวละคร (Facial Expression Rig) คือการสร้างส่วน
ควบคุมให้ตัวละครสามารถสื่อสารกับผู้ชมผ่านการแสดง เพ่ือที่จะให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ
ความหมายทางอารมณ์ผ่านสีหน้าที่แตกต่างกัน โดยการเคลื่อนไหวดังกว่าจะเป็นตัวแทนสภาวะ
ทางอารมณ์ของตัวละครซึ่งการแสดงออกทางสีหน้าจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารอวัจน
ภาษา ดังนั้นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในใจของตัวละครต้องสามารถถูกควบคุมหรือก าหนดโดย
เอนิเมเตอร์ผ่านกระดูก (bone) และการปรับร่าง (deformer) ให้โมเดล 3 มิติของตัวละคร 
เพ่ือให้โมเดลนั้นสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านทางสีหน้าได้ รวมถึงมีการเปลี่ยนของสี
หน้าที่สมจริง การสร้างส่วนควบคุมลักษณะอารมณ์ตัวละครถือว่ามีความซับซ้อนกว่าการติดตั้ง
กระดูกในส่วนอ่ืนๆ เนื่องจากใบหน้ามีจุดการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการแสดงสีหน้าจ านวนมาก 
จ านวนข้อต่อการเคลื่อนไหวที่มาก จะยิ่งท าให้การแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านใบหน้ามีความ
สมจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ ผู้ทดสอบต้องสามารถก าหนดจ านวนกระดูก
ข้อต่อ และส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการสร้างลักษณะอารมณ์ตัวละครได้ด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1041  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น (Basic Animation) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) หรืออาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวในเกมแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติระดับพ้ืนฐาน ไม่
ซับซ้อน เข้าใจง่าย ด้วยการน าภาพ 2 มิติ หรือโมเดล 3 มิติที่ได้จัดท าขึ้นแต่ละภาพมาเรียงต่อกันเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่เพียงพอต่อการสื่อสารได้ตรงกับการด าเนินเรื่องตามสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และแนวทาง
หรือโจทย์ของเกม 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว นักสร้างสรรค์
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D Animator) นักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10411 วิเคราะห์การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

1. ระบุสตอรี่บอร์ดและแนว
ทางการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

2. จ าแนกความรู้พ้ืนฐานการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10412 สร้างภาพเคลื่อนไหว 
(Animate) 

1. จัดท าภาพเคลื่อนไหวได้ตรงสตอ
รี่บอร์ดและแนวทางหรือโจทย์
ของเกมที่ได้รับ 

2. ก าหนด Keyframe และ 
Inbetweening ได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะในด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว2มิติ หรือ 3 มิติ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการท าแอนิเมชัน 
2. ความรู้เกี่ยวกับการล าดับภาพและตัดต่อ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการท าภาพเคลื่อนไหว 
4. ความรู้เกี่ยวกับ Key frame และ In-between 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับสตอรี่

บอร์ดของโจทย์เกมที่ได้รับ และน ามาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดย
มีการก าหนด Key frame และ In-between ที่เพียงพอต่อการสื่อสารได้ตรงแนวคิดหรือโจทย์
ของเกมที่ได้รับ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. หลักการท าแอนิเมชัน (Principle of Animation) หมายถึง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ซึ่งเกิดจากการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้มอง
เป็นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) โดยการสร้าง
แอนิเมชันให้มีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหว ประกอบด้วยหลักการ 12 ข้อ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับการท าแอนิเมชันแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนี้ 

- การหดและยืด (Squash & Stretch) หมายถึง การหดและยืดของวัตถุ เพ่ือให้ความรู้สึก
ว่าวัตถุก าลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว 

- การกระท าล่วงหน้า (Anticipation) หมายถึง ท่าทางที่เกิดขึ้นก่อนการกระท าจริง 
(Action)  

- การเคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้ง (Arcs) หมายถึง การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ของวัตถุในโลกนี้ จะ
เป็นการเคลื่อนท่ีแบบเส้นโค้ง 

- การเร่งและลดความเร็ว (Slow-in & Slot-out) หมายถึง อัตราความเร็วและความเร่ง
ของวัตถุที่เคลื่อนไหวซึ่งสัมพันธ์กับกฎฟิสิกส์ 

- การสร้างคาแรคเตอร์ (Appeal) หมายถึง การสร้างบุคลิก นิสัย รูปลักษณ์ตัวละครให้มี
เสน่ห์และเอกลักษณ์แตกต่างจากตัวอื่น เพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
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- หลักของจังหวะและเวลา (Timing) หมายถึง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะมีระยะเวลาหรือ
ความเร็วในตัวเอง 

- การสร้างหุ่นจ าลอง (Solid Drawing) หมายถึง การร่างภาพคร่าวๆ หรือสร้างหุ่นจ าลอง
ขึ้น เพ่ือช่วยออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง 

- หลักความเกินจริง (Exaggeration) หมายถึง การกระท าหรือเคลื่อนไหวที่เกินจริงของ
ตัวละคร เพ่ือบ่งบอกและแสดงถึงอาการของตัวละคร 

- การวาดท่าทางเคลื่อนไหว (Straight Ahead Animation& Pose-to-Pose Action) 
หมายถึง รูปแบบการท างานแอนิเมชัน2 รูปแบบ คือ (1) Straight Ahead Animation 
เป็นการแอนิเมททีละเฟรม เหมาะกับการเคลื่อนที่ของธรรมชาติ และ (2) Pose-to-
Pose Action) เป็นการแอนิเมทแบบใช้ภาพหลัก (Key Frame) และสร้างภาพเติมเต็ม 
(In-between) เหมาะกับภาพเคลื่อนไหวที่เน้นท่าทางที่สมบูรณ์ 

- การแสดงอารมณ์และท่าทาง (Staging) หมายถึง วิธีการน าเสนอแนวความคิดผ่าน
ลักษณะท่าทางและอารมณ์ของตัวละครให้ผู้ชมรับทราบโดยไม่ต้องอธิบายเป็นค าพูด 

- หลักการของท่าทางรอง (Secondary Action) หมายถึง ท่าทางที่เสริมท่าทางหลักโดย
ไม่แย่งความเด่นหรือความส าคัญจากท่าทางหลัก มักเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยา
อัตโนมัติของร่างกาย 

- หลักการของท่าต่อเนื่อง (Follow Through& Overlapping Action) หมายถึง การ
กระท าที่เป็นผลมาจากการกระท าหลัก และส่วนประกอบของวัตถุหรือตัวละครที่
เคลื่อนไหวตาม 

2. ภาพหลัก (Key frame) หมายถึง ภาพนิ่งที่เป็นภาพหลักของการเคลื่อนไหวในแต่ละชอต โดย
จ านวนภาพหลักขึ้นอยู่กับลักษณะหรือท่าทางการเคลื่อนไหว หากเป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน 
จ านวนภาพหลักในแต่ละชอตจะเพ่ิมขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละภาพอย่าง
ชัดเจน การประเมินตามสมรรถนะนี้ มุ่งเน้นประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถก าหนดภาพหลักได้
อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยที่การสร้างภาพหลักนั้นเป็นภารกิจจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างสรรค์
ภาพ 2 มิติ หรือโมเดล 3 มิต ิ

3. ภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว (In-between) หมายถึง ภาพที่แทรกอยู่ระหว่างภาพหลัก 2 ภาพ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องในแต่ละชอต โดยจ านวนภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว
ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างภาพหลัก 2 ภาพ และจ านวนเฟรมเรตที่ก าหนด โดยการสร้างภาพ
เติมเต็มสามารถสร้างได้ทั้งโดยวาดภาพนิ่งขึ้นทีละภาพ ซึ่งเป็นภารกิจในขั้นตอนการสร้างสรรค์
ภาพ 2 มิติหรือโมเดล 3 มิติ หรือจะสร้างขึ้นด้วยการใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
ภาพนิ่งมีการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติตามทิศทางที่ก าหนด ซึ่งการประเมินตามสมรรถนะนี้ 
มุ่งเน้นประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถก าหนดภาพเติมเต็มได้เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งสามารถสร้าง
ภาพเติมเต็มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ลื่นไหล 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1042  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม (Animation for Game) 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่     
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับเกม (Game Animator) 2 มิติหรือ 3 
มิติได้ สามารถก าหนดภาพหลัก (Key framing) และสามารถสร้างภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว (In-between) 
ได้ รวมทั้งสามารถแก้ไขและต่อยอดการเคลื่อนไหวของภาพเคลื่อนไหวให้สมจริง สวยงาม ลื่นไหล และ
สอดคล้องหรือต่อยอดจากการด าเนินเรื่องตามสตอรี่บอร์ด (Storyboard) และแนวทางหรือโจทย์ของเกมได้
อย่างสร้างสรรค์  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ 
2มิติ หรือ 3 มิติ (2D/3D Artist) นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (2D/3D 
Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10421 วิเคราะห์สตอรี่บอร์ดเพ่ือ
ประเมินคุณลักษณะของ
ภาพเคลื่อนไหว 

1. ระบุสตอรี่บอร์ดและแนวทาง
หรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ 

2. ค้นคว้าตัวอย่างอ้างอิงในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ได้รับ 
(Reference) 

3. ระบุเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวในเกม 

4. ระบุข้ันตอนในกระบวนการ
ผลิตงานได้ถูกต้องตาม
กระบวนการ (Animation 
Basics & Pipeline) 

5. ระบุหลักการในการท า
ภาพเคลื่อนไหวได้ 

6. ระบุกลไกในการเคลื่อนไหวของ
คน สัตว์ และสิ่งของ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10422 ก าหนดภาพหลักในเกม 
(Key framing) 
 
 
 
 
 
 

1. ออกแบบภาพหลักในเกม 
2. จัดท าภาพหลักในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 138 
 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10423 ก าหนดและสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวระหว่างภาพหลัก 
(In-between) 

1. จัดท าภาพเคลื่อนไหวระหว่าง
ภาพหลัก (In-between) 

2. ระบุเก่ียวกับ Keyframe 
Interpolation ใน 3D Tool 
Set และ Game Engine 

3. แก้ไขและต่อยอดการ
เคลื่อนไหวของภาพเคลื่อนไหว
ระหว่างภาพหลัก 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10424 สร้างการเคลื่อนไหวให้
สมบูรณ์ 

1. จัดท าการแสดงออกของตัว
ละคร(Appeal & Character 
Performance) 

2. จัดท าการแสดงสีหน้าตัวละคร
ได้ตรงตามบทบาท (Facial 
Expression & Lip Sync) 

3. จัดท าการเคลื่อนไหวเสริม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการท าแอนิเมชัน 
2. ความรู้เกี่ยวกับภาพหลัก (Key framing) และภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว (In-between) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการล าดับภาพและตัดต่อ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับเฟรมเรต (Frame rate) 
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7. ความรู้เกี่ยวกับ Key frame และ In-between 
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดของ Game Engine ส าหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ตรงกับสตอรี่บอร์ด

ของโจทย์เกมที่ได้รับ โดยต้องมีการระบุเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว ระบุ
หลักการและกลไกในการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ หรือสิ่งของ มีการก าหนดภาพหลัก และก าหนด
ภาพเคลื่อนไหวระหว่างภาพหลัก ( In-between) ในเกมได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งมีการน า
หลักการในการท าภาพเคลื่อนไหวมาใช้อย่างถูกต้องและมีการต่อยอดเพ่ือให้ภาพเคลื่อนไหว
สมจริง รวมถึงสามารถน าภาพเคลื่อนไหวมารวมกันและส่งต่อไปใช้ใน Game Engine ได้อย่าง
สมบูรณ์ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. หลักการท าแอนิเมชัน (Principle of Animation) หมายถึง หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) ซึ่งเกิดจากการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกันและแสดงผลอย่างต่อเนื่อง ท าให้มอง
เป็นเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) โดยการสร้าง
แอนิเมชันให้มีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหว ประกอบด้วยหลักการ 12 ข้อ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับการท าแอนิเมชันแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ดังนี้ 
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- การหดและยืด (Squash & Stretch) หมายถึง การหดและยืดของวัตถุ เพ่ือให้ความรู้สึก
ว่าวัตถุก าลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว 

- การกระท าล่วงหน้า (Anticipation) หมายถึง ท่าทางที่เกิดขึ้นก่อนการกระท าจริง 
(Action)  

- การเคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้ง (Arcs) หมายถึง การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ของวัตถุในโลกนี้ จะ
เป็นการเคลื่อนท่ีแบบเส้นโค้ง 

- การเร่งและลดความเร็ว (Slow-in & Slot-out) หมายถึง อัตราความเร็วและความเร่ง
ของวัตถุท่ีเคลื่อนไหวซึ่งสัมพันธ์กับกฎฟิสิกส์ 

- การสร้างคาแรคเตอร์ (Appeal) หมายถึง การสร้างบุคลิก นิสัย รูปลักษณ์ตัวละครให้มี
เสน่ห์และเอกลักษณ์แตกต่างจากตัวอื่น เพ่ือให้เกิดความประทับใจ 

- หลักของจังหวะและเวลา (Timing) หมายถึง การเคลื่อนไหวของวัตถุจะมีระยะเวลาหรือ
ความเร็วในตัวเอง 

- การสร้างหุ่นจ าลอง (Solid Drawing) หมายถึง การร่างภาพคร่าวๆ หรือสร้างหุ่นจ าลอง
ขึ้น เพื่อช่วยออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง 

- หลักความเกินจริง (Exaggeration) หมายถึง การกระท าหรือเคลื่อนไหวที่เกินจริงของ
ตัวละคร เพ่ือบ่งบอกและแสดงถึงอาการของตัวละคร 

- การวาดท่าทางเคลื่อนไหว (Straight Ahead Animation& Pose-to-Pose Action) 
หมายถึง รูปแบบการท างานแอนิเมชัน2 รูปแบบ คือ (1) Straight Ahead Animation 
เป็นการแอนิเมททีละเฟรม เหมาะกับการเคลื่อนที่ของธรรมชาติ และ (2) Pose-to-
Pose Action) เป็นการแอนิเมทแบบใช้ภาพหลัก (Key Frame) และสร้างภาพเติมเต็ม 
(In-between) เหมาะกับภาพเคลื่อนไหวที่เน้นท่าทางที่สมบูรณ์ 

- การแสดงอารมณ์และท่าทาง (Staging) หมายถึง วิธีการน าเสนอแนวความคิดผ่าน
ลักษณะท่าทางและอารมณ์ของตัวละครให้ผู้ชมรับทราบโดยไม่ต้องอธิบายเป็นค าพูด 

- หลักการของท่าทางรอง (Secondary Action) หมายถึง ท่าทางที่เสริมท่าทางหลักโดย
ไม่แย่งความเด่นหรือความส าคัญจากท่าทางหลัก มักเป็นท่าทางที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยา
อัตโนมัติของร่างกาย 

- หลักการของท่าต่อเนื่อง (Follow Through& Overlapping Action) หมายถึง การ
กระท าที่เป็นผลมาจากการกระท าหลัก และส่วนประกอบของวัตถุหรือตัวละครที่
เคลื่อนไหวตาม 

2. ภาพหลัก (Key frame) หมายถึง ภาพนิ่งที่เป็นภาพหลักของการเคลื่อนไหวในแต่ละชอต โดย
จ านวนภาพหลักขึ้นอยู่กับลักษณะหรือท่าทางการเคลื่อนไหว หากเป็นการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน 
จ านวนภาพหลักในแต่ละชอตจะเพ่ิมขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละภาพอย่าง
ชัดเจน การประเมินตามสมรรถนะนี้ มุ่งเน้นประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถก าหนดภาพหลักได้
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อย่างเหมาะสมหรือไม่ โดยที่การสร้างภาพหลักนั้นเป็นภารกิจจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างสรรค์
ภาพ 2 มิติ หรือโมเดล 3 มิต ิ

3. ภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว (In-between) หมายถึง ภาพที่แทรกอยู่ระหว่างภาพหลัก 2 ภาพ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องในแต่ละชอต โดยจ านวนภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว
ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างภาพหลัก 2 ภาพ และจ านวนเฟรมเรตที่ก าหนด โดยการสร้างภาพ
เติมเต็มสามารถสร้างได้ทั้งโดยวาดภาพนิ่งขึ้นทีละภาพ ซึ่งเป็นภารกิจในขั้นตอนการสร้างสรรค์
ภาพ 2 มิติหรือโมเดล 3 มิติ หรือจะสร้างขึ้นด้วยการใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
ภาพนิ่งมีการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติตามทิศทางที่ก าหนด ซึ่งการประเมินตามสมรรถนะนี้ 
มุ่งเน้นประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถก าหนดภาพเติมเต็มได้เหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งสามารถสร้าง
ภาพเติมเต็มโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม ลื่นไหล 

4. เฟรมเรต (Frame rate) หมายถึง จ านวนภาพนิ่งที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวใน 1 วินาที 
เฟรมเรตมีประโยชน์ในแง่การสร้างความลื่นไหลของภาพ โดยเฟรมเรตยิ่งสูง คือยิ่งมีจ านวน
ภาพนิ่งมากต่อ 1 วินาที จะยิ่งส่งผลให้ภาพมีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น แต่เฟรมเรตที่สูง
จะท าให้มีการใช้ทรัพยากรของเครื่องเล่นเกมาก ซึ่งเครื่องที่มีสมรรถนะไม่เพียงพอ อาจประสบ
ปัญหาในการเล่นเกมได้ ทั้งนี้ โดยปกติสายตาของมนุษย์จะมองเห็นภาพที่ประมาณ 24 ภาพต่อ
วินาที (fps) ถ้าเกินกว่านั้นจะมองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว ส าหรับการจัดท าเกมโดยทั่วไปถือว่า
เฟรมเรตที่ 30 ภาพต่อวินาที เป็นเฟรมเรตมาตรฐาน ท าให้เกมมีความลื่นไหล และเหมาะสมกับ
เครื่องเล่นเกมโดยทั่วไป ขณะที่ภาพยนตร์หรือเกมที่มีความคมชัดระดับ HD ขึ้นไป จะใช้เฟรม
เรตที่  60 ภาพต่อวินาที ทั้ งนี้  การประเมินตามสมรรถนะนี้  เป็นการทดสอบการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animate) ที่ระดับ 30 ภาพต่อวินาทีขึ้นไป 

5. การรวมภาพ (Composite) หมายถึง การรวมภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นภาพตัวละคร ฉากหลัง หรือวิชวลเอฟเฟกต์ต่างๆ โดยการรวมภาพในแต่ละชอต จะเป็นไป
ตามสตอรี่บอร์ด แนวคิดและโจทย์ของเกมที่ได้รับ รวมถึงความต้องการของผู้ก ากับเกม 

