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2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 1 
3. วิชาเอก 1 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร  
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร 1 
 5.3  ภาษาที่ใช ้ 1 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 1 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบนั 1 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 2 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 4 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 4 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบนั  
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 5 
 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  
 13.1  การบริหารหลักสูตร 6 
 13.2  การจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตร 7 
 13.3  รายวิชาในหลักสูตรนี้มผีู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย 7 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
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1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 9 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 9 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
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 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 10 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Digital Media Engineering   
     (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล)  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Digital Media Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  B.Eng. (Digital Media Engineering)    

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช ้

ภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตา่งประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เปน็อย่างด ี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรม  

สื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2560  
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 

21 ตุลาคม 2564 
สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 
สภามหาวิทยาลัย อนุมตัิหลักสตูรในการประชุม คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 
เปิดสอน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2565   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566   

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
- แอนิเมเตอร์ 
- นักออกแบบโมเดล  
- ริคเกอร์ (Rigger)     
- นักออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์  
- นักออกแบบและพัฒนาเกม 
- นักออกแบบและพัฒนาเว็บ   
- นักออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์   
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์  
- ผู้อ านวยการงานสร้างสรรค์   
- ผู้อ านวยการสร้าง   
- ผู้อ านวยการด้านเทคนิค (Technicial Director)  
- นักพัฒนาเครื่องมือและเอมจินเกม   
- นักออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นเกม  
- นักวิจัยส าหรับงานวิจัยที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย  
- วิศวกรปัญญาประดิษฐ์  
- วิศกรการเรียนรู้ของเคร่ือง  
- นักวิทยาการข้อมูล 
- ศิลปินข้อมูล  
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางกานดา สายแก้ว x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2546 
- M.S. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2542   
- B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2540 

2 นายจิระเดช พลสวสัดิ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543 

3 นายภาณุพงษ์ วันจันทึก x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - M.Phil. (Computer Science), 

The University of Manchester, 
United Kingdom, 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2538 

4 นายวิชชา  เฟื่องจันทร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering), University of 
Regina, Canada, 2552 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545   
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2543 

5 นายชวิศ  ศรีจันทร ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ - D. Eng. (Microelectronics 
and Embeded Systems), Asian 
Institute of Technology, 2561 
 



มคอ. 2 

- 4 - 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

    - M. Sc. (Microelectronics and 
Microsystems), Hamburg 
University of Technology, 
Germany, 2549  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2545 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ปัจจุบันดิจิตอลคอนเทนต์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของผู้คนส่วนหนึ่งในสังคม และมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ตามการขยายเครือข่ายการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
จากเขตเมืองสู่ชุมชน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่บริโภค real content น้อยลง 
และมีอัตราการบริโภคผ่านสื่อดิจิตอลมากขึ้น ข้อมูลจากองค์กรการค้าอุตสาหกรรมการใช้ลิขสิทธิ์ระดับ
โลก ( International Licensing Industry Merchandisers' Association : LIMA) พบว่า  ในปี  2561 
ภาพรวมตลาดการซื้อขายสินค้าลิขสิทธิ์ที่ได้จากการส ารวจทั่วโลก มูลค่าสูงถึง 280.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งนี้จากการส ารวจแบ่งสัดส่วนเป็นรายภูมิภาคแล้วสหรัฐฯ และแคนาดา ยังเป็นตลาดที่มีรายได้
จากการขายสินค้าลิขสิทธิ์ใหญ่สุดถึงร้อยละ58 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปีก่อนหน้า) ส่วนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (รวมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) มีมูลค่า 9.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 
3.5 ของมูลค่าตลาดโลก และมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี   
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                   แนวโน้มด้านลิขสิทธิ์ ดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสในการทารายได้จากอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์
ให้สูงขึ้น ดึงดูดให้หลายๆ บริษัทอยากเข้ามาตลาดไทย เพราะยังมีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก อีกทั้ง
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็น 1 ใน 5 ของ New S-Curve ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถือ
เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากผลส ารวจมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
โดยสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี 2560 ครอบคลุม 3 สาขาหลักของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต์ มีมูลค่ารวม 25,040 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต โดยรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อน โดยมีมูลค่า
การผลิตและส่งออก 1,851 ล้านบาท เติบโตร้อยละ50 จากปีก่อน ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยยังพึ่งพา
ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก และขับเคลื่อนด้วยธุรกิจประเภทการรับจ้างผลิตรับทั้งในและต่างประเทศ 
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ส าหรับแนวโน้มการเติบโต ในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 27,005 ล้านบาท และมีมูลค่ากว่า 29,358 
ล้านบาทในปี 25621 จากการขยายตัวของตลาดเกมและคาแรคเตอร์  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 11 หลักสูตรได้มีการพัฒนา 
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และการต้องการก าลังคนในการพัฒนา ซึ่งก าหนดไว้
ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายในการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และได้ก าหนด อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  และกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 
Content)  มีความส าคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของไทย และได้ถูกก าหนดไว้ในอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และก าหนด ไว้ในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13   
        ซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนส าคัญ ในทุกด้านของการใช้ชีวิต ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก เพราะฉะนั้น กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร คือ กลุ่มนักเรียนที่สนใจใน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ดิจิทัล อาทิ สื่อบันเทิง สื่อปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์  
 

