ขอเสนอโครงการ
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) : เกมสไอศกรีม ไฮเทค
(ภาษาอังกฤษ) : Hi-Tech Ice-cream game

ประเภทโปรแกรมที่เสนอ : เกมสเพื่อความบันเทิง
ทีมพัฒนา
หัวหนาโครงการ
1. ชื่อ-นามสกุล นางสาวมีนา คงยา
วัน/เดือน/ปเกิด 11 มีนาคม 2531 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่2
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 8/79 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สถานที่ติดตอ 8/79 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 089-1663125 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail: f_mena5007072@sanook.com
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวมีนา คงยา)

ผูรวมโครงการ
2. ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิชารัศมิ์ เหลืองวิวาย
วัน/เดือน/ปเกิด 1 สิงหาคม 2530 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่2
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 43 ม.4 ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
สถานที่ติดตอ43 ม.4 ต.ทาตอ อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 080-6677717 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail: ple_nicha11@sanook.com
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวนิชารัศมิ์ เหลืองวิวาย)

ผูรวมโครงการ
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุลธิดา ไวยมาลา
วัน/เดือน/ปเกิด 21 กันยายน 2531 ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่2
สถานศึกษา โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 710/177 ม.บานทรัพยจรัญ จรัญ35 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
กทม.10170
สถานที่ติดตอ 43/1 ม.2 ต.บานโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 10130
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 086-7510616 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail: Bowking_219@sanook.com
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวกุลธิดา ไวยมาลา)

อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
4. ชื่อ-นามสกุล นางสาวมานิตา ตระกูลแสนศิริ
สังกัด/สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
ที่อยูตามทะเบียนบาน 309 ม.6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ติดตอ 91/1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท 0-3533-6335 ตอ 124 มือถือ 086-8115208 โทรสาร 0-3521-3942
E-mail: Mono2bunri@hotmail.com
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวมานิตา ตระกูลแสนศิริ)

1. สาระสําคัญของโครงการ
ในโลกยุคปจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็ว มีการนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ ออกมาใชจึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางเกมส มีการนําเทคนิคตาง ๆ
เขามาชวย พัฒนาคุณภาพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเกมสใหมีความทันสมัยนาสนใจมี
กลยุทธในการสรางเกมส เพื่อดึงดูดความตองการของเยาวชนใหเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของเกมส ในปจจุบันเยาวชนสวนใหญนยิ มเลนเกมสกันเปนจํานวนมาก ทําใหมีการ
แขงขันกัน ในการสรางเกมสใหม ๆ ออกมามากมาย มีทั้งความคิดริเริ่มสรางสรรค แต
บางเกมสก็มีความรุนแรง จึงไมเหมาะสําหรับเยาวชน
พวกเราจึงสรางเกมสนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะใหเยาวชนไดใชจนิ ตนาการในความ
ตองการสิ่งที่ตนเองอยากจะทําในความคิดที่สรางสรรค

2. บทคัดยอ
ในปจจุบนั นี้มเี กมสออนไลนมากมายทีใ่ หคุณประโยชนและโทษในสวนของ
ประโยชนจะใหความผอนคลายแกผูเลน ทําใหผูเลนไดพกั ผอน สวนของโทษนั้นใน
บางเกมสอาจจะทําใหผูเลนเครียด และอาจทําตามได อยางเชน เกมสขโมยรถในเกมส
ออนไลน ฆาตกรรม คิดอยากจะทําตามเนื่องจากเห็นวาการฆาคนมันทําไดงายมาก
แตในเกมสที่ไดจัดทําขึ้นนั้นเปนเกมสที่ใหผูเลนไดใชจนิ ตนาการ ไดคดิ ในสิ่ง
ที่สรางสรรค และนําออกมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได อยางเชนการคิดในการ
เปนเจาของกิจการตัวเอง บริหารอยางไรถึงจะประสบความสําเร็จ

3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนี้มีเกมสมากมายที่ออกมาใหผูเลนไดเลน แตเกมสสวนมากไมคอยมี
สาระทางดานการเรียนรู ผูจัดทําจึงไดจัดทําเกมสไอศกรีมไฮเทคเปดใหเลนโดยทั่วไป
สามารถเลนไดทุกวัยไมมีความเสี่ยงอันตรายใด ๆ เปนเกมสที่ใชจินตนาการที่เด็ก ๆ
อยากกินไอศกรีมอยากไดอยางที่ใจตองการเราสั่งไดในตูไอศกรีม เกมสตูไอศกรีมนั้น
ออกแบบเพื่อกลุมผูเลนใหเลนและเรียนรูไดถึงการคํานวณ การกําหนดเงื่อนไข

4. วัตถุประสงค
• เพื่อเปนการเสริมสรางการใชจินตนาการ
• เพือ่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู

5. ปญหาหรือประโยชนที่เปนเหตุผลใหควรพัฒนาโปรแกรม
o ปญหา
อาจมีความรูทางดานไอศกรีมนอยไปจึงทําใหไมรูรสชาติสีสัน และรูปแบบ
ของไอศกรีมมากพอที่จะมีหลากหลายรสชาติตามทองตลาด และขาดทักษะใน
การใชเทคนิคตาง ๆ
o ประโยชน
กลุมเด็กและเยาวชนไทยมีเกมสที่สรางสรรคไดรับประโยชนและมีการเรียนรู
ที่ดี อีกทั้งยังชวยพัฒนาฝมือของนักเรียน นักศึกษาในเรื่องของการเขียนโปรแกรม