6. การตัดต่อ (Editing) หมายถึง การน าภาพช็อตต่างๆ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรวมภาพ (Composite) 
แล้วมาเรียงร้อยเข้าด้วยกันเป็นฉาก (Scene) โดยจะเป็นไปตามสตอรี่บอร์ด แนวคิดและโจทย์
ของเกมที่ได้รับ รวมถึงความต้องการของผู้ก ากับเกม 

7. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
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ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1043  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ Game User Interface  
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่    
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และสร้างภาพเคลื่อนไหวส าหรับ Game User Interface 
ส าหรับเกมได้ เข้าใจเกี่ยวกับ UX และ UI ส าหรับเกมหลากหลาย Platform รู้จัก Aspect Ratio ของสื่อ 
อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอธิบายในองค์ประกอบศิลป์ที่น ามาประยุกต์กับการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับ Game 
User Interface และประยุกต์ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างส่วนประสานต่อผู้ใช้งานในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ 
2มิติ หรือ 3 มิติ (2D/3D Artist) นักติดตั้งกระดูก (Rigger) และนักสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (2D/3D 
Animator) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10431 วิเคราะห์การสร้าง 
Animation ให้กับส่วนประสาน
ต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 

1. ระบุเก่ียวกับ UX หรือ UI 
ส าหรับเกมหลากหลาย
แพลตฟอร์ม( Platform) 

2. ระบุอัตราส่วนของภาพในสื่อ 
อุปกรณ์ต่างๆ (Aspect Ratio 
on Devices) 

3. ระบุองค์ประกอบศิลป์ที่น ามา
ประยุกต์กับการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวให้กับ Game 
User Interface 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10432 สร้าง Animation ให้ กับ 
Game User Interface 

1. จัดท าภาพเคลื่อนไหวให้กับ
ส่วนประสานต่อกับผู้ใช้ 

2. ระบุเก่ียวกับ Value ต่างๆ ที่ใช้
ก าหนด Animation ของ 
Game User Interface 

3. ประยุกต์ใช้เทคนิคและ
เครื่องมือที่ถูกต้องในการสร้าง
ส่วนประสานต่อผู้ใช้งานในเกม
ได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 2 มิติ หรือ 3 มิติ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการท าแอนิเมชัน 
2. ความรู้เกี่ยวกับภาพหลัก (Key framing) และภาพเติมเต็มการเคลื่อนไหว (In-between) 
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3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับเฟรมเรต (Frame rate) 
6. ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของภาพในสื่ออุปกรณ์ต่างๆ 
7. ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX) หรือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) 
8. ความรู้เกี่ยวกับการเรนเดอร์ (Rendering) 
9. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 

(Animate) 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะความเข้าใจในทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสานต่อ

ผู้ใช้งาน (User Interface) เช่น ทฤษฎีการสร้างและใช้ภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสาร ทฤษฎีของ
สี องค์ประกอบศิลป์ โดยเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงแนวคิดของเกม และรูปแบบการใช้งานของ
กลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย รวมถึงความเข้าใจในจุดเด่นและข้อจ ากัดทางด้านการแสดงผลของอุปกรณ์
และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  (user interface หรือ UI) หมายถึง สิ่งที่มีไว้ให้ผู้ใช้งานใช้โต้ตอบกับเกม 

เช่น การควบคุมเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ เพ่ือให้สิ่งที่อยู่ในเกมนั้นท างานตามความต้องการของผู้ใช้ 
และต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในเกมนั้นได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เช่น ปุ่มกดเดิน 
หรือวิ่งในเกม ปุ่มทางลัด การตั้งค่าของเกม หน้าจอการโหลดเกม เป็นต้น 

2. ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User experience หรือ UX) หมายถึง ประสบการณ์การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งาน (User) ที่ได้รับจากการโต้ตอบของเกม การเข้าถึงของผู้ใช้งานที่ง่ายและ
ให้ความสนุกสนาน 

3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน หมายถึง การเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม และถูกต้อง ทั้งในส่วนของการออกแบบ การลงสี หรือการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ โดย
ต้องค านึงถึงโจทย์หรือแนวคิดที่ได้รับ รวมถึงรูปแบบของงานที่จะน าส่งต่อในส่วนงานอ่ืนๆ ได้
อย่างสมบูรณ์ 

4. สื่ออุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง สื่อรูปภาพหรือวิดีโอแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเกม เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกมขนาดพกพา (Handheld Console) หรือจอคอมพิวเตอร์ 

5. แพลตฟอร์ม (Platform) หมายถึง ระบบที่รองรับการขายของเกมมีได้หลากหลายทั้งบน มือถือ 
เว็บไซด์ เกมคอนโซล และ คอมพิวเตอร์ เช่น App Store หรือ Xbox เป็นต้น 

6. องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การน าสิ่งต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีความ
เหมาะสม และความงดงาม น่าสนใจ โดยค านึงถึง รูปแบบที่สร้างสรรค์ ความงามที่น่าสนใจ 
สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย และสอดคล้องกับการผลิตหรือโจทย์ที่ได้รับ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1051  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์เครื่องมือเพ่ือใช้กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือวัตถุในเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์เครื่องมือเพ่ือใช้กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัว
ละครหรือวัตถุในเกม สามารถสร้างเครื่องมือส าหรับการจ าลองการเคลื่อนไหวของวัตถุในเกมเอนจินเข้าใจ
ระบบการท างานของเกมเอนจินและความเชื่อมโยงกับการจ าลองการเคลื่อนไหวของวัตถุ และสามารถสร้าง
เครื่องมือที่ต่อยอดจากเครื่องมือที่มีอยู่เดิม และสามารถแสดงให้เห็นถึงจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ใน
การต่อยอดจากภาพร่างแนวคิด (Concept Image) และแนวทางหรือโจทย์ของเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม (Game Technical Artist) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10511 สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้กับ
ระบบกลไกการเคลื่อนไหวของตัว
ละครหรือวัตถุ3มิติในเกม 

1. จัดท าเครื่องมือควบคุมการ
เคลื่อนไหวกระดูกตัวละครและ
วัตถุต่างๆ ภายในเกม 
(Controller) 

2. จัดท าเครื่องมือควบคุมลักษณะ
อารมณ์ตัวละคร (Facial Rig) 

3. จัดท าเครื่องมือในการริกกิ้งตัว
ละครและวัตถุต่างๆ ในเกม 
(Rigging) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10512 ประยุกต์ใช้เครื่องมือเข้า
กับระบบกลไกการเคลื่อนไหวของ
ตัวละครหรือวัตถุ3มิติในเกม 

1. วิเคราะห์และประเมินเครื่องมือ
เพ่ือเลือกประยุกต์ใช้กับกลไก
การเคลื่อนไหวของตัวละคร
หรือวัตถุต่างๆ ตามข้อก าหนด
ของเกม 

2. ตรวจสอบและแก้ไขการใช้
เครื่องมือต่างๆ ให้ได้ผลถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างเครื่องมือในระบบกลไกการเคลื่อนไหวส าหรับเกม  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรม 3 มิติ 
2. ทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3. ทักษะการสร้างเครื่องมือส าหรับการจ าลองการเคลื่อนไหวของวัตถุใน Game engine 
4. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการท างานของ Game Engine 
2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักฟิสิกส์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออฟติไมเซชั่น (Optimization) 
5. ความรู้เกี่ยวกับส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
2. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการติดตั้งกระดูก (Rigging) และสร้างส่วนควบคุมการ

เคลื่อนไหวกระดูก(Controller) รวมถึงการปรับแต่งค่าน้ าหนักแรงดึงระหว่างโมเดลกับกระดูก 
(Paint Weight) ในโมเดล 3 มิติของตัวละครและวัตถุที่ไม่มีความซับซ้อนภายในเกม ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับการติดตั้งกระดูก เช่น โปรแกรม Autodesk Maya 
โปรแกรม 3DsMax หรือโปรแกรม blender 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การจ าลองฟิสิกส์และไดนามิค (Physic and Dynamic Simulation) หมายถึง การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการจ าลองวัตถุหรืออนุภาค (Particle) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลของกลศาสตร์ต่างๆ
ตามธรรมชาติเช่น คุณสมบัติของวัตถุแข็ง,นุ่ม หรือคุณสมบัติของไหล (Fluid) แสดงออกมาผ่าน
แบบจ าลองสามมิติ โดยการจ าลองฟิสิกส์และไดนามิคนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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มากมายตั้งแต่วงการอุตสาหกรรม, การแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกม โดยวิธีการจ าลอง
กลศาสตร์นี้ถูกน ามาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาวิดีโอเกมซึ่ งเป็นสื่อที่มีการโต้ตอบกับผู้เล่น
ตลอดเวลา ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์จากการโต้ตอบกับวัตถุต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสนุกในการเล่น
เกม 

2. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3. ระบบพาร์ติเคิล (Particle System) หมายถึง เทคนิคที่เป็นส่วนผสมระหว่าง การจ าลองฟิสิกส์
ภาพเคลื่อนไหว และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค โดยมีหลักการคือการสร้างอนุภาคจ านวนมากเพ่ือ
จ าลองปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่นการเกิดควัน ไฟ หรือการเกิดระเบิด โดยแทนที่อนุภาค
เหล่านั้นด้วยชุดภาพเคลื่อนไหว (Sprite Sheet) ของปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นวิธีการที่ใช้สร้าง
เทคนิคพิเศษ (Special Effect) ในวิดีโอเกมรวมถึงการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อีกด้วย 

4. ริกกิ้ง (Rigging) หมายถึง การท าให้โมเดล 3 มิติสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยการก าหนดและสร้าง
กระดูกและข้อต่อ (Bone & Joint) ให้กับโมเดลนั้น ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้เน้นการ
ติดตั้งกระดูกโมเดล 3 มิติ ระดับพ้ืนฐานฐาน ที่มีจ านวนข้อต่อการเคลื่อนไหวประมาณ 10 ขึ้นไป
ต่อโมเดล 

5. ข้อต่อ (Joint) หมายถึง ส่วนที่เชื่อมแท่งกระดูก (Bone) ของโมเดล 3 มิติ แต่ละแท่งเข้าด้วยมี
หน้าที่ในการหมุนกระดูก เพ่ือท าให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการในกระดูกหนึ่งแท่นจะมีข้อ
ต่ออยู่ที่ด้านโคนกระดูก เมื่อหมุนข้อต่อที่แท่งกระดูกนั้น กระดูกที่เชื่อมต่อจะเคลื่อนที่ตามการ
หมุนนั้นด้วย โดยข้อต่อที่อยู่ปลายด้านโคนสุดของชุดกระดูก มีหน้าที่ควบคุมชุดกระดูกทั้งหมด
เรียกว่า Root ทั้งนี้ จ านวนและลักษณะการหมุนของข้อต่อขึ้นอยู่กับจ านวนแท่งกระดูกและการ
ก าหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของโมเดล 3 มิตินั้นๆ 

6. การก าหนดค่าแรงตึงระหว่างโมเดลกับกระดูก (Plaint Weight)หมายถึง การจัดการกับสัดส่วนที่
แต่ละข้อต่อ (Joint) ควบคุมอยู่ เพ่ือไม่ให้โมเดลยับ ยืด หรือไม่เป็นรูปเป็นร่าง เวลาเคลื่อนไหว 
ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ เน้นการประเมินว่า ผู้ทดสอบสามารถปรับแต่งค่าแรงตึงตามท่ี
ก าหนดจากหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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7. ส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวกระดูก (Controller) หมายถึง การท าให้กระดูกและข้อต่อเคลื่อนไหว
ไปในทิศทางตามที่ต้องการโดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

- FK (Forward Kinematic) เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ข้อต่อ (Joint) ของโมเดล 
โดยต้องหมุนข้อต่อทีละอันเพื่อให้ได้ท่าทางการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ 

- IK (Inverse Kinematic) เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกที่เชื่อมต่อ (Link) 
กัน โดยเป็นการควบคุมแบบย้อนกลับ ซึ่งข้อต่อที่อยู่ในล าดับการเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่าง
จะควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่อยู่ในล าดับการเชื่อมโยงด้านบน วิธีการนี้ท าให้
สามารถจัดท่าทางการเคลื่อนไหวตามท่ีต้องการได้ภายในครั้งเดียว 

ทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ ผู้ทดสอบต้องสามารถก าหนดรูปแบบการเคลื่ อนไหวของ
กระดูกท่ีใช้กับแต่ละโมเดลอย่างเหมาะสมได้ด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1052  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สร้างการจ าลองหรือตัวควบคุมส าหรับการจ าลอง Physic และ Dynamic  
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถท างานของระบบค านวณการจ าลองด้านกลศาสตร์ของวัตถุ และ
สามารถก าหนดค่าเพ่ือจ าลองการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ ในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10521 วิเคราะห์และประเมิน 3D 
Asset เพ่ือการก าหนด 
Specification ในการจ าลอง 
Physic and Dynamic ให้กับ
วัตถุในเกม 

1. ระบุการท างานของระบบ
ค านวณการจ าลองด้าน
กลศาสตร์ของวัตถุ (Rigid 
Body & Soft Body) 

2. เลือกใช้เทคนิค เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการ
ท างานได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10522 ก าหนดค่าเพ่ือจ าลองการ
เคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ ในเกม 

 

1. ก าหนดค่าเพ่ือจ าลองการ
เคลื่อนไหวของวัตถุได้ถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือ
ข้อก าหนดเกม 

2. แก้ไขข้อผิดพลาดในการจ าลอง
การเคลื่อนไหวของวัตถุให้
แสดงผลบน Game Engine 
อย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ความรู้และทักษะการสร้างการจ าลองหรือตัวควบคุมส าหรับการจ าลอง Physic และ Dynamic 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือสร้างเครื่องมือที่เหมาะสม 
4. ทักษะการสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมให้เกมเอนจิน 
5. ทักษะการก าหนดประเภทวัตถุท่ีต้องมีการเคลื่อนไหวแบบ Simulator 
6. ทักษะการแก้ไขข้อผิดพลาดในการจ าลองหรือควบคุมส าหรับการจ าลอง 
7. ทักษะการค านวณการจ าลองด้านกลศาสตร์ของวัตถุในระบบ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบศิลปะเกมในแขนงต่างๆ ในภาพรวม 
2. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
3. ความรู้เกี่ยวการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมให้เกมเอนจิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะค านวณการจ าลองด้านกลศาสตร์ของวัตถุ (Rigid Body & 

Soft Body) และ ก าหนดค่าเพ่ือจ าลองการเคลื่อนไหวของวัตถุได้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
หรือข้อก าหนดเกม โดยเป็นการปรับค่า Parameter ของเครื่องมือในเกมเอนจิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การจ าลองฟิสิกส์และไดนามิค (Physic and Dynamic Simulation) หมายถึง การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการจ าลองวัตถุหรืออนุภาค (Particle) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลของกลศาสตร์ต่างๆ
ตามธรรมชาติเช่น คุณสมบัติของวัตถุแข็ง,นุ่ม หรือคุณสมบัติของไหล (Fluid) แสดงออกมาผ่าน
แบบจ าลองสามมิติ โดยการจ าลองฟิสิกส์และไดนามิคนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มากมายตั้งแต่วงการอุตสาหกรรม, การแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกม โดยวิธีการจ าลอง
กลศาสตร์นี้ถูกน ามาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาวิดีโอเกมซึ่งเป็นสื่อที่มีการโต้ตอบกับผู้เล่น
ตลอดเวลา ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์จากการโต้ตอบกับวัตถุต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสนุกในการเล่น
เกม 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 155 
 

2. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

3. Rigid Body Simulation หมายถึง การจ าลองวัตถุที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปทรง ตัวอย่างเช่นหินอิฐ
หรือวัตถุที่เมื่อไปกระทบกับสิ่งอ่ืนวัตถุนั้นจะยังคงรูปทรงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

4. Soft Body Simulation หมายถึง การจ าลองวัตถุที่มีการเปลี่ยนรูปทรง แต่ไม่เปลี่ยนโครงสร้าง
พ้ืนผิว ตัวอย่างเช่น ผ้า ผม กล่องกระดาษแข็ง ยางรถยนต์ เป็นต้น 

5. Asset หมายถึง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมภายในเกม เช่น Model 3D, Model 2d และ Texture  
6. วัตถุ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในฉากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นชิ้นแยกหรือจัดกลุ่ม 

(Prop Set) ประกอบอยู่ในฉาก เช่น ขวดน้ า ต้นหญ้า ต้นไม้ บ้านเรือน ตึก เป็นต้น   

7. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม 

สิ่งประดิษฐ์ หรือที่มนุษย์เสริมสร้างข้ึนมา เป็นลักษณะภูมิประเทศ เช่น ทัศนียภาพต่างๆ ต้นไม้ 

ต้นหญ้า ภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด สิ่งปลูกสร้าง 

ตึก บ้านเรือน อาหาร ผู้คน ยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น โดยทั้งหมดเมื่อประกอบกันแล้วสามารถ

แสดงสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท าให้เข้าถึงประสบการณ์ของผู้เล่น  

8. Parameter หมายถึง ค่าก าหนดเชิงตัวเลขที่เป็นตัวก าหนดการท างานของระบบหรือก าหนด
เงื่อนไขของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ของเกมเอนจิน จ าเป็นต้องตั้ง
ค่า Parameter ให้ถูกต้องเพ่ือให้เกมเอนจินแสดงผลตามต้องการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1053  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดวางสิ่งแวดล้อมใน Game engine (Game Level and Environment 

Placement) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และประเมิน Level Design เพ่ือก าหนด Specification 
ของการวางสิ่งแวดล้อมในเกม รวมถึงปรับแต่งค่าของต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเกมได้ถูกต้อง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักสร้างสรรค์เทคนิคส าหรับเกม (เทคนิคเกม) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10531 วิเคราะห์และประเมิน 
Level Design เพ่ือก าหนด 
Specification ของการวาง
สิ่งแวดล้อมในเกม 

1. ก าหนดรายละเอียดการจัดวาง
สิ่งแวดล้อมจากข้อก าหนดของ 
Level Design 

2. ประเมินการเลือกใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสมตามข้อก าหนดของ 
Level Design 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10532 จัดวางสิ่งแวดล้อมส าหรับ 
Level ที่ก าหนด 

1. จัดวาง Asset ที่เก่ียวข้องได้
ถูกต้องตามข้อก าหนดของ 
Level Design 

2. ก าหนดและปรับแต่งค่าของ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animate) 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักทักษะจัดวาง Asset ของสิ่งแวดล้อมในเกม 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ด้าน Level Design 
2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเลือกใช้เครื่องมือ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการหาข้อผิดพลาดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในเกม 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน  
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการใช้เครื่องมือในเกมเอนจินในการจัดวางวัตถุในเกมตาม 