     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ  เป็น
หลักสูตรที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สามเสาหลักที่
เก่ียวข้อง  

- เสาหลักที่ 1 (People) ด้านการส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) และปรับเปลี่ยนการบริการ

วิชาการ (Academic Service Trans- formation)  

- เสาหลักที่ 2 (Ecological) ด้านการรักษาระบบนิเวศน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยน

องค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  

- เสาหลักที่ 3 (Spiritual) ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณ ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า 

(Collaboration/Coordination Projects)   
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           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จึงได้ท า การ
ปรับปรุงหลักสูตรที่แสดงถึงความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการศึกษา การบูรณาการศาสตร์ ผลลัพธ์
ด้านองค์ความรู้ ใหม่หรือศาสตร์ใหม่ สอดคล้องกับนิยามด้านหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) หลักสูตรอธิบายและแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น
หรือความได้เปรียบที่ส าคัญ ที่ท าให้หลักสูตรนี้มีความน่าสนใจหรือส่งมอบ คุณค่าอะไรให้ผู้เรียนที่แตกต่าง
จากเดิมหรือแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน  
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ฉบับ
ปรับปรุงนี้ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และการต้องการก าลังคนในการพัฒนา ซึ่ง
ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
เป้าหมายในการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และได้ก าหนด 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) และ กลุ่ม
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)  มีความส าคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย และได้ถูกก าหนดไว้ในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และก าหนด ไว้
ในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
 การปรับปรุงหลักสูตรที่แสดงถึงความสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการศึกษาในโลกปัจจุบัน จาก
การบูรณาการศาสตร์ ผลลัพธ์ด้านองค์ความรู้ใหม่หรือศาสตร์ใหม่ สอดคล้องกับนิยามด้านหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ ใหม่ (Learning Paradigm Curriculum) นั่นคือ “จากอาจารย์
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษา” เป็น “อาจารย์ท าให้นักศึกษา  สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง” 
การปรับปรุงเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก “การประเมินผล การเรียนรู้” เป็น 
“การประเมินเพื่อการเรียนรู้” หลักสูตรมีการลดรายวิชาที่ท าปฏิบัติการในห้องเรียนลงเพื่อเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาได้เรียนรู้ทบทวนบทเรียน รับการพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะอ่ืน ๆ ตามความสนใจ และ
หลักสูตรนี้ยังมี รายวิชาที่มีการบูรณาการศาสตร์ที่ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล 
         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ 
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ใน GOAL 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) และ GOAL 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure) 
13  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการทุกวิชา เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 



มคอ. 2 

- 7 - 

 13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 เปิดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ   14    รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
 - วิชาพื้นฐาน  
  เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   1   รายวิชา 
 - วิชาเลือก 
  เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์   18   รายวิชา 
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ความสนใจของนักศึกษา 
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย ได้แก่ นักศึกษาจากคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่มี  

 
หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา  และการพัฒนาความรู้
ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมสื่อดิจิทัล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาวิชาชีพ มีความ
เป็นผู้น า มีจิตสาธารณะ การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน
ปัจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
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1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2. มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล ทั้งในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทันต่อความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตร์ด้านวิศวกรรม
สื่อดิจิทัล พร้อมทั้งสามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4. มีสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5. มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการท างานเป็นหมู่
คณะและเครือข่าย สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการติดต่อสื่อสาร การ
เรียนรู้ และการปฏิบัติงาน  

7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
8. มีแนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม สามารถน าเสนอเพื่ออธิบาย

โครงการทางด้านธุรกิจและเข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพที่เป็นธุรกิจของตนเองได้   