6. เปาหมายและขอบเขตของโครงการ
o เปาหมายของโครงการ
- เพื่อใหผูเลน พัฒนาการเรียนรูและฝกสมอง
- เพื่อใหผูพัฒนาโปรแกรมไดฝกทักษะและพัฒนาการเรียนรู
o ขอบเขตโครงการ
- ตองการใหผูเลนมีความเขาใจในวิธีการทํางานของเกมส
- ตองการใหผูเลนไดใชจนิ ตนาการ

7. รายละเอียดของการพัฒนา
o เนื้อเรื่องยอ (Story Board) ภาพประกอบ แบบจําลอง หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตัวอยาง โปรแกรม หรือ ผลงานที่สื่อใหเห็นผลงานที่จะพัฒนาขึน้
เปนเกมสที่จําลองการขายของใหผูเลนไดเปนเจาของราน ที่ตองขาย
สินคาใหลูกคาตามที่ลูกคาตองการ ถาทําไดก็จะไดคะแนนเพิ่มขึ้นและสะสม
เปนเงินเก็บในการซื้อของชิ้นใหมในระดับมากขึ้น แตตองทําสินคาที่ลูกคามี
ความตองการเพื่อที่ลูกคามาจะสนใจ จะไดคะแนนมากขึ้น
o เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช เชน เทคโนโลยีดานปญญาประดิษฐ
- มีการสรางคารแรคเตอรเกมสในรูปแบบสามมิติ
- มีการเคลื่อนไหวของภาพ
- มีเสียงประกอบการบรรยาย
- มีการลิงคเขาหาหนาตาง ๆ
o เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม
CPU
INTEL 775 CELERON D-326
Mainboard
ASROCK 775165GV

Memory
DDR 256/400 RAMBO
Harddisk
80/7200 SAMSUNG
CDRom
52X CD-ROM SAMSUNG
Floppy
1.44 MB. SAMSUNG
Case
SJA 229-9/1
Monitor
17'' COMT ZS-775R
Keyboards
PS/2
Mouse
PS/2
Speakers
FINEX TS-128 SBK
VGA
Win Fast GeForce FX 5700LE 256 MB
o รายละเอียดโปรแกรมที่จะพัฒนา
- Microsoft Visual Basic 6.0
ใชโปรแกรมในการคํานวณเมื่อขายสินคาได และตั้งขอจํากัดวาวันนี้
ตองทําสินคาไดเทาไร ถึงจะผานไปดานตอไป
- Macromedia Flash 8
ใชโปรแกรมในการสรางภาพประกอบการเคลื่อนไหวของตัวลูกคา
ฉากหลัง สินคา การทําปุมเชือ่ มโยงตาง ๆ
- Ulead video studio
ใชโปรแกรมในการตัดตอภาพ การเคลื่อนไหวของสินคา และลูกคา
- โปรแกรม Autodesk 3ds Max 8
ใชในการสรางตัวละคร วัตถุ 3 มิติ ตาง ๆ ในเกมส การทําแอฟเฟก
- โปรแกรม Adobe Photoshop 7.0
ใชในการตัดตอฉาก แตงฉาก สินคา

o ขอบเขตและขอจํากัดของโปรแกรมที่พัฒนา
- ไมสามารถเลนแบบออนไลนได
- ตองการใหผูเลนไดพัฒนาความคิดมากขึน้
- ทําใหผูเลนสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได
-

8. โครงสรางของโปรแกรม
HI-TECH ICE-CREAM
GAME

PLAY GAME

OPTIONS

LEVEL 1

SOUND: OFF / ON

LEVEL 2

VGA

LEVEL 3

BACK

LEVEL 4

LEVEL 5

BACK

HELP

SCORES

วิธีการทําหนาตาง ๆ ของ
ไอศกรีม

HIGH SCORES

EXIT

9. บรรณานุกรม
ชื่อหนังสือ 3DS MAX 9 สําหรับมือใหม
ผูแตง/แปล : อนุรักษ ภูเนตร
ชื่อหนังสือ มือใหม PHOTOSHOP CS3 WORKSHOP
ผูแตง : บอกอ...ผักบุง
ชื่อหนังสือ มือใหมสรางงานกราฟกสุดกิบ๊ เก ดวย ILLUSTRATOR CS3
ผูแตง : บอกอ ปะยิ
ชื่อหนังสือ ADVANCED VISUAL BASIC ฉบับ OBJECT AND COMPONENT
ผูแตง :พรอมเลิศ หลอวิจิตร
ชื่อหนังสือ DIGIART FLASH 8 WORKSHOP ฉบับผูเริ่มตน (1 BK./1 CD-ROM)
ผูแตง :ดนัย มวงแกว
ชื่อหนังสือ FLASH 8
ผูแตง :ปรีติ พัวนุกุลนนท
ชื่อหนังสือ FLASH 8 VISUAL EFFECT WORKSHOPS (1 BK./1 CD-ROM)
ผูแตง :พิพัฒน คูณคงทรัพย