Level Design โดยการก าหนดค่า Parameter ในเครื่องมือของเกมเอนจิน 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป

ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม

จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา 

การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน 

ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ก การสตรีม การจัดการ

หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. การออกแบบระดับความยากของเกม (Level design) หมายถึง   การออกแบบรายละเอียดต่างๆ

ในแต่ละฉากของเกม ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับในแต่ละฉาก ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง 

เช่น ประเภทของอุปสรรค จ านวน ต าแหน่ง และเงื่อนไขระดับความยาก 

3. Asset หมายถึง วัตถุหรือสภาพแวดล้อมภายในเกม เช่น Model 3D, Model 2d และ Texture  
4. วัตถุ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ปรากฏอยู่ในฉากทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นชิ้นแยกหรือจัดกลุ่ม 

(Prop Set) ประกอบอยู่ในฉาก เช่น ขวดน้ า ต้นหญ้า ต้นไม้ บ้านเรือน ตึก เป็นต้น   
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5. สภาพแวดล้อม หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นธรรมชาติหรือทางวัฒนธรรม 

สิ่งประดิษฐ์ หรือที่มนุษย์เสริมสร้างข้ึนมา เป็นลักษณะภูมิประเทศ เช่น ทัศนียภาพต่างๆ ต้นไม้ 

ต้นหญ้า ภูเขา แม่น้ า ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทรและทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด สิ่งปลูกสร้าง 

ตึก บ้านเรือน อาหาร ผู้คน ยานยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น โดยทั้งหมดเมื่อประกอบกันแล้วสามารถ

แสดงสื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท าให้เข้าถึงประสบการณ์ของผู้เล่น  

6. Parameter หมายถึง ค่าก าหนดเชิงตัวเลขท่ีเป็นตัวก าหนดการท างานของระบบหรือก าหนด

เงื่อนไขของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ของเกมเอนจิน จ าเป็นต้องตั้ง

ค่า Parameter ให้ถูกต้องเพ่ือให้เกมเอนจินแสดงผลตามต้องการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1054  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดลักษณะพื้นผิวของวัตถุเพ่ือใช้ใน Game Engine (Material Creation for 

Game Engine) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดท าพ้ืนผิวในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการแสดงผลสภาพแวดล้อม
ตลอดจนโมเดล 3 มิติต่างๆ ภายในเกมได้ตรงข้อก าหนด สามารถประเมินการเลือกใช้เทคนิคส าหรับพื้นผิวของ
วัตถุต่างๆ ตามข้อก าหนดของเกมได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบและแก้ไข้เพ่ือให้พ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ แสดง
ผลได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10541 วิเคราะห์และประเมินการ
ก าหนด Specification ของ
ลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ
ภายในเกม 

1. ก าหนดและระบุ 
Specification ลักษณะพื้นผิว
ของวัตถุตามข้อก าหนดของเกม 

2. ประเมินการเลือกใช้เทคนิค
ส าหรับพื้นผิวของวัตถุต่างๆ
ตามข้อก าหนดของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10542 ก าหนดและปรับแต่งค่า
เพ่ือแสดงคุณลักษณะพื้นผิวของ
วัตถุต่างๆ ภายในเกม 

1. ก าหนดและปรับแตง่ค่าเพ่ือ
แสดงคุณลักษณะพ้ืนผิวของ
วัตถุต่างๆ ภายในเกมได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

2. ตรวจสอบและแก้ไข้เพ่ือให้
พ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ แสดง
ผลได้ถูกต้องตามข้อก าหนด 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการก าหนด Specification ของลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ค) ความต้องการด้านทักษะ  
4. ทักษะประสบการณ์ใช้คุณลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ ในงานออกแบบ 
5. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
6. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(ง) ความต้องการด้านความรู้ 
4. ความรู้ด้านคุณสมบัติพ้ืนผิวของวัตถุประเภทต่างๆ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการเลือกใช้เครื่องมือ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการหาข้อผิดพลาดของพ้ืนผิววัตถุต่างๆ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  
 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการใช้เครื่องมือในเกมเอนจินในการก าหนดลักษณะพ้ืนผิวของ

วัตถ ุโดยการก าหนดค่า Parameter ในเครื่องมือของเกมเอนจิน 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. พ้ืนผิว (Material) หมายถึง การใช้หลักคณิตศาสตร์เพ่ือก าหนดให้รูปภาพในเกมแสดงคุณลักษณะ
ต่างๆ ทางหน้าจอแสดงผลตามท่ีก าหนดเช่น มีความลึก โปร่งแสง และสะท้อนแสงได้ เป็นต้น 
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3. Specification หมายถึง ค่าก าหนดเชิงตัวเลขที่เป็นตัวก าหนดการท างานของระบบหรือก าหนด
เงื่อนไขของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ของเกมเอนจิน จ าเป็นต้องตั้ง
ค่า Parameter ให้ถูกต้องเพ่ือให้เกมเอนจินแสดงผลตามต้องการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1055  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่สร้างขึ้น 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่    
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อก าหนดของเกมเพ่ือสร้างและพัฒนา
เครื่องมือส าหรับใช้งานจริง  หรือแก้ไขเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเพ่ือใช้ใน Production Pipeline รวมถึงต้องมี
การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเครื่องมือตามข้อก าหนดได้  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม  (Game Technical Artist) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10551 วิเคราะห์และประเมิน
ข้อก าหนดของเกมเพ่ือสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือ 

1. วิเคราะห์และประเมินข้อก าหนด
ของเกมเพ่ือสร้างหรือประยุกต์ใช้
เครื่องมือ 

2. ศึกษาเทคโนโลยีเพ่ิมเติมเพ่ือ
สร้างเครื่องมือตามข้อก าหนด
ของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10552 พัฒนาและแก้ไขเครื่องมือ
เพ่ือใช้งานจริง 

1. พัฒนาเครื่องมือเพ่ือใช้ใน 
Production Pipeline 

2. แก้ไขเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเพ่ือใช้
ใน Production Pipeline 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบศิลปะเกมในแขนงต่างๆ ในภาพรวม รวมถึงความรู้ด้านการพัฒนา
โปรแกรมเกมและความรู้การการใช้เกมเอนจิน 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเครื่องมือที่เหมาะสม 
4. ทักษะการสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมให้เกมเอนจิน 
5. ทักษะการแก้ไขเรื่องมือของเกมเอนจินให้ดีขึ้น 
6. ทักษะหาจุดบกพร่องของเครื่องมือของเกมเอนจิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบศิลปะเกมในแขนงต่างๆ ในภาพรวม 
2. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
3. ความรู้เกี่ยวการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมให้เกมเอนจิน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเกมเอนจินที่เก่ียวข้องอาทิ Unity Unreal Engine เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือที่ชในเกมเอนจินใน

การโดยการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมซึ่งสามารถใช่ได้หลายภาษาเช่นขึ้นอยู่กับเกมเอนจินที่เลือกใช้ 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่ง

โปรแกรมเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น 

เกมเอนจินเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะ

ถูกน าไปประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ 

นักพัฒนาเกมจ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจน

คอมพิวเตอร์พกพาการท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ 

การตรวจสอบการชนระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค 

การสตรีม การจัดการหน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีก

มากมาย 
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2. พัฒนาเครื่องมือ  หมายถึง การสร้างเครื่องมือเพ่ิมเติมให้เกมเอนจินเพ่ือให้นักออกแบบศิลปะ

เกมสามารถท างานได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างเครื่องมือเพ่ือให้เกิดเอฟเฟคประกายไฟแบบที่ยัง

ไมเ่คยมีมาก่อน หรือ รวบรวมกระบวนการหลายขั้นตอนที่นักออกแบบศิลปะเกมต้องท าเป็น

ประจ าให้รวมไว้ในเครื่องมือเดียวหรือสามารถเรียกใช้เพียงกระบวนการเดียวก็สามารถท าได้ 

3. Production Pipeline หมายถึง กระบวนการผลิต หรือสายการผลิตเกมตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  1056  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สร้างเทคนิคพิเศษบน Game Engine (Special Effect Creation for Game 

Engine) 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่    
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และประเมินการก าหนด Specification ของเทคนิค
พิเศษต่างๆ ภายในเกมรวมถึงสร้างเทคนิคพิเศษท่ีใช้ในเกม รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขเพ่ือให้เทคนิคพิเศษ
แสดงผลได้ถูกต้องตามข้อก าหนดของเกม และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
นักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10561 วิเคราะห์และประเมินการ
ก าหนด Specification ของ
เทคนิคพิเศษต่างๆ ภายในเกม 

1. ก าหนดและระบุ 
Specification ของเทคนิค
พิเศษต่างๆ ภายในเกม 

2. ประเมินการเลือกใช้เครื่องมือ
หรือเทคนิคส าหรับสร้างเทคนิค
พิเศษต่างๆ ภายในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10562 สร้างเทคนิคพิเศษที่ใช้ใน
เกม 

1. สร้างเทคนิคพิเศษได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด 

2. ตรวจสอบและแก้ไข้เพ่ือให้
เทคนิคพิเศษแสดงผลได้ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบศิลปะเกมในแขนงต่างๆ ในภาพรวม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือในเกม
เอนจินเพ่ือสร้างเทคนิคพิเศษ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะก าหนดและระบุ Specification ของเทคนิคพิเศษในเกมเอนจิน 
4. ทักษะประเมินการเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคส าหรับสร้างเทคนิคพิเศษในเกมเอนจิน 
5. ทักษะการสร้างเทคนิคพิเศษในเกมเอนจิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบศิลปะเกมในแขนงต่างๆ ในภาพรวม 
2. ความรู้ด้านฟิสิกส์ เกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนไหว 
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเกมเอนจินที่เก่ียวข้องอาทิ Unity Unreal Engine เป็นต้น 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการใช้งานโปรแกรมเชิงเทคนิคเพ่ือสร้าง และก าหนด

คุณลักษณะต่างๆ ผ่าน Specification ของเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ให้ไปแสดงผลบนเกม
เอนจิน 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน

เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป

ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม

จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา

การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน

ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ

หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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2. เทคนิคพิเศษต่างๆ ในเกม หมายถึง การสร้างเทคนิคหรือเครื่องมือให้เพ่ิมเติมให้เกมเอนจินเพื่อให้

นักออกแบบศิลปะเกมสามารถท างานได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างเครื่องมือเพ่ือให้เกิดเอฟเฟกต์

ประกายไฟแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อน หรือ รวบรวมกระบวนการหลายขั้นตอนที่นักออกแบบศิลปะ

เกมต้องท าเป็นประจ าให้รวมไว้ในเครื่องมือเดียวหรือสามารถเรียกใช้เพียงกระบวนการเดียวก็

สามารถท าได้ 

3. Specification หมายถึง ค่าก าหนดเชิงตัวเลขท่ีเป็นตัวก าหนดการท างานของระบบหรือก าหนด

เงื่อนไขของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ของเกมเอนจิน จ าเป็นต้องตั้ง

ค่า Parameter ให้ถูกต้องเพ่ือให้เกมเอนจินแสดงผลตามต้องการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1061  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art)  
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่   
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art) ได้อย่างสวยงาม 
สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารแนวคิด อารมณ์ และบรรยากาศของเกมให้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนตามแนวทาง
หรือโจทย์ที่ได้รับจากนักออกแบบเกม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยภาพส าคัญของเกมจะใช้เป็นภาพส าหรับก าหนด
ทิศทางการท างานออกแบบศิลปะเกมนั้นๆ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักออกแบบศิลปะ (Artist) ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10611  วาดภาพส าคัญส าหรับ
เกม (Key Art) 

1. เลือกใช้หรือระบุเทคนิค 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับการท างานได้ 

2. จัดท าภาพส าคัญได้สอดคล้อง
หรือต่อยอดจากแนวคิดและ
แนวทางหรือโจทย์ที่ได้รับได้
อย่างสร้างสรรค์ 

3. จัดท าภาพส าคัญได้สร้างสรรค์ 
ถูกต้องตามองค์ประกอบศิลป์ 
หรือข้อก าหนดของเกม 

4. จัดท าภาพส าคัญที่สื่อถึง
เป้าหมาย และแนวทาง รวมถึง
ลักษณะของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

10612 ก าหนดและลงสีภาพ
ส าคัญส าหรับเกม (Mood and 
Tone) 

1. เลือกใช้หรือระบุเทคนิค 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับการท างาน 

2. ก าหนดและเลือกใช้สีในภาพ
ส าคัญได้สอดคล้องหรือต่อ
ยอดจากแนวคิดและแนวทาง
หรือโจทย์ที่ได้รับ 

3. ลงสีได้สร้างสรรค์ ถูกต้องตาม
องค์ประกอบศิลป์ หรือ
ข้อก าหนดของเกม 

4. ใช้สีเพ่ือแสดงอารมณ์และ
บรรยากาศ (Mood & Tone) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ การใช้สีเพ่ือแสดงอารมณ์และบรรยากาศรวมถึงอาจใช้เป็นภาพส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการวาดภาพ 2 มิติ แบบวาดมือ หรือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการลงสี 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค 
4. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
5. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สีเพ่ือแสดงอารมณ์และบรรยากาศ (Mood & Tone) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวาดภาพส าคัญส าหรับเกม โดยแสดงออกถึงความคิด

สร้างสรรค์ องค์ประกอบศิลป์ และการก าหนดสีหรือเลือกใช้สีของภาพเพ่ือแสดงอารมณ์และ
บรรยากาศ (Mood & Tone) ตามแนวทางหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ รวมถึงสามารถสื่อถึง
เป้าหมายหรือแนวทางของลักษณะเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ภาพ 2 มิติ (2D Art)หมายถึง ภาพที่วาดด้วยมือบนกระดาษ หรือวาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยเป็นการใช้เส้นและสีเพ่ือสร้างงาน โดยมีระนาบ 2 ระนาบคือ กว้างและยาว และใช้การวาด
แสงเงาเพ่ือสร้างความลึกและมิติให้กับภาพทั้งนี้ การประเมินตามสมรรถนะนี้ให้ความส าคัญกับ
การสร้างภาพ 2 มิติที่สวยงาม สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพวาด ความสมจริงตาม
หลักกายวิภาคหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถแสดงให้เห็นถึงจินตนาการหรือ
ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดจากภาพร่างแนวคิด (Concept Image) และแนวทางหรือ
โจทย์ของเกมได้ 

2. ข้อก าหนดคุณสมบัติ (Spec-sheet) หมายถึง เอกสารที่ระบุรายละเอียดของตัวละคร วัตถุ หรือ
ฉากในภาพร่างแนวคิด เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปพัฒนาต่อเป็นชิ้นงานส าเร็จ อาทิ ภาพร่าง
แนวคิด เป็นภาพของตัวละครชาย ใน Spec-sheet จะอธิบายว่ าตัวละครนั้นคือใคร  
มีความสามารถพิเศษอะไร พลังคืออะไร มีการเคลื่อนไหวอย่างไร รวมไปถึงอาจให้รายละเอียด
เชิงเทคนิคว่าควรใช้สีอะไร ใช้พื้นผิว (Texture) แบบใด 

3. ภาพส าคัญส าหรับเกม (Key Art) หมายถึง ภาพ 2 มิติที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม ซึ่งสามารถ
แสดงให้เห็นแนวคิด เรื่องราว หรือลักษณะเด่นของเกมนั้นๆ ได้ มักน าไปใช้เพ่ือเป็นภาพหลักใน
การก าหนดทิศทางของเกมนั้นๆ รวมถึงใช้การประชาสัมพันธ์เกมกับกลุ่มต่างๆ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1062  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ (Art Quality Management) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่            
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ ให้งานออกมาได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับภาพร่างแนวคิดหรือโจทย์ที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้ค าแนะน าหรือ
แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักออกแบบศิลปะ (Artist) ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 177 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10621 ตรวจสอบความถูกต้อง
และคุณภาพงานออกแบบศิลปะ
เกมทั้งระบบ 

1. ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพงานได้
สอดคล้องกับมาตรฐานของ
เกมที่ต้องการ 

2. ตรวจสอบงานออกแบบศิลปะ
เกมให้มีความสอดคล้องกับ
ภาพร่างแนวคิดและแนวทาง
หรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ
หรือไม่ 

3. ตรวจสอบในเชิงเทคนิค
เกี่ยวกับงานออกแบบศิลปะ
เกมที่จัดท าข้ึน เพ่ือน าส่งให้ 
Game Engine ด าเนินการ
ต่อได้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

10622 แก้ไขและให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับงานออกแบบศิลปะเกม
ได้ 

1. ระบุจุดผิดพลาดของงาน
ออกแบบศิลปะเกมได้ 

2. ก าหนดแนวทางแก้ไข
ข้อผิดพลาดและให้ค าแนะน า
ได้อย่างถูกต้องตามทีก าหนด 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพและควบคุมคุณภาพงานออกแบบศิลปะเกมทั้งระบบ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการตัดสินใจ 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค 
3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
4. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบศิลปะเกม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการก าหนดแผนและตรวจสอบข้อก าหนดต่างๆ ของงาน

ศิลป์เชิงเทคนิคได้อย่างละเอียด เช่นความสอดคล้องกับแนวคิดเกม ความสมส่วน คุณภาพหรือ
คุณลักษณะของวัสดุ (Material) คุณภาพหรือลักษณะการเคลื่อนไหวของงานศิลป์ที่ไปแสดงผล
ในเกมเอนจิน (Game Engine) 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ตรวจสอบว่า ชิ้นงานออกแบบศิลปะเกม (Game Art) 

ที่ได้จัดท าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพ 2 มิติ โมเดล 3 มิติ การริกกิ้ง หรือภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันนั้น 
สอดคล้องกับภาพร่างแนวคิด (Concept Image) หรือสตอร์รี่บอร์ด (Storyboard) รวมถึงแนวคิด
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หรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อก าหนดทางระบบของเกม องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ ความสมจริง เป็นต้น 

2. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพาการ
ท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชนระบบ
เสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1063  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าข้อก าหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม (Art Design 

Document) 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ผู้ก ากับศิลป์)  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดท าข้อก าหนดและออกแบบกระบวนการสร้างงานศิลป์ในเกม 
(Art Design Document) รวมถึงการเขียนสรุปทิศทางของงานศิลป์ในเกมสอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ และ
สามารถให้ค าแนะน าหรือแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดให้ถูกต้องได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพ
แนวคิด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ นักออกแบบศิลปะ (Artist) ผู้ก ากับศิลป์ (Art Director) หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10631 สร้างเอกสารข้อก าหนด
งานศิลป์ที่สอดคล้องกับเกมที่
ก าหนด 