2.    แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

การสอนที่หลากหลายรูปแบบภายในชั้น 
เรียนบนพื้นฐานจากหลักสูตร ในระดับ
สากล (ACM/IEEE)ที่ทันสมัยและการบูรณา
การ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
เข้ากับการเรียนการสอน 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจใน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนตาม 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรอยู่ ใน
ระดับดีมาก 

การพัฒนา
นักศึกษา 

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะใน การ
พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และจัดหา
สิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสม เพื่อ
ใหนักศึกษาสรางองคความรดูวยตนเอง 

1. จ า น วน ร า ย วิ ช า ที่ เ ปิ ด สอน ใน
หลักสูตรที่เรียนรูจากการเรียนแบบลง
มือท าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจใน 
ด้านการพัฒนานักศึกษาตาม รายงาน
ผลการประเมินหลักสูตร อยู่ในระดับดี
มาก 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

การพัฒนา
อาจารย์ 

การสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
หลักสูตรเข้าอบรมในหลักสูตรที่ตนเอง
สนใจ และมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย
โดยมี กองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์
สนับสนุน 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทุกคนได้เข้ําร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 
2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรายงาน ผล
การประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี 

การเปลี่ยนแปลง
จุดเน้นของ 
หลักสูตร 

การสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
นอกชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนรู้ในชั้น
เรียนเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ
เรียนรู้ โดยลดชั่วโมงการเรียนในห้องเรียน 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร          
2. ผลการประเมินการส่งเสริมและ 
พัฒนานักศึกษาในรายงานผลการ 
ประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี  

การเพิ่มเนื้อหา
ใหม่ๆ ที่ส าคัญ 

การเพิ่มเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการ
ค านวณเชิงอัจฉริยะในรายวิชาชีพ และราย
วิชาชีพเลือกที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร          
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของ
ผู้ ใ ช้ บัณฑิ ตตามรายง านผล  กา ร
ประเมินหลักสูตรอยู่ในระดับดี 

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษาภาค
การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์   
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น           เดือนมิถุนายน  ถึง  เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย         เดือนพฤศจิกายน  ถึง เดือนกุมภาพันธ ์
ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูรอ้น)    เดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤษภาคม (ถ้ามี) 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 ข้อ 13 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือเป็นไปตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ 
2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น

ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 
 2.2.3 ส าหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา
ที่เข้าศึกษาก าหนด ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษ หรือเข้าร่วมการ
อบรม/กิจกรรม เพื่อปรับพื้นฐานด้านทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม อีกทั้งนักศึกษาแรกเข้ามีความรู้ด้า น
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
2.4.2  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค า 

แนะน าแก่นักศึกษา 
2.4.3  จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้  ในวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปทีี่ 1 40 40 40 40 40 

ชั้นปทีี่ 2 - 40 40 40 40 

ชั้นปทีี่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120     160     160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
2.61 ประมาณการรายรับ 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000 

รวมรายรับ 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000 

 
2.6.2 ประมาณการรายจ่าย 

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบใช้สอย ตอบแทน 1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000 

งบวัสด ุ 810,000 1,620,000 2,430,000 3,240,000 3,240,000 

งบครุภัณฑ ์ 810,000 1,620,000 2,430,000 3,240,000 3,240,000 

งบด าเนนิการ (พฒันาการเรียน     
การสอน พัฒนานักศึกษา ทนุ ฯลฯ) 

900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายจ่าย 3,600,000 7,200,000 10,800,000 14,400,000 14,400,000 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อหลักสูตร  =  360,000   บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาต่อปี  =  90,000   บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และแบบออนไลน์
ในรูปแบบอ่ืน ๆ  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7) และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2541 
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 120   หนว่ยกิต 
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      120 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 
1.1  กลุ่มวิชาภาษา  12 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 

 1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า 84 
 2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 15 
 2.2  กลุ่มวิชาบังคับ 36 

2.3  กลุ่มวิชาเลือก                                                27 
2.4  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม่น้อยกว่า 6 
3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชาที่ก าหนดไว้ ในกลุ่ มต่ าง  ๆ  
ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
  - ภาษาอังกฤษ   6 หน่วยกิต 
                                        นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทุก
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
IC 011 001 การอ่านและการเขียนเชงิวิพากษ์ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  
IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  
  - ภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง                                 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
ต่างประเทศภาษาที่สอง ดังต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสัญชาติไทยไม่สามารถเลือกเรียน
รายวิชา IC 011 003 Thai for Foreigners I และ IC 011 006 Thai for Foreigners II ได้  นักศึกษา
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สัญชาติญี่ปุ่นไม่สามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 004 Japanese for Communication I และ IC 011 
007 Japanese for Communication II ได้ และนักศึกษาสัญชาติจีนไม่สามารถเลือกเรียนรายวิชา  
IC 011 005 Chinese for Communication I และ IC 011 008 Chinese for Communication II ได้  
IC 011 003 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  
IC 011 004 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication I  
IC 011 005 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I  
IC 011 006 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  
IC 011 007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  
IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  
   
 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต ทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 
IC 011 012 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  
IC 011 015 การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และความเป็นมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism 
 

 

 (3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 12 หน่วยกิต ทุกรายวิชาดังต่อไปนี้ 
IC 011 016 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  
IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  
IC 011 019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  
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IC 011 020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Personal Financial Planning  

   
 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไม่น้อยกว่า  84   หน่วยกิต 
  นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านทุกรายวิชาในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในกลุ่มต่าง ๆ  
ดังรายละเอียดแยกตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
 (1)  กลุ่มวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องเรียนและสอบผา่นรายวิชาในทุกวิชาต่อไปนี้ 
*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 
**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  
*EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Media Mathematics    
*EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 

 Statistics for Data Science     
EN 842 007 วิยุตคณิตขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Discrete Mathematics  
EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) 

 Computer Graphics  
   
 (2)  กลุ่มวิชาบังคับ                                                     36 หน่วยกิต 

 นักศึกษาจะมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 
1.  นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทุกรายวิชา และ 
2.  นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C หรือต้องได้คะแนน

เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A. 
Point) ค านวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชา
บังคับทุกรายวิชา 

EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Digital Media    

*EN 841 011 การออกแบบกราฟิก 3(3-0-6) 
 Graphics Design      
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*EN 841 012 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 1 1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 1      

*EN 841 013 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 2 1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 2     

*EN 841 400 การเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Machine Learning     

EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Data Structures and Algorithms    

*EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-6) 
 Digital Media Electronics    

*EN 842 015 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 3 1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 3     

*EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว 3(3-0-6) 
 Agile Software Development    

*EN 842 017 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 4 1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 4     

*EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏสิัมพันธ์ 3(2-3-6) 
 Interaction Programming    

EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั 3(3-0-6) 
 Digital Media Processing  
*EN 843 018 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 5 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 5    
*EN 843 019 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 6 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 6    
EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 

 Computer Networking and Internet Technology  
*EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  3(3-0-6) 

 Extended Reality    
   
   
   
   
   



มคอ. 2 

- 16 - 

 (3)  วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ 

เปิดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ อย่างน้อย 27 หน่วยกิต  
 กลุ่มอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล   

*EN 841 021 วิศวกรรมเรื่อง   3(2-3-6) 
 Story Engineering  

EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชนัสามมิติ 3(3-0-6) 
 3D Modeling and Animation  

*EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 Fundamental Audio Engineering  

EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร  3(3-0-6) 
 Character Animation and Control  

EN 843 105 กระบวนจนิตภาพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer-Generated Imagery  

EN 843 107 การท างานแบบสายท่อแอนิเมชนัสามมิต ิ 3(3-0-6) 
 3D Animation Pipeline  

**EN 843 108 การให้แสงเงา การจัดแสง และ การสร้างภาพกราฟิกส ์ 3(3-0-6) 
 Shading, Lighting and Rendering  

EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประตมิากรรมดิจิทัลสามมติิ 3(3-0-6) 
 3D modelling and Digital Sculpting  

EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเรื่อง   3(3-0-6) 
 Character and Theme Design  

EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต์ 3(3-0-6) 
 Visual Effects  

*EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 3(2-3-6) 
 Character Rigging and dynamics  

*EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันท ี 3(2-3-6) 
 Real-Time Rendering  

*EN 843 501 วิศวกรรมเสียงขั้นสูง   3(2-3-6) 
 Advance Audio Engineering  

EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Computer Graphics  
   



มคอ. 2 

- 17 - 

EN 844 113 การซ้อนภาพดิจิทัลและกระบวนการหลังการผลติ 3(3-0-6) 
 Digital Compositing and Post-production  

EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนส าหรับแอนิเมชัน 3(3-0-6) 
 Python Scripting for Animation  

EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต 3(3-0-6) 
 3D Animation Pre-Production  

EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 Dynamic Simulation  

EN 844 311 สื่อสังคม 3(3-0-6) 
 Social Media  

**EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน 3(3-0-6) 
 Sound Design for Game and Animation  
   
 กลุ่มปฏิสัมพันธ์สื่อดิจิทัล  

 *EN 841 315   อีสปอร์ต 3(3-0-6) 
 E-Sport    

*EN 842 316  สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Digital Media Electronics    

EN 843 200  การโปรแกรมเกม 3(3-0-6) 
 Game Programming  

EN 843 201  การออกแบบเกม  3(3-0-6) 
 Game Design  

EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Game Programming  

*EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม 3(3-0-6) 
 Game Quality Assurance  

EN 843 301  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณผ์ู้ใช้ 3(3-0-6) 
 User Interface and User Experience Design  

EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
 Online Game Development  

EN 844 209 ซีเรียสเกม 3(3-0-6) 
 Serious Game  
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EN 844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ ์  3(3-0-6) 
 Interaction Design  

   
 กลุ่มปัญญาประดิษฐ ์  

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) 
 Artificial Neural Networks  

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 Natural Language Processing  

EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Its Applications  

*EN 842 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูม ิ 3(3-0-6) 
 Data Visualization    

*EN 843 402 การประมวลผลภาพและคอมพวิเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6) 
 Image Processing and Computer Vision   

*EN 843 403 วิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Science    

*EN 843 404 การค านวณด้วยการรู้ 3(3-0-6) 
 Cognitive Computing     

*EN 843 405 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับมโนทัศน์คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 Deep Learning for Computer Vision     

**EN 843 407 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 
 Artificial Intelligence  

EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและการสร้างมโนภาพ 3(3-0-6) 
 Information Architecture and Visualization  

*EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6) 
 Interactive Data Visualization    
   
 กลุ่มการพัฒนาซอฟตแ์วร์    

EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6) 
 Computer Technology for Education  

EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6) 
 Interactive Web Programming     
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EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม 3(3-0-6) 
 Multimedia Database  

*EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) 
 Mobile Application Development  

*EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั 3(3-0-6) 
 Web Application Development    

EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง  3(3-0-6) 
 Ubiquitous Computing   

EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Network Programming  

EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า  3(3-0-6) 
 Introduction to Software Engineering   

EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Special Topics in Digital Media Engineering  
   
 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมอ่ืน ๆ  
      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปิด

เพิ่มเติมภายหลัง โดยสามารถน าหน่วยกิตมานับรวมในกลุ่มวิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต 
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  
EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  
EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  
EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคมุรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  
EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  
EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  
EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  
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EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจา่ยไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1 (0-3-2) 
 Automation  

*EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1 (0-3-2) 
 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏบิัติการเดินรถ 3(3-0-6) 
 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดา้นการบิน 3(3-0-6) 
 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 
 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรู้ดา้นนักบินและทักษะดา้นการบิน 3(2-2-5) 
 Integration Pilot Knowledge and Skills  
   
  (4) กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่าสามในสี่ของหน่วย
กิตทั้งหมด หรือมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือสูงกว่า หรือได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ ต้องเรียน
และสอบผ่านทุกรายวิชาต่อไปนี้ 
EN 843 796 การฝึกงาน                                                             1(0-3-1)  
 Practical Training                                                              (ไม่นบัหน่วยกิต) 
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                       6 หน่วยกิต 

 Cooperative Education in Digital Media Engineering  
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 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
หมายเหตุ  :   *     หมายถึง   รายวิชาใหม่               
  **   หมายถึง  รายวชิาเปลี่ยนแปลง 
 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  
รหัสวิชาในหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้  
EN หมายถึง  อักษรย่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2        หมายถึง  ล าดบัที่สาขาวชิาที่เปดิสอนก่อนหลัง 
 เลข 00 หมายถงึ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 เลข 05 หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมการผลิตขัน้สูง ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
 เลข 11   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
 เลข 21   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 
 เลข 24   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 เลข 25   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานานชาติ) 
 เลข 34   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร 
 เลข 41   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 เลข 46   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมโลจสิติกส์ (นานาชาติ) 
 เลข 51   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 เลข 61   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 เลข 71   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี 
 เลข 74   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 
 เลข 81   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 เลข 84   หมายถึง สาขาวชิาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) 
 เลข 90   หมายถึง หลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
ตัวเลขหลักที่ 3 หมายถึง ระดับของวิชา (ชัน้ปีทีน่ักศึกษาเรียนตามแผนการศึกษา) 
 เลข 0   หมายถึง ไม่ระบชุั้นปี ส าหรับหลักสตูรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 เลข 1   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 1 
 เลข 2   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 2 
 เลข 3   หมายถึง  ชั้นปทีี่ 3 
 เลข 4   หมายถงึ  ชั้นปทีี่ 4 
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ตัวเลขหลักที่ 4   หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
 เลข 0    หมายถึง  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวชิาชีพวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
 เลข 1    หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพด้านแอนิเมชนั 
 เลข 2    หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพด้านเกม   
 เลข 3    หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพด้านสื่อปฏสิัมพันธ ์
 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาปัญญาประดิษฐ ์
 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเสียง 
 เลข 7    หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน หัวข้อพิเศษ และ สหกิจศึกษา  
ตัวเลขตัวที่ 5-6 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวชิาของสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทลั 
   