1. จัดท าเอกสารสรุปทิศทางของ
งานศิลป์ในเกม 

2. จัดท าเอกสารอ้างอิงของงาน
ศิลป์ส าหรับเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

10632 ออกแบบกระบวนการ
สร้างงานศิลป์ในเกม 

1. จัดท าเอกสารสรุปกระบวนการ
ออกแบบและสร้างงานศิลป์ 

2. ออกแบบกระบวนการออกแบบ
และสร้างงานศิลป์ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะการวาดภาพ ทักษะการสื่อสารด้วยการเขียน และทักษะในการเขียนรายงาน 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะด้านการเขียนและถ่ายทอด 
4. ทักษะการอธิบายด้วยภาพ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาค 
3. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
4. ความรู้เกี่ยวกับแสงเงา 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สี 
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนเอกสาร 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบสาธิตการปฏิบัติงาน สามารถเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
รายงานชนิดใดก็ได้เช่น Microsoft Word ไม่จ ากัดโปรแกรมที่ใช้ 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะในการออกแบบกระบวนการในการสร้างงานศิลปะในเกม 

รวมถึงการจัดท าเอกสารที่สามารถสรุปทิศทางของงานศิลปะในเกมให้อยู่ในขอบเขตและตรงตาม
เป้าหมาย  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เอกสารสรุปทิศทางของงานศิลป์ในเกม หมายถึงเอกสารที่สรุป ทิศทางของงานออกแบบทุกชิ้น

ในเกม เช่น โทนสี รูปแบบของตัวละคร ฉาก วัตถุต่างๆ รวมไปถึง อารมณ์ของภาพรวมในเกม
ทั้งหมด 

2. เอกสารสรุปกระบวนการออกแบบและสร้างงานศิลป์ หมายถึง เอกสารที่รวบรวมกระบวนการ
การสร้างและออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในเกม ตั้งแต่การหาตัวอย่างอ้างอิงที่ใช้ แนวความคิดในการ
ออกแบบ รวมไปถึงเทคนิคและข้อจ ากัดต่างๆ ในการสร้าง ตัวละคร ฉาก และวัตถุต่างๆ ในเกม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A  
  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 183 
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1071  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A   
4. สร้างใหม่            
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลให้สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้
จริงได้อย่างถูกต้องในเกมเอนจิน (Game Engine) 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ริกเกอร์) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (ภาพเคลื่อนไหว) 
อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (เทคนิคเกม) 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A   
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10711 ก าหนดการจัดการไฟล์ 1. ระบุ Naming หรือTag หรือ 
String Ids ที่เก่ียวข้อง 

2. จัดเก็บไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

10712 ส่งออกไฟล์ไปยัง Game 
Engine 

1. ก าหนดค่า Export 
Parameter และ File Format  

2. ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์
ใน Game Engine 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้อักขระในการตั้งชื่อ การก าหนดค่า การเรียงล าดับข้อมูล และการตั้งค่าต่างๆ 
ของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ก าหนดก่อนที่จะถูกส่งออก (Export) ไปยังเกมเอนจิน (Game Engine) 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะการจัดเก็บข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้การตัง้ชื่อส าหรับข้อมูลประเภทต่างๆ 
2. ความรู้ด้านการตั้งค่าส าหรับข้อมูลประเภทต่างๆ 
3. ความรู้ในการส่งออกข้อมูลไปยัง Game Engine 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
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วิธีการประเมิน  
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ระบุชื่อหรือค่าไฟล์ให้ถูกต้องตามค่าก าหนดทางเทคนิคต่างๆ มีการก าหนดค่าการส่งออก 

(Export parameter) ได้ตามที่ก าหนด มีการตรวจสอบไฟล์ที่ส่งออก (Export) ไปยังเกมเอนจิน
แล้วเพ่ือตรวจสอบว่าชิ้นงานสามารถแสดงผลในเกมเอนจิน (Game Engine) ได้อย่างถูกต้อง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. การส่งออก (Export) หมายถึงการแปลงคุณสมบัติของไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถท างาน
ร่วมกับโปรแกรมเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 

3. Export Parameter หมายถึงค่าก าหนดเชิงตัวเลขที่เป็นตัวก าหนดการท างานของระบบหรือ
ก าหนดเงื่อนไขของการค านวณทางคณิตศาสตร์ ในการส่งไฟล์ต้องก าหนดค่า Parameter ให้
สอดคล้องกับการท างานของ Game Engine เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวโมเดล 

4. File Format หมายถึงสกุลไฟล์โมเดล 3 มิติที่ใช้ในการจัดส่งโดยมีการตกลงกันกับ Game 
Engine ว่าควรด าเนินการส่งไฟล์สกุลใด เพ่ือให้ไฟล์สามารถแสดงผลได้ และไม่ต้องแปลงไฟล์อีก
ครั้ง 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
นักพัฒนาโปรแกรมเกม  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2011 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าแนวคิดเบื้องต้น และแนวเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถก าหนดแนวคิดเบื้องต้นและแนวเกมให้กับเกมที่จะท า โดยอ้างอิง
จากความต้องการของเจ้าของโครงการ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20111  รวบรวมและวิเคราะห์
ความต้องการของเจ้าของ
โครงการ 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
จากเจ้าของโครงการ 

2. เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลความต้องการเจ้าของ
โครงการที่ได้รับ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

20112  ออกแบบแนวคิดเบื้องต้น
และแนวเกม 

1. ออกแบบและเขียนแนวคิด
เบื้องต้น และแนวทางของเกม  
โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่สรุป 

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้อ้างอิง
แนวคิดเบื้องต้นและแนวทาง
ของเกมที่ได้ออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20113  น าเสนอแนวคิดเบื้องต้น
และแนวเกมต่อเจ้าของโครงการ
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. จัดท าสื่อการน าเสนอและเตรียม
ความพร้อม 

2. น าเสนอข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องและ
รับข้อเสนอแนะ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

20114  ปรับปรุงและสรุปแนวคิด
เบื้องต้น และแนวเกม 

1. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

2. ปรับปรุงแนวคิดเบื้องต้นและ
แนวเกมตามแนวทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านการออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์และน าเสนอแนวคิดเบื้องต้น 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะการเขียนบรรยายเชิงสร้างสรรค์ 
3. ทักษะการค้นหาข้อมูลอ้างอิง 
4. ทักษะการสื่อสาร   
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงแนวคิด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาจากเจ้าของโครงการ โดยน า

ข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงเพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบแนวคิดเบื้องต้น 
และแนวเกม มีการน าเสนองานต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และปรับปรุงตาม
แนวทางแก้ไข 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. แนวคิดเบื้องต้น (High concept)  หมายถึง ค าจ ากัดความสั้นๆ เพียงไม่กี่ค าที่สามารถสื่อสารให้

คนทั่วไปเข้าใจได้ ยกตัวอย่างเช่น “หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยพลังลี้ลับ” 
2. แนวเกม (Genre) หมายถึงการจัดประเภทของเกมตามลักษณะรูปแบบการเล่นหลักของเกมนั้นๆ 

เช่น เกมสวมบทบาท (Role Play Game) และเกมวางแผน (Strategy Game) 
3. พฤติกรรมของผู้เล่นเกม (Game player behavior) หมายถึง  ลักษณะความชอบ และวิธีคิด

ของกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ วัฒนธรรม หรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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4. เจ้าของโครงการ (Project owner) หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของเกม เป็นผู้ตัดสินใจสุดท้าย ที่
ก าหนดรูปแบบของเกมที่เสร็จออกมา อาจจะเป็นผู้ว่าจ้างที่ออกทุนจ้างวานทีมพัฒนาเกมให้สร้าง
เกมตามความต้องการของตน หรืออาจจะเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเกมเองก็ได้ ในกรณีทีทีมพัฒนา
เกมเป็นผู้ผลิตเกมของตนเองโดยไม่ได้รับการจ้างวานจากที่อ่ืน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย  
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2012 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าแนวคิดของเกมและขอบเขตของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถก าหนดรายละเอียดแนวคิดเกม และประเมินขอบเขตของเกม โดย
อ้างอิงจากแนวคิดเบื้องต้น 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20121  ออกแบบรายละเอียด
แนวคิดของเกมและขอบเขตของ
เกม 
  

1. วิเคราะห์แนวคิดเบื้องต้น 
แนวเกม และโครงเรื่อง เพ่ือ
ออกแบบรายละเอียดแนวคิด
เกมและขอบเขตของเกม 

2. จัดท าเอกสารรายละเอียด
แนวคิดเกม 

3. จัดท าเอกสารขอบเขตของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20122  น าเสนอรายละเอียด
แนวคิดของเกมและขอบเขตของ
เกมต่อเจ้าของโครงการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าสื่อการน าเสนอและ
เตรียมความพร้อม 

2. น าเสนอข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้อง
และรับข้อเสนอแนะ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20123  ปรับปรุงและสรุป
รายละเอียดแนวคิดของเกมและ
ขอบเขตของเกม 

1. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

2. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสาร
รายละเอียดแนวคิดเกมตาม
แนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสาร
ขอบเขตของเกมตามแนว
ทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะด้านแนวคิดและขอบเขตของเกมในท้องตลาด ความรู้ทางด้านข้อมูลของเกมประเภทต่างๆ 
ตลอดจนการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล   
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะการสื่อสาร 
3. ทักษะการเขียนบรรยายเชิงสร้างสรรค์ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเชิงแนวคิด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน  และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
ผู้เข้ารับการประเมินควรตรวจสอบเก่ียวกับ 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นต่างๆ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน

การออกแบบรายละเอียดแนวคิดเกมและขอบเขตของเกม รวมถึงการน าเสนองานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและรับข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ปรับปรุงตามแนวทางแก้ไข 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. แนวคิดของเกม (Game concept) หมายถึงภาพรวมโดยทั่วไป ทั้งจุดประสงค์ในการสร้างเกม 

ระบบการเล่น ธีมเนื้อเรื่องคร่าวๆ (Theme) ไสตล์ภาพในเกม (Style) และขอบเขตของเกม เป็น
การอธิบายให้ทีมงานทั้งหมด รวมทั้งเจ้าของโครงการเห็นภาพ และแนวทางของเกมไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการออกแบบนี้จะช่วยอธิบายครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของเกม แต่จะยังไม่ลงลึกใน
รายละเอียดของแต่ละเรื่อง 
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2. ขอบเขตของเกม (Game Scope) หมายถึง การออกแบบเกมโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ ในเกม 
เช่น ทรัพยากรเนื้อเรื่อง ภาพ เสียง กลไก และระบบต่างๆ ภายในเกม ขอบเขตของเกมส่งผล
โดยตรงต่อค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และจ านวนของทีมงานที่ใช้ในการออกแบบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2021 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าโครงเรื่องของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าของโครงการ หรือผู้ที่เก่ียวข้องมาวางโครง
เรื่องเกมได้โดยมีการหาข้อมูลอ้างอิงจากเกมหรือสื่อต่างๆ ที่มีในท้องตลาดมาร่วมวิเคราะห์ มีการน าเสนอต่อ
เจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเป็นโครงเรื่องตามความต้องการ
เจ้าของโครงการ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20211  รวบรวมและวิเคราะห์
แนวคิดโครงเรื่องของเจ้าของ
โครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการจากเจ้าของโครงการ 

2. วิเคราะห์ความต้องการ เพื่อใช้
ออกแบบโครงเรื่อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20212  รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอ้างอิงในการท าโครงเรื่อง 

1. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
เนื้อเรื่องจากสื่อที่มีใน
ท้องตลาด 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้ เพื่อ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
โครงเรื่อง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

20213  ออกแบบและน าเสนอ
โครงเรื่องของเกมต่อเจ้าของ
โครงการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. เขียนโครงเรื่องของเกม โดย
สอดคล้องตามความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ ข้อมูล
อ้างอิง และระบบการเล่น 

2. จัดท าสื่อการน าเสนอ และ
เตรียมความพร้อม 

3. น าเสนอข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้องและ
รับข้อเสนอแนะ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20214  ปรับปรุง และสรุปโครง
เรื่องของเกม 

1. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

2. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารโครง
เรื่องของเกมตามแนวทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกม โครงเรื่อง และบทเนื้อเรื่องประเภทต่างๆ สามารถท าโครงเรื่องและบทเนื้อ
เรื่องของเกมได้ เข้าใจวิธีการท างานของทีมเขียนบทและทีมผลิตเกม สามารถจับใจความ สรุปความ และ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะการแต่งโครงเรื่องให้เข้ากับระบบการเล่นของเกม 
3. ทักษะการสื่อสาร 
4. ทักษะทางด้านการเขียนบรรยายเชิงสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง 
2. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกม 
3. ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย 
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเล่นเกม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์ การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ความต้องการจากเจ้าของโครงการ มีการ

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของโครงเรื่องแต่ละประเภทที่มีต่อการออกแบบและระบบการเล่น มีการ
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เขียนโครงเรื่องซึ่งต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ มีการน าเสนอ
โครงเรื่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และปรับปรุงตามแนวทางแก้ไข 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. โครงเรื่องของเกม (Game storyline)  หมายถึง  เนื้อเรื่องเบื้องต้นของเกม พ้ืนเพของโลกและ

ตัวละครในเกม รวมทั้งเนื้อเรื่องเฉพาะที่เป็นเนื้อเรื่องหลัก ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง 
2. บทเนื้อเรื่องของเกม (Game story)  หมายถึง  เนื้อเรื่องที่ลงรายละเอียดแล้วสมบูรณ์ตามโครง

เรื่องของเกม รวมทั้งบทพูดต่างๆ ของตัวละครในเกม 
3. ผู้อ านวยการสร้าง (Producer)  หมายถึง  ต าแหน่งหน้าที่หนึ่งในกระบวนการพัฒนาเกม ท าหน้า

หลักได้แก่ การประสานงานระหว่างทีมต่างๆ ให้การท างานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 
รวมทั้งก าหนดแผนงานการท างาน และคอยควบคุมไม่ให้ก าหนดกรต่างๆ คลาดเคลื่อนไปจาก
แผนที่วางไว้ 

4. เจ้าของโครงการ (Project owner) หมายถึงผู้ที่เป็นเจ้าของเกม เป็นผู้ตัดสินใจสุดท้าย ที่ก าหนด
รูปแบบของเกมที่เสร็จออกมา อาจจะเป็นผู้ว่าจ้างที่ออกทุนจ้างวานทีมพัฒนาเกมให้สร้างเกม
ตามความต้องการของตน หรืออาจจะเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเกมเองก็ได้ ในกรณีทีทีมพัฒนาเกม
เป็นผู้ผลิตเกมของตนเองโดยไม่ได้รับการจ้างวานจากที่อ่ืน 

5. ระบบการเล่นเกม (Gameplay)  หมายถึง  รายละเอียดต่างๆ ที่จะเป็นตัวก าหนดวิธีการเล่นเกม
ในแต่ละเกม ได้แก่ กติกา กลไกการเล่น องค์ประกอบต่างๆ ระดับความยากของเกม  แนวคิด
การสื่อสารและขั้นตอนของเกม  และการควบคุมเกม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2031 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าแนวคิดตัวละครของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบแนวคิดตัวละครในเกมตามข้ันตอนที่ถูกต้อง และเขียน
บรรยายแนวคิดตัวละครที่ออกแบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20311  รวบรวมและวิเคราะห์ 
ข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบตัว
ละคร 

1. ค้นหา และรวบรวมข้อมูล
อ้างอิงตัวละครจากสื่อที่มีใน
ท้องตลาด 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ
ข้อมูลอ้างอิงที่รวบรวมมาได้ 
เพ่ือเลือกใช้เป็นแนวทาง
ออกแบบตัวละคร 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

20312  ออกแบบตัวละคร 1. ศึกษาโครงเรื่องและขอบเขต
ของเกม  เพ่ือก าหนดตัวละคร
ทั้งหมดท่ีต้องมีในเกม 

2. เขียนบรรยายลักษณะตัว
ละครแต่ละตัว ทั้งทาง
กายภาพ นิสัยใจคอ และ
ความสามารถที่เก่ียวกับการ
เล่น ลงบนเอกสารการ
ออกแบบ 

3. เขียนภาพร่างคร่าวๆ ของตัว
ละครและใส่ลงบนเอกสาร
การออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20313  น าเสนอตัวละครต่อ
เจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าสื่อการน าเสนอและ
เตรียมความพร้อม 

2. น าเสนอข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้อง 
และรับข้อเสนอแนะ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20314  ปรับปรุงและสรุปแบบตัว
ละคร 

1. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

2. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบตามแนวทางแก้ไข 

3. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ  เมื่อมีการ

1. แบบทดสอบปรนัย 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนา
เกม 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในด้านเกมและตัวละครในเกม สามารถจ าแนกรูปลักษณ์และนิสัยใจคอของตัวละครในแต่
ละเกมได้ มีความเข้าใจในความแตกต่างของตัวละครเกมในท้องตลาด มีความรู้พ้ืนฐานการออกแบบตัวละคร
ของเกม ตลอดจนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวาดภาพเบื้องต้น 
2. ทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
3. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. ทักษะการสื่อสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับตัวละครเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงเรื่องและการแต่งเรื่อง 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลกัฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
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วิธีการประเมิน 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงที่น ามาใช้ประกอบการ

ออกแบบตัวละครเกม มีการก าหนดคุณสมบัติและการเขียนบรรยายลักษณะต่างๆ ของตัวละคร มี
การวาดภาพร่างโดยระบุรายละเอียดส าคัญต่างๆ ของตัวละครลงบนเอกสารการออกแบบ มีการ
น าเสนอข้อมูลการออกแบบตัวละครต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์และแก้ไขตาม
แนวทาง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลลงในเอกสารการออกแบบอย่างเป็นระบบ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ตัวละครของเกม (Game character) หมายถึงตัวละครตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏในเกม ซึ่งตัวละคร

แต่ละตัวจะมีประวัติเนื้อเรื่อง ความสามารถ ลักษณะทางกายภาพ และอุปนิสัยที่แตกต่างกัน
ออกไป 

2. ภาพร่างของตัวละคร (Game character sketch) หมายถึง  ภาพวาดแบบคร่าวๆ ของตัวละคร
ในเกม ใช้ประกอบค าอธิบายแนวคิดของตัวละครของเกม เพ่ือช่วยอธิบายแนวคิดของตัวละครที่
นักออกแบบเกม ออกแบบเสนอทีมงานได้ง่ายขึ้น 

3. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวม
องค์ประกอบต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบ
อาจจะถูกเขียนโดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม 
ทีมนักออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุง
อยู่เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2041 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าแนวคิดฉากและสภาพแวดล้อมของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบแนวคิดฉาก และสภาพแวดล้อมในเกมตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีการเขียนบรรยายแนวคิดฉาก และมีการน าเสนอสภาพแวดล้อมที่ออกแบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20411  รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอ้างอิงในการออกแบบฉาก
และสภาพแวดล้อม 
 

1. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
ฉาก และสภาพแวดล้อมจากสื่อที่มี
ในท้องตลาด 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบฉาก
และสภาพแวดล้อม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20412  ออกแบบฉากและ
สภาพแวดล้อม 
 

1. ศึกษาโครงเรื่องและขอบเขตของ
เกม เพ่ือก าหนดฉากและ
สภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ต้องมีใน
เกม 

2. เขียนบรรยายลักษณะฉาก และ
สภาพแวดล้อมแต่ละตัว ทั้งทาง
กายภาพ นิสัยใจคอและ
ความสามารถที่เก่ียวกับการเล่น 
ลงบนเอกสารการออกแบบ 

3. เขียนภาพร่างคร่าวๆ ของฉากและ
สภาพแวดล้อมและใส่ลงบน
เอกสารการออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20413  น าเสนอฉากและ
สภาพแวดล้อมต่อเจ้าของ
โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. จัดท าสื่อการน าเสนอ และเตรียม
ความพร้อม 

2. น าเสนอข้อมูลผู้ที่เก่ียวข้อง และรับ
ข้อเสนอแนะ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20414  ปรับปรุงและสรุปแบบ
ฉากและสภาพแวดล้อม 

1. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและก าหนด
แนวทางแก้ไข 

2. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบ ตามแนวทางแก้ไข 

3. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

1. แบบทดสอบปรนัย 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

รายละเอียดที่เก่ียวข้องระหว่าง
การพัฒนาเกม 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

มีความรู้และทักษะการหาข้อมูลเกี่ยวกับฉากและสภาพแวดล้อมของเกม มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างฉาก
และสภาพแวดล้อมของเกม สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฉากและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความน่าสนใจ
ของเกม มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ทักษะการวาดภาพเบื้องต้น 
3. ทักษะการสื่อสาร 
4. ทักษะทางด้านการเขียนบรรยายเชิงสร้างสรรค์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบภูมิทัศน์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกับระบบการเล่นเกม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเรื่อง 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
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วิธีการประเมิน 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลอ้างอิงเก่ียวกับฉากและสภาพแวดล้อม 

โดยการออกแบบให้ค านึงถึงการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างฉาก สภาพแวดล้อม และโครง
เรื่อง มีการน าเสนอข้อมูลฉากและสภาพแวดล้อมต่อทีมงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไป
วิเคราะห์ปรับปรุงตามแนวทางแก้ไข และมีการน าข้อสรุปไปปรับปรุงรายละเอียดในเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. แนวคิดฉากและสภาพแวดล้อม (Scene and environment concept) หมายถึงภาพร่างและ

ค าอธิบายฉากและสภาพแวดล้อมในเกมโดยอิงจากโครงเรื่องหรือบทเนื้อเรื่องของเกม  เพ่ือให้ทีม
นักออกแบบศิลปะเกม เห็นภาพของฉากและสภาพแวดล้อมได้ตรงกัน  เพ่ือน าไปออกแบบฉาก
และสภาพแวดล้อมต่อไป 

2. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2051 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท ากติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการเล่น 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบกติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การเล่นของเกมที่ชัดเจน โดยยึดแนวทางตามแนวคิดของเกมลงในเอกสารการออกแบบ ตลอดจนสามารถ
น าเสนอกติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่ออกแบบแล้วให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20511  เตรียมการออกแบบ
กติกา กลไกของเกม 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
รายละเอียดแนวคิดของเกม  
เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ออกแบบ 

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
ด้านกติกาและกลไกของเกมจาก
เกมที่มีในท้องตลาด 

3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
กติกาและกลไกของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20512  ออกแบบกติกาและกลไก
ของเกม 
 

1. เขียนรายละเอียดกติกา และ
กลไกของเกมในเอกสารการ
ออกแบบ 

2. ก าหนดองค์ประกอบต่างๆ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับกติกาและกลไก
เบื้องต้น 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20513  สร้างและพัฒนาต้นแบบ
เกม 
 

1. เขียนรายละเอียดที่ออกแบบให้
ทีมโปรแกรมเมอร์เพ่ือสร้าง
ต้นแบบที่ใช้ทดสอบความสนุก 

2. ทดสอบหรือร่วมทดสอบต้นแบบ
กับทีม 

3. รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดสอบ  
เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขให้
โปรแกรมเมอร์ปรับปรุงต้นแบบ 

4. ทดสอบต้นแบบที่ปรับปรุง 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20514  ปรับปรุงและสรุปกติกา 
และกลไกของเกม 
 

1. น าเสนอกติกาและกลไกของเกม
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและรับทราบ
ข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบตามแนวทางแก้ไขและ
ผลจากการทดสอบต้นแบบ 

4. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องระหว่าง
การพัฒนาเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

20515  ออกแบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ทั้งหมดที่เก่ียวกับระบบการ
เล่น 
 

1. ก าหนดองค์ประกอบทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการเล่น  ตามกลไก
ของเกมที่มี ใส่เอกสารการ
ออกแบบ 

2. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎกติกาของเกม ระบบกลไก และรายละเอียดของเกม มีความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา
ของเกมที่ได้รับความนิยม ระบบกลไกของเกม และรายละเอียดของเกม ตลอดจนมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ         
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการคิดแบบเป็นตรรกะ 
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4. ทักษะการสื่อสาร 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับกติกา และระบบกลไกของเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการออกแบบกติกาและกลไกของเกม มีการวิเคราะห์ข้อดี

ข้อเสียของกติกาและกลไกของเกมแต่ละประเภทที่ส่งผลต่อระบบการเล่น และกลุ่มผู้เล่น
เป้าหมาย มีการเขียนและอธิบายเชิงตรรกะเพ่ือสื่อสารแนวคิดกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับ
ข้อเสนอแนะไปแก้ไข และการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารการออกแบบเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กฎกติกาของเกม (Rule of game)  หมายถึง  เงื่อนไขของเกมที่ก าหนดโดยนักออกแบบเกม เมือ

ผู้เล่นท าตามเงื่อนไขจะเกิดผลต่างๆ ตามมาเช่นเดียวกับกติกาของกีฬา และพ้ืนฐานของความ
เป็นเหตุผลทั่วไป 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 212 
 

2. กลไกของเกม (Game mechanic) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่ผู้เล่นสามารถท าได้ในเกม หรือระบบ
ต่างๆ ที่ส่ งผลต่อการเล่น เช่นความสามารถต่างๆ ของตัวละครที่ผู้ เล่นควบคุม หรือ
สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการเล่น 

3. องค์ประกอบของเกม (Elements in game)  หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในเกม ที่มีความ
เกี่ยวข้องหรือส่งผลกับการเล่นของผู้เล่น เช่น อุปกรณ์ ( Item) ศัตรู หรืออุปสรรคประเภทต่างๆ
ในเกม 

4. ทักษะการคิดแบบเป็นตรรกะ (Logical thinking)  หมายถึง การคิดโดยใช้กระบวนการออกแบบ
ต่างๆ มีการล าดับความคิดอย่างดี การคิดและตัดสินใจโดยมีเหตุผลรองรับ รวมทั้งสามารถน า
ทฤษฎีที่เรียนมาหรือประสบการณ์การท างาน มาใช้อ้างอิงในการคิดหรือตัดสินใจได้ 

5. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2052 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าฉากและระดับความยากของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถน าข้อมูลจากโครงเรื่อง กติกา ระบบการเล่น และองค์ประกอบ
ของเกมมาออกแบบฉากและก าหนดความยากในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20521  เตรียมการออกแบบฉาก
และระดับความยากของเกม 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
รายละเอียดแนวคิดขอบเขต
ของเกมและการออกแบบเกม  
เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ออกแบบฉากและระดับความ
ยากของเกม 

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
ฉากและระดับความยากของ
เกมจากเกมที่มีในท้องตลาด 

3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
ฉากและระดับความยากของ
เกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20522  ออกแบบฉากและระดับ
ความยากของเกม 
 
 

1. ก าหนดเงื่อนไขในการออกแบบ 
เช่น ความยาวของเกม  จ านวน
ฉาก  และความยากโดยรวม  
เพ่ือใช้ควบคุมการออกแบบฉาก
และระดับความยาก 

2. เลือกใช้วิธีออกแบบฉากและ
ระดับความยากให้สอดคล้อง
ตามแนวเกมที่ท า  ลงเอกสาร
การออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20523  ปรับปรุงและสรุปฉาก
และระดับความยากของเกม  
 

1. น าเสนอฉากและระดับความ
ยากต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและ
รับทราบข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบตามแนวทางแก้ไข 

4. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ  เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเกม 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับด่านและระดับความยากของเกมแต่ละประเภท มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องด่าน
และระดับความยากของเกมทั่วไปที่มีอยู่ในท้องตลาด สามารถออกแบบด่านหรือระดับความยากขั้นพ้ืนฐาน
ของเกมได้ ตลอดจนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ (ในการตีความองค์ประกอบของเกมออกมาจากระบบกลไกการ

เล่น และกฎกติกาได้) 
4. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
5. ทักษะการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการท าสมดุล และปรับแต่งองค์ประกอบบางอย่าง 
6. ทักษะการสื่อสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นตอนของเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลกัฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงเรื่อง กติกา ระบบการเล่น และ

องค์ประกอบของเกมต่างๆ มาใช้ในการออกแบบฉากและก าหนดความยาก มีการเลือกใช้ข้อมูล
อ้างอิงประกอบเพ่ือให้การออกแบบมีความสอดคล้องกับแนวเกม ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปแก้ไขและปรับปรุงในเอกสารการออกแบบเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การออกแบบระดับความยากของเกม (Level design) หมายถึง   การออกแบบรายละเอียด

ต่างๆ ในแต่ละฉากของเกม ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ผู้เล่นจะได้รับในแต่ละฉาก ว่าจะต้องมี
อะไรบ้าง เช่น ประเภทของอุปสรรค จ านวน ต าแหน่ง และเงื่อนไขระดับความยาก 

2. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

3. แนวเกม (Genre) หมายถึงการจัดประเภทของเกมตามลักษณะรูปแบบการเล่นหลักของเกมนั้นๆ 
เช่น เกมสวมบทบาท (Role Play Game) และเกมวางแผน (Strategy Game)   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2053 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าล าดับขั้นตอนและแนวคิดการสื่อสารของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่       
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่นและล าดับขั้นตอนของ
เกมจากกติกา กลไก องค์ประกอบ รายละเอียดแนวคิด และขอบเขตของเกมอย่างครบถ้วนและเป็นสากล ท า
ให้ผู้เล่นใช้งานได้ง่ายและไม่สับสน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20531  เตรียมการออกแบบ
ล าดับขั้นตอนของเกม 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตของ
เกม กติกา  กลไก  และ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบการเล่น เพ่ือก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการ
ออกแบบล าดับขั้นตอนของเกม 

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
ล าดับขั้นตอนของเกมจากเกมที่มี
ในท้องตลาด 

3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้ เพื่อ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
ล าดับขั้นตอนของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20532  ออกแบบล าดับขั้นตอน
ของเกม 
 

1. จัดท าผังล าดับขั้นตอนของเกมใส่
เอกสารการออกแบบ 

2. เขียนระบุผังล าดับขั้นตอนของ
เกมบนเอกสารการออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20533  ปรับปรุงและสรุปล าดับ
ขั้นตอนของเกม 
 
 

1. น าเสนอล าดับขั้นตอนของเกมต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับทราบ
ข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบ ตามแนวทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20534  เตรียมการออกแบบ
แนวคิดการสื่อสารของเกม 
 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ล าดับขั้นตอน
ของเกม  กติกา  กลไก  และ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบการเล่น  เพื่อก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการ

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

ออกแบบแนวคิดการสื่อสารของ
เกม 

2. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
แนวคิดการสื่อสารของเกมจาก
เกมที่มีในท้องตลาด 

3. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
แนวคิดการสื่อสารของเกม 

20535  ออกแบบแนวคิดการ
สื่อสารของเกม 
 
 

1. ก าหนดภาพรวมของแนวคิดการ
สื่อสารของเกม 

2. จัดท าภาพร่างประกอบแสดง
แนวคิดการสื่อสารของเกมใส่
เอกสารการออกแบบ 

3. เขียนภาพร่างประกอบแนวคิด
การสื่อสารของเกมบนเอกสาร
การออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20536  ปรับปรุงและสรุปแนวคิด
การสื่อสารของเกม 
 

1. น าเสนอแนวคิดการสื่อสารของ
เกมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและรับทราบ
ข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบ ตามแนวทางแก้ไข 

4. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องระหว่าง
การพัฒนาเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่น และล าดับขั้นตอนของเกมแต่ละประเภท  มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่นและล าดับขั้นตอนทั่วๆ ไปที่มีอยู่ในท้องตลาด  
สามารถออกแบบการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่นและล าดับขั้นตอนระดับพื้นฐานได้ สามารถเขียนแผนผังเป็น 
Flowchart ได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและสรุปจับใจความที่มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการคิดอย่างเป็นตรรกะ (ในการตีความองค์ประกอบของเกมออกมาจากระบบกลไกการ

เล่น และกฎกติกาได้) 
4. ทักษะการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้นในการท าสมดุลให้กับค่าขององค์ประกอบต่างๆ ในเกม 
5. ทักษะการสื่อสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน (Flowchart) 
2. ความรู้เกี่ยวกับส่วนการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่น (Game-User Interface) 
3. ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของล าดับขั้นตอนการด าเนินการเกม

รูปแบบต่างๆ มีการจัดท าแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างาน (Flowchart) เพ่ือระบุขั้นตอนการ
ด าเนินเรื่องและแนวคิดการสื่อสารของเกม มีการเสนอแผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์แก้ไข และมีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารการออกแบบ
เกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่น (Game-User Interface)  หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่เกมต้องการ

สื่อสารกับผู้เล่น ทั้งการแจ้งข้อมูลต่อผู้เล่น หรือเปิดรับการตอบโต้จากผู้เล่น แสดงออกมาอยู่บน
หน้าจอในลักษณะของตัวหนังสือ ภาพประกอบ หน้าต่าง ปุ่มกดตอบโต้ หรือค าสั่งต่างๆ 

2. ล าดับขั้นตอนของเกม (Game flow)  หมายถึง ขั้นตอนทั้งหมดในเกม ที่ผู้เล่นจะได้พบตั้งแต่เริ่ม
เข้าเกมจนจบเกม โดยทั่วไปจะเขียนออกมาในลักษณะ Flowchart 

3. แผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน (Flowchart) หมายถึง สัญลักษณ์และข้อความที่ใช้ในการ
สื่อสารขั้นตอนการท างาน ซึ่งโดยมากแล้วการเขียนจะเรียงล าดับการท างานในทุกขั้นตอนตั้งแต่
เริ่มจนจบกระบวนการ 

4. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึงเอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุ งอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2054 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าส่วนการควบคุมของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถน าข้อมูลจากกติกา กลไก และการสื่อสารระหว่างเกมกับผู้เล่นมา
ออกแบบการควบคุมในเกมได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สามารถใช้งานได้จริงและเป็นมิตรกับผู้เล่น 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20541  เตรียมการออกแบบการ
ควบคุมของเกม 
 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร
รายละเอียดแนวคิดของเกม  
แนวคิดการสื่อสารของเกม  กติกา  
กลไก  และองค์ประกอบต่างๆ ที่
เกี่ยวกับระบบการเล่น  เพื่อ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ออกแบบการควบคุมของเกม 

2. ศึกษาผังควบคุม Terminology 
และการใช้งานแต่ละปุ่มโดยทั่วไป
ของเครื่องเกมเป้าหมาย  เพ่ือ
ก าหนดขอบเขตและแนวทางการ
ออกแบบการควบคุมของเกม 

3. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
การควบคุมของเกมจากเกมที่มีใน
ท้องตลาด 

4. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบการ
ควบคุมของเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20542  ออกแบบการควบคุมของ
เกม 
 
 

1. ก าหนดปุ่มที่ใช้กับค าสั่งต่างๆ 
2. เขียนผังการควบคุมของเกม และ

ค าก าหนดแต่ละปุ่ม ในเอกสารการ
ออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20543  ทดสอบการควบคุมกับ
ต้นแบบเกม 
 
 

1. ทดสอบการควบคุมของต้นแบบ
เกมตามที่ตั้งค่าไว้ 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการ
ควบคุมท่ีได้ทดสอบและปรับปรุง
การควบคุม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20544  ปรับปรุงและสรุปการ
ควบคุมของเกม 
 

1. น าเสนอการควบคุมของเกมต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและรับทราบ
ข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และก าหนด
แนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบ ตามแนวทางแก้ไข 

4. อัพเดทข้อมูลในเอกสารอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องระหว่าง
การพัฒนาเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะด้านการค้นคว้าเกี่ยวกับการควบคุมเกมแต่ละประเภท  มีความรู้ความเข้าใจระดับพื้นฐาน
ในเรื่องการควบคุมเกม มีความเข้าใจระบบการเล่นที่เก่ียวข้องกับตัวละครที่ผู้เล่นบังคับ และค าสั่งทั้งหมดที่ผู้
เล่นต้องใช้ระหว่างเล่น ตลอดจนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการสื่อสาร 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเล่นตามประเภทของเกมและอุปกรณ์การเล่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์การออกแบบส่วนควบคุมของเกมเพ่ือให้มีความ

สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ เช่น แนวเกมที่ออกแบบ ประเภทของเกมแพลตฟอร์ม (Game 
Platform) และกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย มีการทดสอบส่วนควบคุมของเกมที่ได้รับการออกแบบ 
ตลอดจนน าเสนอส่วนการควบคุมเกมต่อผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์แก้ไข และ
มีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารการออกแบบเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การควบคุมเกม (Game control)  หมายถึง  ชุดค าสั่งที่ผู้เล่นใส่ผ่านอุปกรณ์รับค าสั่งของเครื่อง

ที่ใช้เล่นเกม เช่น Controller, Mouse, Keyboard หรือ Joystick เพ่ือควบคุมตัวละคร หรือ
วัตถุต่างๆ ของผู้เล่นที่อยู่ในเกม หรือควบคุมการเลือกค าสั่งต่างๆ 

2. เกมแพลตฟอร์ม (Game Platform) หมายถึง ระบบที่รองรับการขายของเกมมีได้หลากหลายทั้ง
บน มือถือ เว็บไซด์ เกมคอนโซล และ คอมพิวเตอร์ เช่น App Store หรือ Xbox เป็นต้น 