IC   หมายถึง  อักษรย่อวิทยาลัยนานาชาติ 
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รายวิชาของวิทยาลยันานาชาติ 
ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
   
 3.1.4   ตัวอย่างแผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 
EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Digital Media    
EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Media Mathematics   
EN 841 011 การออกแบบกราฟิก 3(3-0-6) 

 Graphics Design   
EN 841 012 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 1 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 1   
EN XXX XXX วิชาเลือก 3 

 Elective Course  
IC 011 016 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 16 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming  
EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 

 Statistics for Data Science   
EN 841 013 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 2 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 2   
EN 841 400 การเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Machine Learning   
EN XXX XXX วิชาเลือก 3 

 Elective Course  
IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 32 
   
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Data Structures and Algorithms   
EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-6) 

 Digital Media Electronics    
EN 842 015 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 3 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 3   
EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏสิัมพันธ์ 3(2-3-6) 

 Interaction Programming   
 IC 011 001 การอ่านและการเขียนเชงิวิพากษ์ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  
IC 011 00X ภาษาตา่งประเทศภาษาที่สอง 3(3-0-6) 

 Second Foreign Language  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
EN 842 007 วิยุตคณิตขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Discrete Mathematics  
EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว 3(3-0-6) 

 Agile Software Development   
EN 842 017 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 4 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 4   
EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) 

 Computer Graphics  
IC 011 012 ภาวะผูน้ าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  
IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปญัหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 64 
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั 3(3-0-6) 

 Digital Media Processing  
EN 843 018 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 5 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 5   
EN XXX XXX วิชาเลือก 6 

 Elective Course  
IC 011 015 การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และความเปน็มืออาชพี 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism  
IC 011 00X ภาษาตา่งประเทศภาษาที่สอง 3(3-0-6) 

 Second Foreign Language  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 80 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
EN 843 019 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 6 1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 6  
EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   3(3-0-6) 

 Computer Networking and Internet Technology  
EN XXX XXX วิชาเลือก 6 

 Elective Course  
IC 011 019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  
IC 011 020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 96 

   
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ  หน่วยกิต 
EN 843 796 การฝึกงาน 1(0-3-1)   

 Practical Training (ไม่นบัหน่วยกิต) 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 1 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 96 
   
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  1  หน่วยกิต 
EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  3(3-0-6) 

 Extended Reality   
EN XXX XXX วิชาเลือก 9  

 Elective Courses  
XXX XXX วิชาเลือกเสรี 6  

 Free Electives  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 114 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต 
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล  6 

 Cooperative Education in Digital Media Engineering  
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 120 
   

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development ไม่นับหน่วยกิต 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  การคิดเชิงออกแบบ การระบุความต้องการ การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
อันตราย การสร้างข้อมูลจ าเพาะ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบ
แนวความคิด การออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบ 

 

  Design thinking, identify needs, gather information, 
stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 
specification creation, creative design, conceptual design, 
prototype design and verification 

 

   
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณ์ปริมาณการเดินทางและการใช้
การขนส่งทางราง การจัดการโครงการในระบบขนส่งทางราง โครงสร้าง
ทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจ่ายไฟฟ้า
แก่ทางรถไฟ ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการ
สื่อสาร การก่อสร้างงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซ่อมบ ารุง การ
ด าเนินธุรกิจในระบบขนส่งทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

   History and evolution of rail transport system, policy 
planning, project development, forecast of travel demand and 
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using rail transport, project management in rail transport system, 
railway track structure, bogies and motive power, railway station, 
railway electrification system, electrical system in rolling stock, 
signaling system and communication, civil construction, railway 
operation, maintenance management, business operation in rail 
transport system and high speed train 

   
EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะน า กลไกการ

สัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟ การหล่อลื่น
ระหว่างล้อและราง กลไกการเสียหายของผิวล้อและราง ระบบแพนโทกราฟ 
ระบบลูกปืน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียร์และการส่งก าลัง 
องค์ประกอบของเครื่องยนต์ดีเซล และการเฝ้าตรวจสภาวะของเครื่องจักร 

 

  Introduction to tribology in railway system, contact 
mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail wheel, 
surface damage mechanism in rail wheel, pantograph system, brake 
system, damper suspension system, gear and transmission system, 
components of diesel engine and machine condition monitoring 

 

   
EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  วิศวกรรมล้อเลื่อนขั้นแนะน า ส่วนประกอบที่ส าคัญ ภาพรวมหลัก

พลศาสตร์ของตัวรถ พลศาสตร์ของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) ล้อ
และผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตู้รถไฟ ระบบรับน้ าหนัก ระบบเบรคและ
รูปแบบตู้โดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน การ
บ ารุงรักษาและการติดตาม ระบบล้อเลื่อน 

 

  Introduction to railway rolling stock and major 
components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 
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dynamics ( traction and brake) , wheel and rail contact, comfort 
ride, bogie, suspension, brake system and rail coach body, 
rolling stock monitoring, maintenance and basic design concept 
are introduced 

   
EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ระบบการขนส่งขั้นแนะน า ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

ส าหรับรถไฟ ระบบป้องกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคมุ
รถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม
การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง
กับรถไฟทางไกล  รถสินค้าและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล 
ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติ
สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน 
การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่
เหมาะสม 

 

  Introduction to transport system, overview of signaling 
system and controlling for train, automatic train protection, 
standard related to signaling system and traffic control, signaling 
system for mass rapid transit, urban train, inter- city train and 
high speed train, the shunt, mechanical railroad switch, light 
signal, interlocking system, train control system, signaling system 
inside and outside the train, signaling system diagram, planning, 
design and technology selecting and suitable signaling system 

 

   
EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ความเป็นมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณลักษณะเชิ ง
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เศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ
และบริหารองค์กรรถไฟ การพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า การ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร การวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสม
โครงการระบบราง การร่วมทุนและผลจากการด าเนินธุรกิจระบบราง 

  History of rail transport system in Thailand and foreign 
countries, railway system with urban development and land 
utilization, commerce and economic characteristics of railway 
system, policy, law, railway organization management and 
administration, forecast of passenger and merchandise demand, 
determination of train fares structure, feasibility study and 
analysis in railway system project, joint venture and impact of 
railway business operation 

 

   
EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสง่ทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ การ

จัดการก าหนดการต่าง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการข้อมูล
และเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

  Planning and project management, integration 
assessment, schedule management, resources management 
system, document and information management, risk 
management, decision analysis related to railway project 
management 

 

   
  EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Track Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ระบบขนส่งทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะน า 

ล้อเลื่อนขั้นแนะน า การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลต่อทางรถไฟ 
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การออกแบบวางแนวเส้นทาง รถไฟระหว่างเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟใน
เมือง โครงสร้างทางรถไฟและองค์ประกอบ ความเสถียรของทางที่ใช้ราง
เชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินรถที่
เก่ียวกับงานโยธา 

  Introduction to rail transport system and railway 
business administration, rolling stock, train moving,  stop 
effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub- urban 
rail, urban rail, rail track structure and composition, stability of 
rail track in long rail link, signaling system facilities in railway 
operating related to civil work 

 

   
  EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Railway Maintenance  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  แนวคิดพื้นฐานการบ ารุงรักษา หลักการบ ารุงรักษา การวางแผน

การบ ารุง โรงซ่อมบ ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ คุณภาพและความปลอดภัย
ในการบ ารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณ์ระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบ
รางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร
ระบบไฟฟ้า สิ่งอ านวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 
maintenance planning, maintenance plants, tools and 
equipments, quality and safety in maintenance, case study in 
auxiliary systems on rolling stock, rolling stockpower systems, rail 
track system and station, railroad switching, signaling and 
communication system in electrical system, facilities 

 

   
  EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Electrification  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ระบบการขนส่งทางรางขั้นแนะน า ภาพรวมของระบบจ่ายไฟฟ้า

ส าหรับรถไฟ ระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสไฟตรง ระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ
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มอเตอร์กระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ ค่ารีเลย์ป้องกันและ
ระบบกราวด์ การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 
คุณภาพก าลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล ระบบ
ก าลังไฟฟ้าเสริมและการบ ารุงรักษา 