3. แนวเกม (Genre) หมายถึงการจัดประเภทของเกมตามลักษณะรูปแบบการเล่นหลักของเกมนั้น 
ๆ เช่น เกมสวมบทบาท (Role Play Game) และเกมวางแผน (Strategy Game) 

4. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2061 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าแผนการหารายได้ในเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถออกแบบแนวคิดวิธีการหารายได้เสริมที่อยู่ในเกมได้ จากนั้นสรุป
วิธีการหารายได้ในเกมกับฝ่ายการตลาดและออกแบบองค์ประกอบในเกมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการหารายได้ที่เลือก 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20611  รวบรวมข้อมูลการหา
รายได้ในเกม 
 

1. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลอ้างอิง
การหารายได้ในเกมจากเกมที่มี
ในท้องตลาด 

2. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของข้อมูล
อ้างอิงที่รวบรวมมาได้  เพ่ือ
เลือกใช้เป็นแนวทางออกแบบ
การหารายได้ในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20612  ออกแบบการหารายได้
ในเกม 
 
 

1. เลือกวิธีหารายได้ในเกม จาก
แนวทางท่ีเลือกมาร่วมกับฝ่าย
การตลาด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดวิธีการหารายได้ และ
รายละเอียดต่างๆ ลงเอกสารการ
ออกแบบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

20613  ปรับปรุงและสรุปการหา
รายได้ในเกม 
 

1. น าเสนอวิธีการหารายได้ในเกม
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและรับทราบ
ข้อเสนอแนะ 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข 

3. ปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารการ
ออกแบบตามแนวทางแก้ไข 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับรูปแบบการหารายได้ของเกมที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด  มีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดทางการตลาดในการหารายได้ของเกม ตลอดจนมีการวิเคราะห์สื่อสารข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะด้านความคิดในการน าส่วนประกอบในเกมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการหารายได้ 
4. ทักษะการสื่อสาร 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการตลาด 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลกัฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียด้านปัจจัยทางการตลาดของเกมเช่น 

พฤติกรรมของกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย แนวเกมที่ได้รับความนิยม แนวโน้มทางการตลาด และ
องค์ประกอบของเกมที่สามารถน ามาใช้หารายได้ มีการก าหนดและน าเสนอวิธีการหารายได้ต่อผู้
ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับข้อเสนอแนะไปแก้ไข และมีการปรับปรุงข้อมูลในเอกสารการออกแบบเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. การหารายได้ของเกม (In-game monetization) หมายถึง  ช่องทางต่างๆ ภายในตัวเกมที่ใช้หา

รายได้จากผู้เล่น เช่นการท าร้านค้าในเกม 
2. พฤติกรรมของผู้เล่นเกม (Game player behavior) หมายถึง  ลักษณะความชอบ และวิธีคิด

ของกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย ซึ่งได้รับผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ วัฒนธรรม หรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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3. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2071 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบเกมตามการออกแบบเกมและปรับปรุงคุณภาพของเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถทดสอบคุณภาพ ความสนุก และความสมดุลของเกมที่ท า โดย
สามารถน าประสบการณ์ในการเล่นเกม และความรู้ทางด้านการออกแบบเกมมาวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเกมที่ได้
ทดสอบ ตลอดจนสามารถปรับแก้ หรือน าเสนอแนวทางการปรับแก้ได้ให้กับทีมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20711  ทดสอบเกม 
 

1. ศึกษาเอกสารการออกแบบ และ
ตัวเกม เพื่อก าหนดขอบเขตและ
แนวทางการทดสอบ 

2. ทดสอบเล่นเกมตามขอบเขต และ
แนวทางการทดสอบ 

3. บันทึกปัญหาหรือจุดที่ควรปรับปรุง
ลงบนรายงานการทดสอบ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20712  ปรับปรุงเกมและรายงาน
ปัญหาต่อทีม 
 
 

1. วิเคราะห์จุดที่ควรปรับปรุง และ
ปรับปรุงตามรายงานการทดสอบ 

2. รายงานปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ปรับปรุงเองได้  พร้อมทั้งการแก้ไข
ที่ต้องการต่อทีมที่เก่ียวข้องเพ่ือให้
ทีมท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20713  ทดสอบซ้ า 
 

1. ทดสอบซ้ าในจุดที่ได้รับการแก้ไข 
2. ปรับปรุงรายงานปัญหาที่ได้รับการ

แก้ไขแล้วและส่วนที่แก้ไขไม่
ถูกต้องให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการเล่นเกมหลายๆ ประเภท โดยเฉพาะเกมที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด มีความเข้าใจ
วิธีการปรับจูนเกมในเบื้องต้น (Fine-tuning) ตลอดจนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการสื่อสาร 
4. ทักษะด้านการสังเกต 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเกม 
2. ความรู้เกี่ยวกับสมดุลต่างๆ ในระบบเกม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการศึกษาข้อมูลระบบของเกมจากเอกสารการออกแบบ ให้

ทดสอบเกมตามที่ได้รับมอบหมาย มีการสังเกตจุดบกพร่องเพ่ือน าไปวิเคราะห์ปัญหา มีการ
รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะท าการทดสอบซ้ าและน าเสนอรายงานการสรุปต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ปรับแต่งเกม (Fine-tune game) หมายถึง การปรับค่าต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของ

เกม รวมทั้งการปรับปรุงกลไกหรือกติกาของเกม(ในบางกรณี) เพื่อให้เกมมีความสมดุลและความ
สนุกของเกมเป็นไปตามที่นักออกแบบเกม หรือเจ้าของโครงการต้องการ  

2. ความสมดุลของเกม (Game balance) หมายถึง การก าหนดค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
ของเกม ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป จนท าให้ผู้เล่นรู้สึกขัดแย้ง หรือท าลายความสนุกของเกม 
ในกรณีส าหรับเกมที่เล่นคนเดียวหรือผู้เล่นหลายคนแบบช่วยเหลือกัน ความสมดุลจะมีผลให้เกม
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ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปกับกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย ในกรณีของเกมท่ีเล่นหลายคนแบบแข่งกัน 
ความสมดุลของเกมจะมีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้เล่นแต่ละคน 

3. ความสนุกของเกม (Game amusement) หมายถึง ประสบการณ์ของผู้เล่นที่ได้รับจากการเล่น
เกม ผ่านกลไกของเกม กติกา องค์ประกอบต่างๆ ของเกม การสื่อสารของเกมต่อผู้เล่น ระดับ
ความยากของเกมที่มีผลต่อกลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย ตามท่ีนักออกแบบเกม หรือเจ้าของโครงการ
ต้องการ และก าหนดขึ้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 236 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2081 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าบัญชีทรัพยากรภาพในเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสรุปทรัพยากรภาพทั้งหมดที่ต้องมีในเกม  จากนั้นสามารถจัดท า
รายการทรัพยากรภาพ  เพ่ือให้นักออกแบบศิลปะเกม น าไปท ากราฟิกในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20811  เตรียมและจัดท าบัญชี
ทรัพยากรภาพ 
 

1. ศึกษา และวิเคราะห์เอกสาร
ขอบเขตของเกม เอกสารการ
ออกแบบ และเอกสารฉาก และ
ความยากของเกม เพ่ือก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการท า
เอกสารบัญชีทรัพยากรภาพ 

2. ออกแบบโครงร่างบัญชีทรัพยากร
ภาพของเกมที่ท า 

3. ระบุทรัพยากรภาพและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องลงในบัญชี
ทรัพยากรภาพ โดยไม่จ าเป็นต้อง
ลงลึกในรายละเอียดเชิงเทคนิค 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20812  อัพเดทบัญชีทรัพยากร
ภาพ 
 

1. เพ่ิมหรือลดทรัพยากรในบัญชีและ
ปรับแก้รายละเอียดของทรัพยากร 
ตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
พัฒนาเกม 

2. ตรวจสอบความคืบหน้าของการ
จัดท าทรัพยากรและอัพเดทสถานะ
ของทรัพยากรในบัญชี 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการจัดท าภาพประกอบและต าแหน่งที่จะวางภาพในเกม สามารถจัดท าเอกสารได้อย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งสามารถสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการเขียนและการเรียบเรียงเอกสาร 
4. ทักษะการสื่อสาร 
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5. ทักษะด้านความละเอียดรอบคอบ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
2. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภาพ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลกัฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบ

เอกสารส าหรับระบุข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภาพในเกม ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูล
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. รายการทรัพยากรภาพของเกม (Art asset list)  หมายถึง  รายการแสดงงานภาพเฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับการเล่น (ถูกก าหนดเงื่อนไขการแสดงโดยระบบการเล่น) ที่ต้องใช้ในเกม โดยมีการ
ระบุรายละเอียดคร่าวๆ ถึงลักษณะของภาพ และต าแหน่งการใช้งาน 

2. ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (GUI: Graphic User Interface) หมายถึงระบบการแสดงผลด้วยภาพที่
ปรากฏขึ้นตามที่นักออกแบบได้ก าหนด หรือเมื่อถูกเรียกใช้โดยผู้เล่นเกม เช่น ภาพแสดงข้อมูล
สถานะและปุ่มตัวเลือกทักษะของตัวละคร 
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3. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2082 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าบัญชีทรัพยากรเสียงในเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสรุปทรัพยากรเสียงทั้งหมดท่ีต้องมีในเกม จากนั้นสามารถจัดท า
รายการทรัพยากรเสียงเพ่ือให้ผู้เรียบเรียงเสียง (Sound composer) น าไปท าเสียงประกอบในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20821  เตรียมและจัดท าบัญชี
ทรัพยากรเสียง 
 

1. ศึกษา และวิเคราะห์เอกสาร
ขอบเขตของเกม เอกสารการ
ออกแบบ และเอกสารฉาก และ
ความยากของเกม เพ่ือก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการท า
เอกสารบัญชีทรัพยากรเสียง 

2. ออกแบบโครงร่างบัญชีทรัพยากร
เสียงของเกมที่ท า 

3. ระบุทรัพยากรเสียงและ
รายละเอียดที่เก่ียวข้องลงในบัญชี
ทรัพยากรเสียง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ลงลึกในรายละเอียดเชิงเทคนิค 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20822  อัพเดทบัญชีทรัพยากร
เสียง 
 

1. เพ่ิมหรือลดทรัพยากรในบัญชีและ
ปรับแก้รายละเอียดของทรัพยากร 
ตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
พัฒนาเกม 

2. ตรวจสอบความคืบหน้าของการ
จัดท าทรัพยากรและอัพเดทสถานะ
ของทรัพยากรในบัญชี   

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการจัดท าเสียงประกอบ Background music  และจุดที่จะวางเสียงในเกม สามารถ
จัดท าและบันทึกเอกสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการเขียนและการเรียบเรียงเอกสาร 
4. ทักษะการสื่อสาร 
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5. ทักษะการจ าแนกเสียง 
6. ทักษะด้านความละเอียดรอบคอบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
2. ความรู้เรื่องประเภทของเสียงประกอบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบ

เอกสารส าหรับระบุต าแหน่งการจัดวางเสียงในเกม ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้เรียบเรียงเสียง (Sound composer)  หมายถึง  ผู้ที่ท าเสียงประกอบ และ ดนตรีให้กับเกม 
2. รายการทรัพยากรเสียงของเกม (Sound asset list)  หมายถึง  รายการแสดงเสียงประกอบ

เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเล่น (ถูกก าหนดเงื่อนไขการเล่นโดยระบบการเล่น) และดนตรีในเกม โดย
มีระบุรายละเอียดคร่าวๆ ว่าเสียงมีลักษณะอย่างไร และใช้งานที่จุดใด 
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3. เสียงประกอบ (Sound effect)  หมายถึง  เสียงที่เกิดขึ้นในเกม ที่เกิดจากการกระท าต่างๆ คล้าย
เสียงที่เกิดขึ้นในโลกจริง เช่นเสียงยิงปืน เสียงวัตถุตกกระทบพ้ืน ฯลฯ ตามเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละเกม 

4. เสียงเพลงประกอบ (Background music) หมายถึง เพลงที่บรรเลงระหว่างการเล่นเกม เพลง
บรรเลงอาจจะได้รับการก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หรือฉากที่ผู้เล่นก าลัง
เล่นอยู่ 

5. เอกสารการออกแบบเกม (Game design document) หมายถึง เอกสารที่รวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น แนวคิด ขั้นตอน ขอบเขตของการออกแบบเกม เอกสารการออกแบบอาจจะถูกเขียน
โดยนักออกแบบเกม หรืออาจจะเป็นการเขียนร่วมกันระหว่างทีมนักออกแบบเกม ทีมนัก
ออกแบบศิลปะเกมและทีมนักพัฒนาโปรแกรมเกม และเอกสารนี้มักจะได้รับการปรับปรุงอยู่
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้เอกสารการออกแบบเกมอาจจะถูกใช้เป็น
ส่วนประกอบของสัญญาข้อตกลงระหว่างเจ้าของโครงการและทีมงานออกแบบเกมอีกด้วย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2083 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดท าบัญชีข้อความในเกม 
3. ทบทวนครั้งที่ N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักออกแบบเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้ต้องเป็นผู้ที่สามารถสรุปข้อความทั้งหมดที่ต้องมีในเกม จากนั้นสามารถจัดท ารายการ
ข้อความเพ่ือน าไปแปลภาษาหรือให้นักพัฒนาโปรแกรมเกมน าไปใส่ในเกมได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

20831  เตรียมและจัดท าบัญชี
ข้อความในเกม 
 

1. ศึกษา และวิเคราะห์เอกสาร
ขอบเขตของเกมการออกแบบ และ
เอกสารฉาก และความยากของ
เกม เพ่ือก าหนดขอบเขตและแนว
ทางการท าเอกสารบัญชีข้อความ
ในเกม 

2. ออกแบบโครงร่างบัญชีข้อความ
ของเกมที่ท า 

3. ระบุข้อความและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องลงในบัญชีข้อความในเกม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

20832  อัพเดทบัญชีข้อความใน
เกม 

1. เพ่ิมหรือลดข้อความในบัญชี และ
ปรับแก้รายละเอียดของข้อความ 
ตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
พัฒนาเกม 

2. ตรวจสอบความคืบหน้าของการ
จัดท าข้อความ และอัพเดทสถานะ
ของข้อความในบัญชี 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ความรู้และทักษะในเรื่องเอกสารขอบเขตของเกม เอกสารฉากและความยากของเกม สามารถจัดท าและบันทึก
เอกสารอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านประสบการณ์การเล่นเกม 
2. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ทักษะการเขียนและการเรียบเรียงเอกสาร 
4. ทักษะการสื่อสาร 
5. ทักษะด้านความละเอียดรอบคอบ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
2. ความรู้ด้านภาษา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการออกแบบ

เอกสารส าหรับระบุข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรข้อความในเกม ตลอดจนการปรับปรุง
ข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. บัญชีข้อความในเกม (Text List) หมายถึง รายการข้อความที่เป็นการสรุปข้อความและ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเกม  บัญชีข้อความในเกมจะถูกใช้โดยทีมพัฒนาเกมเพ่ือ
น าไปใส่ในเกม (เช่นค าอธิบาย หรือบทพูดของตัวละคร) หรืออาจได้รับการแปลให้เป็นภาษาอ่ืน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3011 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    เขียนโปรแกรมเกมโดยใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของ 

เกมเอนจิน (Game Engine) 
3. ทบทวนครั้งที่           N/A 
4. สร้างใหม่                 
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ การใช้ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  ของเกม
เอนจิน ที่ใช้พัฒนาเกมได้ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ Assets ที่จะน ามาใช่ได้ และสามารถจัดท า
เอกสารทางเทคนิค (Technical Document) 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30111 วิเคราะห์ความต้องการ
ของเอกสารออกแบบ และ
จัดเตรียม Assets 

1. ระบุและรวบรวม Assets ทั้งหมด 
ที่ต้องใช้ในตัวงาน 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ 
Assets และ จัดเก็บ Assets  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

30112 เขียนโปรแกรมตาม
เอกสารออกแบบ (Design 
Document) 

1. เลือกใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools)  ใน Game 
Engine  

2. ใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools)  และ Assets 
โดยก าหนดค่าได้ตรงตามเอกสาร
ออกแบบ 

3. เขียน Game Logic เพ่ิมเติมได้ 
เอกสารออกแบบทางเทคนิค 
(Technical Document) 

4. จัดท าเอกสาร (Programming 
Document) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สามารถวิเคราะห์เอกสารออกแบบและสามารถเขียนโปรแกรม
ตามเอกสารออกแบบได้ โดยใช้ เกมเอนจิน (Game Engine) เป็นเครื่องมือ และสามารถจัดท าเอกสารทาง
เทคนิค (Technical Document) ได ้
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการตรวจสอบความถูกต้องของ Assets และ จัดเก็บ Assets  
3. ทักษะการใช้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) และ Assets โดยก าหนดค่าได้ตรงตามที่

ก าหนด 
4. ทักษะการอ่าน Code จากเครื่องมือพ้ืนฐาน (Tools) ของเกมเอนจินที่เลือกใช่ 
5. ทักษะการเขียน Game Logic เพ่ิมเติมได้ตรงกับตามที่ก าหนด 
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6. ทักษะการจัดท าเอกสารทางเทคนิค (Technical Document) 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับ Assets ทั้งหมดที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ Libraries/Tools ใน Game Engine ที่เลือกใช้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการวิเคราะห์ความต้องการของเอกสารออกแบบ และ

จัดเตรียม Assets โดยสามารถระบุ Assets ทั้งหมดและตรวจความถูกต้องของ Assets ให้
เหมาะสมกับเกมเอนจินที่ใช้ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงการเขียนโปรแกรมโดยใช้เกมเอนจินโดย
ต้องมีความรู้ความเข้าใจไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  ของเกมเอนจินที่เลือกใช้ 
สามารถเขียนโปรแกรม Logic ให้เข้ากับเกมเอนจินที่เลือกใช้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดท า
เกมเอกสารทางเทคนิค (Technical Document) ให้โปรแกรมเมอร์คนอ่ืนเข้าใจในงานที่ได้ท า
ไป 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
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เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. Programming Logic หมายถึง การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (อังกฤษ: Logic programming) 
เป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม (programming paradigm) แบบหนึ่ง โดยก าหนดเซต
คุณลักษณะ (attribute) ของค าตอบ แทนที่จะก าหนดขั้นตอนที่ท าให้ได้ค าตอบ การเขียน
โปรแกรมแบบนี้มีหลักการคือ ความจริง + กฎ = ผลลัพธ์ หลักการอ่ืนที่แตกต่างให้ดู การเขียน
โปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย (Inductive logic programming)  

3. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

4. Logic หมายถึงตรรกศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์และเหตุผล การได้มาของผลภายใต้
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดถือเป็นสาระส าคัญ ข้อความหรือการให้เหตุผลในชีวิตประจ าวันสามารถสร้าง
เป็นรูปแบบที่ชัดเจนจนใช้ประโยชน์ในการสรุปความ ความสมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง 

5. Asset หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่น าเข้ามาในโปรเจ็กต์เพ่ือใช้ในการพัฒนาเกม ไม่ว่าจะเป็น โมเดล 
สคริปต์ แอนิเมชันTexture และอ่ืนๆ ล้วนถือเป็น Asset ทั้งสิ้น ซึ่ง Asset จะถูกเก็บไว้ในไดเร็ก
ทอรี่ที่ชื่อว่า Assets ภายในโปรเจ็กต์ ถ้าหากไม่ได้อยู่ในไดเร็กทอรี่นี้จะไม่สามารถใช้ในการ
พัฒนาเกมได ้

6. เอกสารทางเทคนิค (Technical Document) หมายถึง เอกสารทางเทคนิคในทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์เป็นค าศัพท์ที่ครอบคลุมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
และเอกสารประเภทต่างๆ นั้นถูกสร้างขึ้นผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด Software 
Development Lifecycle (SDLC) เอกสารนี้มีไว้เพ่ืออธิบายการท างานของฟังชั่นต่างๆ ใน
ซอฟต์แวร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคโดยรวม และการอภิปรายค าถามที่ส าคัญทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและผู้พัฒนาโปรแกรม 
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7. เอกสารออกแบบ (Design Document หรือ Software Design Document) หมายถึง เอกสาร

การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นค าอธิบายที่ เป็นลายลักษณ์อักษรของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่นัก
ออกแบบซอฟต์แวร์เขียนเพ่ือให้ค าแนะน าโดยรวมแก่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ของโครงสร้างซอฟต์แวร์ มักจะมาพร้อมกับไดอะแกรมสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะของชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ฟังชั่นเล็กๆ ของโครงสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแบ่งงานกันเป็นทีมได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3012 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมเกม 
3. ทบทวนครั้งที่          N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการทดสอบ และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียน
โปรแกรมเกม 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกูฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30121 ทดสอบหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

1. ระบุวิธีการและเลือกใช้เครื่องมือใน
การทดสอบโปรแกรม 

2. ค้นหาปัญหาและข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม  

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

30122 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมท่ีตรวจพบ 

1. ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. แก้ไขปัญหาโปรแกรมที่เกิดข้ึน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรม 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการอ่าน Code จากเครื่องมือพ้ืนฐาน (Tools) ของเกมเอนจินที่เลือกใช้ 
3. ทักษะการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้น 
4. ทักษะการใช้เครื่องมือหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่างๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการก าหนดวิธีการ ทฤษฎี และเครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน Error Code จากเครื่องมือ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
4. มีความรู้เรื่องเก่ียวกับ Programming Logic 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก)ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมให้ค านึงถึงเครื่องมือและเทคนิค

การค้นหาข้อผิดพลาดของเกมเอนจินที่ เลือกใช้ เป็ นหลัก สามารถใช้ เครื่องมีที่มีอยู่ ใน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window ช่วยเหลือได้แต่ไม่จ าเป็น การทดสอบข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมในขั้นนี้จะเป็นการทดสอบความผิดพลาดของ Program Logic พ้ืนฐานไม่ลงลึกถึงระดับ
ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. Programming Logic หมายถึง การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (อังกฤษ: Logic programming) 
เป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม (programming paradigm) แบบหนึ่ง โดยก าหนดเซต
คุณลักษณะ (attribute) ของค าตอบ แทนที่จะก าหนดขั้นตอนที่ท าให้ได้ค าตอบ การเขียน
โปรแกรมแบบนี้มีหลักการคือ ความจริง + กฎ = ผลลัพธ์ หลักการอื่นที่แตกต่างให้ดู การเขียน
โปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย (Inductive logic programming)  
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3. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

4. ทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) หรือการดีบัก หมายถึง กระบวนการค้นหา
และแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักส าคัญของการดีบักคือการใช้
เครื่องมือตรวจสอบของเกมเอนจินที่ใช่ได้ รวมถึงเครื่องมืออ่ืนๆ ในระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้เช่น 
Microsoft Window เทคนิคการดีบักมีหลากหลายสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการค้นหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตัวอย่างเทคนิคการดีบักเช่น interactive debugging, control flow 
analysis, unit testing, integration testing, log file analysis, monitoring at the 
application or system level, memory dumps และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดีบักใน
ขั้นนี้จะทดสอบการดีบักเฉพาะส่วนของโปรแกรม Logic ที่ไม่ลงลึกถึงไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3013 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม (Optimization) 
3. ทบทวนครั้งที่          N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม   
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมอย่างถูกหลักการเพ่ือให้
โปรแกรมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกูฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30131 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented 
Programming) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบุทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object Oriented 
Programming) 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object 
Oriented Programming) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

30132 ใช้ Data Structures 
และ Variables ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระบุทฤษฎีการใช้และข้อจ ากัดของ 
Data Structures และ Variables 

2. ใช้ Data Structures และ 
Variables ได ้

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

30133 ใช้ Statements และ 
ประยุกต์ใช้ Algorithms ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ระบุทฤษฎีการใช้และข้อจ ากัดของ 
Statements และ Algorithms 

2. ใช้ Statements และ 
Algorithms ได ้

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) มีความเข้าใจการใช้งาน 
Data Structures และ Variables และ Statements 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้และข้อจ ากัดของ Data Structures และ Variables 
3. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการใช้และข้อจ ากัดของ Statements และ Algorithms 
4. มีความรู้เกี่ยวกับ Programming Logic 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 
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(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
N/A 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อ 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม 

(Optimization) ที่ท าให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานเร็วขึ้นหรือใช้ทรัพยากรน้อยลง ในการ
ทดสอบนี้ต้องมีความเข้าใจการใช้และข้อจ ากัดของ Data Structures, Variables และ 
Statements รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ Algorithms เพ่ือท าให้โปรแกรมที่เขียนใช้ทรัพยากร 
น้อยที่สุด 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. Programming Logic หมายถึง การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (อังกฤษ: Logic programming) 
เป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม (programming paradigm) แบบหนึ่ง โดยก าหนดเซต
คุณลักษณะ (attribute) ของค าตอบ แทนที่จะก าหนดขั้นตอนที่ท าให้ได้ค าตอบ การเขียน
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โปรแกรมแบบนี้มีหลักการคือ ความจริง + กฎ = ผลลัพธ์ หลักการอื่นที่แตกต่างให้ดู การเขียน
โปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย (Inductive logic programming)  

3. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

4. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม 
โดยอาศัยแนวคิดของวัตถุชิ้นหนึ่ง มีความสามารถในการปกป้องข้อมูล และการสืบทอดคุณสมบัติ 
อาลัน เคย์ (Alan Kay) ได้เสนอกฎ 5 

- ทุกๆ สิ่งเป็นวัตถุ (Everything is an Object) 
- โปรแกรม ก็คือ กลุ่มของวัตถุที่ส่งข่าวสารบอกกันและกันให้ท างาน (A Program is 

a Bunch of Object Telling Each Other What to do by Sending Messages) 
- ในวัตถุแต่ละวัตถุจะต้องมีหน่วยความจ าและประกอบไปด้วยวัตถุอ่ืนๆ (Each 

Object has Its Own Memory Made Up of Other Objects) 
- วัตถุทุกชนิดจะต้องจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง (Every Object has a Type) 
- วัตถุที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันย่อมได้รับข่าวสารเสมือนกัน (All Object of a 

Particular Type Can Receive the Same Messages) 
5. Variable หมายถึง ตัวแปร ซึ่งหมายถึงตัวที่ผู้เขียนโปรแกรมตั้งขึ้น เพ่ือใช้เก็บค่าที่ต้องการ

น ามาใช้งานในการเขียนโปรแกรม เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล เก็บข้อมูลในหน่วยความจ า
ขณะที่โปรแกรมท างาน  ประกอบด้วยชื่อตัวแปรและต าแหน่งที่เก็บ  แต่ในการเรียกใช้งานส่วน
ใหญ่จะใช้ชื่อตัวแปรเป็นหลัก ตัวแปรใช้เก็บข้อมูลที่มีการเรียกใช้หลายครั้ง  เช่น  ในการค านวณ
หลายอย่าง  การเปรียบเทียบข้อมูลหลายครั้ง 

 
6. Statement เป็นข้อความที่เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาใดภาษาหนึ่ง มี 2 แบบ คือ แบบข้อความสั่งท าการ (executable statement) และ
ข้อความสั่งไม่ท าการ (non executable statement)ข้อความทั้งหมดที่เขียนสั่งตั้งแต่ต้นจนจบ
เรียกว่า ชุดค าสั่ง หรือ โปรแกรม (program) Script โดยปรกติประกอบด้วยล าดับของ 
statements ถ้ามีมากกว่าหนึ่ง statement ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นในครั้งหนึ่งเป็น statement 
execute 

7. Data Structures หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่อยู่ ในโครงสร้างนั้นๆ รวมทั้ ง
กระบวนการในการจัดการข้อมูลในโครงสร้าง หรือ การจัดเตรียมรูปแบบการเก็บข้อมูลใน
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หน่วยความจ าอย่างมีระเบียบแบบแผนการแทนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง ตลอดจนกรรมวิธี
การเข้าถึงข้อมูลในโครงสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. Algorithms หมายถึง แนวคิดอย่างมี เหตุมีผลที่ผู้ พัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ หรือ
นักวิเคราะห์ระบบ ใช้ในการอธิบายวิธีการท างานอย่างเป็นขั้นตามล าดับในการที่จะพัฒนา
โปรแกรมนั้นๆ ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ 
ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมขณะเดียวกันสามารถช่วยให้ผู้ที่เป็นเจ้าของงาน หรือผู้ที่รักผิด
ชอบได้ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ในการท างาน และความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการท างาน โดยผู้
ที่เปน็เจ้าของงานหรือผู้ที่รับผิดชอบนั้นๆ ไม่จ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็น 

9. Optimizations ในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมหรือ
การปรับให้เหมาะสมของซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการของการปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์เพ่ือให้
การท างานบางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรเช่น CPU และ Memory น้อยลง 
โดยทั่วไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับการปรับให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถเรียกใช้งานได้
รวดเร็วขึ้นหรือเพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยใช้หน่วยความจ าน้อยลงหรือทรัพยากรอ่ืนๆ หรือใช้
พลังงานน้อยลง การ Optimizations มีหลายระดับหลายวิธี แต่ในการทดสอบนี้จะวัดความ
เข้าใจในระดับ Data Structure, Variables, Statements และ Algorithms โดยต้องมีความ
เข้าใจการใช้และข้อจ ากัดของ Data Structures, Variables และ Statements ได้อย่าง
เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงต้องสามารถเลือกประยุคใช้ Algorithms เพ่ือท าให้โปรแกรมที่
เขียนใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3014 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    แก้ไขเพ่ิมเติม ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  ภายในตามที่สั่ง 
3. ทบทวนครั้งที่          N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถเขียน Program Logic Function เพ่ิมเติมหรือแก้ไขตามท่ีได้รับค าสั่ง
ให้ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)   
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30141 จัดท า Program Logic 
Function เพ่ิมเติมตามที่ได้รับ
ค าสั่งให้ ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) 

1. วิเคราะห์เอกสารค าสั่ง 
(Requirement Document) 

2. เขียน Function เพ่ิมไปใน 
Libraries/Tools เพ่ือให้ผู้อ่ืน
สามารถเรียกใช้ 

3. จัดท าเอกสารทางเทคนิค 
(Technical Document) เพ่ือใช้
สื่อสาร/อธิบาย Function ที่เขียน
ขึ้นมาใหม่ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

30142 พัฒนาเพ่ิมเติมแก้ไข 
Function ตามท่ีได้รับค าสั่ง 

1. วิเคราะห์เอกสารค าสั่ง 
(Requirement Document) 

2. อ่านและวิเคราะห์ Code ใน 
Libraries/Tools เดิม 

3. แก้ไข/ปรับปรุง Code ใน Library 
ตามเอกสารค าสั่ง (Requirement 
Document) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการอ่าน Code จาก ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) เข้าใจการท างานของ 
ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถอ่านเอกสารค าสั่ง (Requirement 
Document) และจัดท าเอกสารทางเทคนิค (Technical Document) 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก)ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการเขียน Function เพ่ิมไปใน Libraries/Tools เพ่ือให้ผู้อื่นสามารถเรียกใช้ได้ 
3. ทักษะการแก้ไข Function ใน Libraries/Tools เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถเรียกใช้ได้ 
4. ทักษะการจัดท าเอกสารทางเทคนิค (Technical Document) เพ่ือใช้สื่อสาร/อธิบาย Function 

ที่เขียนขึ้นมาใหม่ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เอกสารค าสั่ง (Requirement Document) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน Code ใน Library  

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ก)ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะแก้ไข เพ่ิมเติมไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ตาม

แนวทางหรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ ผู้ที่จะผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เฉพาะทางหนึ่งด้านคือ 
Graphic Artificial Intelligent (AI) หรือ Physic 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 265 
 

ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

3. เอกสารทางเทคนิค (Technical Document) หมายถึง เอกสารทางเทคนิคในทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์เป็นค าศัพท์ที่ครอบคลุมเอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
และเอกสารประเภทต่างๆ นั้นถูกสร้างข้ึนผ่านวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด Software 
Development Lifecycle (SDLC) เอกสารนี้มีไว้เพ่ืออธิบายการท างานของฟังชั่นต่างๆ ใน
ซอฟต์แวร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคโดยรวม และการอภิปรายค าถามที่ส าคัญทั้งหมดที่เกิดข้ึน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและผู้พัฒนาโปรแกรม 

4. เอกสารออกแบบ (Design Document หรือ Software Design Document) หมายถึง เอกสาร
การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นค าอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่นัก
ออกแบบซอฟต์แวร์เขียนเพ่ือให้ค าแนะน าโดยรวมแก่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ของโครงสร้างซอฟต์แวร์ มักจะมาพร้อมกับไดอะแกรมสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะของชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ฟังชั่นเล็กๆของโครงสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแบ่งงานกันเป็นทีมได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3015 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Function เพ่ิมเติมใน ไลบรารีหรือ

เครื่องมือ (Libraries/Tools)   
3. ทบทวนครั้งที่           N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียน
โปรแกรมเกม รวมถึงสามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากลงลึกถึงระดับไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30151 ทดสอบหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

1. ระบุวิธีการและทฤษฎีในการทดสอบ
โปรแกรม 

2. ค้นหาปัญหาและข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

30152 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมท่ีตรวจพบ 

1. ระบุปัญหาที่เกิดข้ึน 
2. แก้ไขปัญหาโปรแกรมที่เกิดข้ึน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะในการทดสอบและแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรม 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการอ่าน Code จากเครื่องมือพ้ืนฐาน (Tools) ของเกมเอนจินที่เลือกใช้ 
3. ทักษะการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่เกิดขึ้นในระดับไลบรารีหรือเครื่องมือ 

(Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน 
4. ทักษะการใช้เครื่องมือหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่างๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับการก าหนดวิธีการ ทฤษฎี และเครื่องมือ ที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน Error Code จากเครื่องมือ 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในระดับไลบรารีหรือ

เครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน 
4. มีความรู้เรื่องเก่ียวกับ Programming Logic 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

หลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมในระดับไลบรารีหรือเครื่องมือ 

(Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน ให้ค านึงถึงเครื่องมือและเทคนิคการค้นหาข้อผิดพลาดของ
เกมเอนจินที่เลือกใช้เป็นหลัก สามารถใช้เครื่องมีที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 
ช่วยเหลือได้แต่ไม่จ าเป็น ในการทดสอบแก้ไขความผิดพลาดของโปรแกรมในขั้นนี้จะทดสอบการ
ลงลึกถึงระดับไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. Programming Logic หมายถึง การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ (อังกฤษ: Logic programming) 
เป็นแนวทางการเขียนโปรแกรม (programming paradigm) แบบหนึ่ง โดยก าหนดเซต
คุณลักษณะ (attribute) ของค าตอบ แทนที่จะก าหนดขั้นตอนที่ท าให้ได้ค าตอบ การเขียน
โปรแกรมแบบนี้มีหลักการคือ ความจริง + กฎ = ผลลัพธ์ หลักการอื่นที่แตกต่างให้ดู การเขียน
โปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย (Inductive logic programming)  

3. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
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ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น  Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

4. ทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging) หรือการดีบัก หมายถึง กระบวนการค้นหา
และแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาภายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักส าคัญของการดีบักคือการใช้
เครื่องมือตรวจสอบของเกมเอนจินที่ใช่ได้ รวมถึงเครื่องมืออ่ืนๆ ในระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้เช่น 
Microsoft Window เทคนิคการดีบักมีหลากหลายสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการค้นหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ตัวอย่างเทคนิคการดีบักเช่น interactive debugging, control flow 
analysis, unit testing, integration testing, log file analysis, monitoring at the 
application or system level, memory dumps และเทคนิคอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดีบักใน
ขั้นนี้จะทดสอบการดีบักลงลึกถึงระดับไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนจิน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 270 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   3016 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine 

(Optimization Game Engine using Programming) 
3. ทบทวนครั้งที่           N/A 
4. สร้างใหม่                 
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกมระดับ Game 
Engine (Optimization Game Engine using Programming) 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           

 
8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30161 เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented 
Programming) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ระบุทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ (Object Oriented 
Programming) 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object 
Oriented Programming) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

30162 ใช้ทฤษฎีในเชิงการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเกม 

1. ระบุทฤษฎีในเชิงการเขียน
โปรแกรม (Programming 
language theory) 

2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเขียน
โปรแกรม (Programming 
language theory) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความรู้และทักษะการใช้ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ของเกมเอนิจที่เลือกใช้ และสามารถเขียน
โปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกมระดับ Game Engine (Optimization Game Engine using 
Programming) โดยใช้ ทฤษฎีการเขียนโปรแกรม (Programming language theory) และ ทฤษฎีการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming)  มาใช้ 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนโปรแกรม (Programming language theory) 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
N/A 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการเขียนโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม 

(Optimization) ที่ท าให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท างานเร็วขึ้นหรือใช้ทรัพยากรน้อยลง ในการ
ทดสอบนี้ต้องมีทักษะและความรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 
และ ทฤษฎีการเขียนโปรแกรม (Programming language theory) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเกม 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม 
โดยอาศัยแนวคิดของวัตถุชิ้นหนึ่ง มีความสามารถในการปกป้องข้อมูล และการสืบทอดคุณสมบัติ 
อาลัน เคย์ (Alan Kay) ได้เสนอกฎ 5 

- ทุกๆ สิ่งเป็นวัตถุ (Everything is an Object) 
- โปรแกรม ก็คือ กลุ่มของวัตถุที่ส่งข่าวสารบอกกันและกันให้ท างาน (A Program is a 

Bunch of Object Telling Each Other What to do by Sending Messages) 
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- ในวัตถุแต่ละวัตถุจะต้องมีหน่วยความจ าและประกอบไปด้วยวัตถุอ่ืนๆ (Each Object 
has Its Own Memory Made Up of Other Objects) 

- วัตถุทุกชนิดจะต้องจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง (Every Object has a Type) 
- วัตถุที่จัดอยู่ ในประเภทเดียวกันย่อมได้รับข่าวสารเสมือนกัน (All Object of a 

Particular Type Can Receive the Same Messages) 
3. Programming language theory (PLT) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการออกแบบ การใช้งาน การวิเคราะห์ การจ าแนกลักษณะ และ การจ าแนกประเภทของ
ภาษาโปรแกรม และ คุณลักษณะส่วนตัวของโปรแกรมนั้นๆ มันถูกจัดอยู่ในศาสตร์ของ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้ง ซึ่งเกี่ยวพันกับกับ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาษาศาสตร์ 
รวมถึงวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ มันเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับเป็น
อย่างดี และถูกวิจัยอย่างแพร่หลาย 

4. Optimizations ในด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมหรือ
การปรับให้เหมาะสมของซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการของการปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์เพ่ือให้
การท างานบางอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือใช้ทรัพยากรเช่น CPU และ Memory น้อยลง 
โดยทั่วไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจได้รับการปรับให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถเรียกใช้งานได้
รวดเร็วขึ้นหรือเพ่ือให้สามารถใช้งานได้โดยใช้หน่วยความจ าน้อยลงหรือทรัพยากรอ่ืนๆ หรือใช้
พลังงานน้อยลง การ Optimizations มีหลายระดับหลายวิธี แต่ในการทดสอบนี้จะวัดความเข้าใจ
ในการประยุกต์ใช้ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) และ ทฤษฎี
การเขียนโปรแกรม (Programming language theory) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเกม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3017 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 
3. ครั้งที่                    N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ(Libraries/Tools)  
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           

 
8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30171 ระบุ  ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools) 
ที่มีอยู่ 

1. แจกแจงระบุโครงสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่าง ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries /Tools)  
ทั้งหมด 

2. แจกแจงระบุไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools)  เฉพาะทาง 

3. แจกแจงระบุ Functions ต่างๆ และ
ความเชื่อมโยงใน Library/Tool 
เฉพาะทาง 

1. ข้อสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

30172 ออกแบบเพ่ิมเติม  
ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) เพ่ิม 

1. ออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries /Tools) ตามค าสั่ง 
(Requirement) 

2. แบ่ง ไลบรารีหรือเครื่องมือ  
(Libraries /Tools) ที่ออกแบบเป็น
ส่วนย่อยเพ่ือกระจายงานต่อ 

3. เขียน Design Document ส าหรับ
การสื่อสารกับงานที่ต้องการ
มอบหมาย 

1. ข้อสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

30173 แก้ไขการออกแบบ 
ไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools)   

1. แก้ไขการออกแบบ ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools) ตาม 
Requirement 

2. แบ่งงานการแก้ไข ไลบรารีหรือ
เครื่องมือ (Libraries/Tools) ที่
ต้องการแก้ไขเป็นส่วนย่อยเพ่ือ
กระจายงาน 

1. ข้อสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความสามารถในการออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 
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13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

1. ทักษะด้านการออกแบบ ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)   
2. ทักษะการแบ่งงานการแก้ไข ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  ที่ต้องการแก้ไขเป็น

ส่วนย่อยเพ่ือกระจายงาน 
3. ทักษะการเขียน Design Document ส าหรับการสื่อสารกับงานที่ต้องการมอบหมาย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools)  เฉพาะทาง 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักออกแบบไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ตามแนวทาง

หรือโจทย์ของเกมที่ได้รับ ผู้ที่จะผ่านสมรรถนะนี้ต้องมีความรู้เฉพาะทางสองด้านคือ Graphic 
Artificial Intelligent (AI) หรือ Physic 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม

เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
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เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. ไลบรารี (Library/Tool) หมายถึง คลังโปรแกรม หรือ ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือส่วนที่
รวบรวมกระบวนการ (process) และฟังก์ชันย่อย (subroutine) ต่างๆ ซึ่งอาจจะรวมรหัส
ต้นฉบับ (source code) ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์ หรือ ใช้ในการท างานของ
โปรแกรมหนึ่ง Library/Tool ที่เก่ียวกับการพัฒนาเกมมีมากมายหลายชนิดเช่น Graphic 
Artificial Intelligent (AI) และ Physic เป็นต้น 

3. เอกสารออกแบบ (Design Document หรือ Software Design Document) หมายถึง เอกสาร
การออกแบบซอฟต์แวร์เป็นค าอธิบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่นัก
ออกแบบซอฟต์แวร์เขียนเพ่ือให้ค าแนะน าโดยรวมแก่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
ของโครงสร้างซอฟต์แวร์ มักจะมาพร้อมกับไดอะแกรมสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะของชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ฟังชั่นเล็กๆ ของโครงสร้างซอฟต์แวร์เพ่ือให้
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแบ่งงานกันเป็นทีมได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)  
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3018 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    พับบลิช (Publish) เกมออกจ าหน่าย 
3. ทบทวนครั้งที่          N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจการ Publish เกมออกจ าหน่าย 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 
วิธีการประเมิน 
Assessment 

30181 วิเคราะห์และเลือกใช้ 
Game Platform ต่างๆ 

1. ระบุข้อดีและข้อเสียของ Game 
Platform ที่หลากหลาย 

2. ระบุข้อจ ากัดและข้อก าหนดของ 
Game Platform ที่หลากหลาย 

3. ระบุวิธีการ Monetize ใน 
Game Platform ที่หลากหลาย 

4. ระบุไลบรารีหรือเครื่องมือ 
(Libraries/Tools) ที่ถูกต้องใน
การจัดท าเกมส าหรับ Game 
Platform ที่หลากหลาย 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

30182 ท าการเอกพอร์ต 
(Export) เกมให้เหมาะกับ
แพลทฟอร์ม (Platform) ที่
เลือกใช้เพ่ือพับบลิช (Publish) 
เกม 

1. เลือกเครื่องมีที่ถูกต้องในการ เอก
พอร์ต (Export) เกม 

2. เอกพอร์ต (Export) เกมได้ตาม
ข้อก าหนดของแพลทฟอร์ม 
(Platform) 

3. พับบลิช (Publish) เกมบน
แพลทฟอร์ม (Platform) ที่
เลือกใช้ 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความสามารถในการ Publish เกมออกจ าหน่าย 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการเอกพอร์ต (Export) เกมได้ตามข้อก าหนดของ Platform  
2. ทักษะการพับบลิช (Publish) เกมบน Platform ที่เลือกใช้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเกมแพลทฟอร์ม (Game Platform) 
2. มีความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดและข้อก าหนดของเกมแพลทฟอร์ม (Game Platform) 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้ (Monetize) ใน Game Platform 
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4. มีความรู้เกี่ยวกับไลบรารีหรือเครื่องมือ (Libraries/Tools) ที่ถูกต้องในการสร้างเกมส าหรับเกม
แพลทฟอร์ม (Game Platform) 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบประเมินแบบทดสอบสัมภาษณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 

2. แบบทดสอบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เกมเอนจิน (Game Engine) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างวีดีโอเกม ซึ่งโปรแกรม
เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ C, C++, JAVA เป็นต้น เกมเอนจิน
เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือใช้สร้างชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบเกม ชิ้นส่วนเหล่านี้ จะถูกน าไป
ประกอบเข้าด้วยกัน และถูกทดสอบว่าสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ถูกก าหนดไว้ เป็นกระบวนการในการสร้างเกมให้ออกมาสมบูรณ์ นักพัฒนาเกม
จ านวนมากใช้เกมเอนจินในการสร้างเกมส าหรับเครื่องเล่น มือถือ ตลอดจนคอมพิวเตอร์พกพา
การท างานของเกมเอนจิน ประกอบด้วย การเรนเดอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ การตรวจสอบการชน
ระบบเสียง ภาษาสคริปต์ แอนิเมชัน ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเน็ตเวิร์ค การสตรีม การจัดการ
หน่วยความจ า การรองรับภาษาท่ีแปล ตลอดจนระบบอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. เกมแพลตฟอร์ม (Game Platform) หมายถึง ระบบที่รองรับการขายของเกมมีได้หลากหลายทั้ง
บน มือถือ เว็บไซด์ เกมคอนโซล และ คอมพิวเตอร์ เช่น App Store หรือ Xbox เป็นต้น 

3. Export Game หมายถึง การเซทค่าและใช้เครื่องมือของเกมเอนจินในการสร้างไฟล์ที่เหมาะสม
กับเกมแพลตฟอร์มที่ต้องการน าออกจ าหน่าย เกมแพลตฟอร์มแต่ละชนิดมีความต้องการไฟล์ที่
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แตกต่างกันออกไป ทักษะความรู้การ Export ต้องทราบความแตกต่างและการเซทค่าของ
เครื่องมือให้เหมาะสมกับเกมแพลตฟอร์มที่ต้องการ 

4. Publish Game หมายถึง การน าไฟล์เกมที่ผ่านการ Export มาแล้วขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่
ต้องการเพื่อจัดจ าหน่าย การ Publish Game บนแพลตฟอร์มแต่ละชนิดต้องใช้ความรู้และ
ทักษะที่แตกต่างกัน รวมถึงเครื่องมือที่แตกต่างกัน 

5. Monetize หมายถึง วิธีการสร้างรายได้จากเกมซึ่งมีหลายหลายวิธีเช่น การขายขาด การเช่า การ
ให้ฟรีแต่ขายโฆษนา หรือ การให้ฟรีและมีการขายของในเกมเป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   3021 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ใช้ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version 

Control) 
3. ทบทวนครั้งที ่          N/A 
4. สร้างใหม่                 
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถใช้งานระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม 
(Version Control) ในระดับผู้ใช้งาน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 283 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

30211 ใช้งานระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ได้ 
(Version Control 
Management) 

1. ใช้งานระบบจัดเก็บภายในของตนเอง 
2. ใช้งานระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

ภายนอก (Remote Version 
Control) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

30212 ใช้งานการแยกเป็น
สาขาของระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์
(Version Control Branching 
Management) 

1. ใช้งานการแยกเป็นสาขา 
(Branching) ของระบบจัดเก็บภายใน
ของตัวเอง 

2. ใช้งานการแยกเป็นสาขา 
(Branching) ของระบบจัดเก็บ
ภายนอกได้ (Remote Version 
Control) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความสามารถใช้ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ที่เพิ่มเติมและแก้ไข (Version Control) 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control) 

ในระดับ Local หรือ ระดับผู้ใช้งานไม่ใช่คนดูแล Server 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ที่เพ่ิมเติมและแก้ไข 
(Version Control) 

14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเก่ียวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 284 
 

1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน 
1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการใช้ ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ได้ 

(Version Control) โดยจะทดสอบเฉพาะระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ Git เท่านั้น 
และจะเป็นการทดสอบทักษะการใช้งาน Git ในระดับผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้ดูแล Server 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Version Control หมายถึง ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์

เพ่ือที่คุณสามารถเรียกเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งกลับมาดูเมื่อไรก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้กับการเขียน
โปรแกรมเป็นทีม การจัดการไฟล์ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม แต่จริงๆ แล้ว Version Control 
สามารถใช้ได้กับไฟล์ทุกชนิดในที่นี้ Version Control มีหลายชนิดด้วยกันแต่เราจะใช้ GIT ซ่ึง
เป็น Version Control ที่เป็น Standard ในปัจจุบัน ในการทดสอบในขั้นนี้จะเป็นการทดสอบ
ทักษะการใช้ Git ในระดับ Local หรือระดับผู้ใช้งานไม่ใช่ผู้ดูแล Server 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  3022 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ใช้ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version 

Control) ในระดับ Server 
3. ทบทวนครั้งที่          N/A 
4. สร้างใหม่                
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถใช้งานระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม 
(Version Control) ในระดับผู้ดูแล Server 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           
 

8. กลุ่มอาชีพ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโปรแกรมเกม หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation) (ถ้ามี) 
N/A 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 
วิธีการประเมิน 
Assessment 

30221 ติดตั้งและดูแลระบบ
จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับไฟล์บน Server 
(Manage Version Control 
on Server) 

1. ติดตั้งและดูแลระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์บน 
Server (Manage Version 
Control on Server)  

2. ปรับแต่งระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์บน 
Server (Customizing Version 
Control) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

30222 ปรับแต่งระบบจัดเก็บ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ
ไฟล์บน Server ได้ 
(Customizing Version 
Control) 

1. ปรับแต่งระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงของไฟล์ตามค าสั่ง 
(Version Control Configuration)  

2. ปรับแต่งระบบจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์บน 
Server (Customizing Version 
Control) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
มีความสามารถใช้ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ในการพัฒนาเกม (Version Control) บน 
Server 
13.  ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
N/A 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้ทฤษฎีของระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ที่เพ่ิมเติมและแก้ไข (Version 

Control) บน Server 
14. หลักฐานที่ต้องการ 
หลักฐานที่จะต้องก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ใบบันทึกผลแบบทดสอบสัมภาษณ์ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลการสอบแบบทดสอบปรนัย 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
1. เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน

ด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
วิธีการประเมิน 

1. แบบทดสอบปรนัย 
2. แบบทดสอบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การท างานรวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า 
1. ในการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงทักษะการใช้ ระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์ได้ (Version 

Control) โดยจะทดสอบเฉพาะระบบจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไฟล์  Git เท่านั้น และจะ
เป็นการทดสอบทักษะการใช้งาน Git ในระดับผู้ดูแล Server 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Version Control หมายถึง ระบบที่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์หนึ่งหรือหลายไฟล์

เพ่ือที่คุณสามารถเรียกเวอร์ชั่นใดเวอร์ชั่นหนึ่งกลับมาดูเมื่อไรก็ได้ ส่วนใหญ่จะใช้กับการเขียน
โปรแกรมเป็นทีม การจัดการไฟล์ที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม แต่จริงๆ แล้ว Version Control 
สามารถใช้ได้กับไฟล์ทุกชนิดในที่นี้ Version Control มีหลายชนิดด้วยกันแต่เราจะใช้ GIT ซ่ึง
เป็น Version Control ที่เป็น Standard ในปัจจุบัน ในการทดสอบในขั้นนี้จะเป็นการทดสอบ
ทักษะการใช้ Git ในระดับผู้ดูแล Server 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

1. แบบทดสอบปรนัย 
  



 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน - หน้า 282 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1) คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ 

1. นายมีธรรม ณ ระนอง   ผูช้ว่ยผูอ้  านวยการ ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดจิิทลั 
กระทรวงเศรษฐกิจดจิิทลัเพื่อสงัคม 

2. นายมนตช์ยั ศรีเจรญิศกัดิ ์  Senior Expert of Digital Startup Promotion Institute 
ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกิจดจิิทลั 

3. นายประสาร คดิดี    นกัวิชาการพฒันาฝีมือแรงงานช านาญการ 
กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

4. นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ   นายกสมาคมอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรเ์กมไทย (TGA) 
5. นางสาวธิดารธั ธนภรรคภวิน   กรรมการและปฏิคม สมาคมสมาพนัธเ์ทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารแหง่ประเทศไทย (TFIT) 
6. นายพงศา แสนใจงาม   กรรมการสถาบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพ่ืออตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
7. นายสิทธิชยั เทพไพฑรูย ์   กรรมการคณะกรรมการ creative digital economy  

สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย 
8. นายเพิ่มบญุ เอ่ียมสภุาษิต   ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเกม กรรมการผูจ้ดัการ   

บรษิัท แอดวานซ ์อินเทลลิเจนซ ์โมเดริน์นิตี ้จ  ากดั 
9. นายเกรียงไกร ศภุรสหสัรงัสี  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเกม  

Production director & senior marketing Supervisor 
บรษิัท อิเมจิแมกซ ์จ ากดั 

10. นายนิธิวชัร ์ศริิปรยิพงศ ์   ผูอ้  านวยการส านกัรกัษาการในต าแหนง่ผูอ้  านวยการ 
ส านกับริหารคณุวฒุิวิชาชีพ 3 สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ 
(องคก์ารมหาชน) 

 

2) คณะท างาน 
1. อาจารยพี์รพงษ ์สทุินฤกษ ์  คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
2. อาจารยน์ภนต ์คณุะนิตสิาร   คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
3. อาจารยช์นินทร ฉายรศัมี   คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
4. อาจารยป์รารถนา จิรปสิทธินนท ์ คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
5. อาจารยอิ์สระ สิงโตแกว้   คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
6. อาจารยว์ิชยั โยธาวงศ ์   คณะดจิิทลัมีเดีย  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
7. คณุพงศธร วฒันสขุ    บรษิัท รงิซีโร ่ไอที เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
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8. คณุเมธาวฒุิ ศภุกลู    บรษิัท แฟร ์เพลย ์สตดูิโอส ์จ ากดั 
9. คณุพนา พรรมัย ์   บรษิัท แฟร ์เพลย ์สตดูิโอส ์จ ากดั 
10. คณุณฐั นามโสวรรณ    บรษิัท คิค ิจ  ากดั 
11. คณุธนายศ วฒักร    Mad virtual reality studio 
12. คณุจิรวฒัน ์เตชาปรีชาวงศ ์  Mad virtual reality studio 
13. คณุนิติ เพ็ชรรตันโ์มรา    The Real One Co., Lt18.4 
14. คณุทศพร สงัขป์ระคอง    The Real One Co., Lt18.4 
15. คณุกลุชญา ธรรมศลิป์    Extreme Studio 
16. คณุกฤตนิ วิทยาบณัฑิต   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเกมอิสระ (Freelance) 
17. คณุจตัพุร รกัไทยเจรญิชีพ   บรษิัท แมคเวอชว์เรียลลิตี ้สตดูิโอ 

 
3) ทีป่รึกษาโครงการ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กมล จิราพงษ ์ ผูจ้ดัการโครงการ 
2. อาจารยเ์ปรมวดี วินิจฉยักลุ  นกัวิจยัสายงาน 
3. อาจารยก์ณัยาวีร ์เพชรสขุ   นกัวิจยัสายงาน 
4. นางสาวธิตริตัน ์เจียมบญุศรี   เลขานกุารโครงการ 
5. นายชานนท ์สรุาภา    ผูป้ระสานงานโครงการ 
6. นางสาวนริศรา โหรดากลุ   ผูป้ระสานงานโครงการ 