  Introduction to rail transport system, overview of railway 
electrification, DC railway power supply system, AC traction power 
system, principle and design of protective relay and grounding 
system, computer simulation of railway electrification, power 
quality, supervisory control and data acquisition (SCADA) , auxiliary 
power supply system and maintenance 

 

   
  EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 
 Railway Traction Systems  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  โครงสร้างพื้นฐานของระบบร่างขั้นแนะน า ระบบจ่ายไฟฟ้า

ส าหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของ
มอเตอร์ลากจูง กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน
ควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบ
การเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร์และรีเยนเนอเรทีฟ 
เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ 

 

  Introduction to infrastructure, railway electrification, 
overview of railway traction systems, basic physics of DC traction 
motor and AD traction motor, velocity control for DC motor and 
AC motor drive system, mechanical brake system, dynamic and 
regenerative braking system, magnetically levitating technology 

 

   
*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1 (0-3-2) 
 Automation  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  
 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  
  ระบบอัตโนมัติขั้นแนะน า บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกต์ในภาคอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย์ สวิทช์  
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เซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ และ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งส าหรับอุตสาหกรรม 

  Introduction to automation, role of automation, 
industrial applications, automation components, relays, 
switches, sensors,  actuators, Programmable Logic Controller 
(PLC) and Industrial Internet of Things (IIoT) 

 

   
*EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1 (0-3-2) 
 Building Information Modeling  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  
 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  
  ระบบจ าลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะน า แบบจ าลอง วัสดุ แฟม

มิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 
 

  Introduction to building information modeling, 
modeling, materials, families, documentation, views and project 
management 

 

   
  EN 004 310 ระบบขบัเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 
 Rail Propulsion System  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  พลศาสตร์ของยานพาหนะที่ใช้ราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟและ

ระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองยนต์ดีเซล รถจักรดีเซลไฮดรอ
ลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ลากจูงไฟฟ้าที่ใช้
กระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอร์เชิงเส้นและระบบลอยตัวด้วย
สนามแม่เหล็ก ระบบเบรกแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ 

 

  Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 
system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 
locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 
locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear 
motor system and electromagnetic suspension, transmission 
system and regenerative brake system 
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  EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 
 Train Operation and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟล์ความเร็วของขบวนรถ การ

ค านวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ
เชื่อถือได้ การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ อาณัติ
สัญญาณประเภทต่างๆ ผลต่อการจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถ หลักการ
ของสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทาง
และส่วนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถ
ของผู้ให้บริการขนส่งระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 
calculation of schedule, distance, time, principle of safety and 
reliability, distance arrangement between rolling stock in train 
operation, type railway signaling, effect of distance arrangement 
between rolling stock in train, principle of correlation, capacity 
analysis of train operation, flow design and the components for 
train operation, train  operation  and  control  for  service  
providers  in railway transport system 

 

   
**EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 

 Fundamentals of Computer Programming   
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี    
 Prerequisites : None  
  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและปฏิสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ใน
อดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ
และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม ผังงานโปรแกรม การใช้เครื่องมือที่
ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม การติดตามและแก้ไขโปรแกรม ลักษณะการ
เขียนโปรแกรมที่ดี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง การน าเข้าและส่งออกข้อมูล ไลบรารี โครงสร้าง
ควบคุมการเลือกท าและการท าซ้ า ฟังก์ชัน การเรียกซ้ า ลิสต์หรือแถวล าดบั 
แฟ้มข้อมูล แนะน าการโปรแกรมเชิงวัตถุและคลาส 
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  Computer concepts: components of a computer system 
and interactions among them, past and current computer 
languages, electronic data processing concepts, program design 
and development methodology: program flowchart, Integrated 
development environment (IDE)  usage, tracing and debugging 
codes, good programming styles, High level language 
programming:  high level language programming fundamental, 
data input and output, library, control structures (selection and 
iteration) , function, recursion, list or array, file and introduction 
to object oriented programming and clas 

 

   
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   3(3-0-6) 

 Computer Technology for Education  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203  
 Prerequisites : EN 811 300 or EN 001 203  
  ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่ อ

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่มีในปัจจุบันทั้งของ
ต่างประเทศและประเทศไทย การเปรียบเทียบข้อแตกต่างเชิงวิศวกรรม
ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของต่างประเทศและของประเทศ
ไทย การวิเคราะห์ขั้นสูงเคร่ืองมือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ระบบการศึกษาในเชิงเทคนิคและเชิงการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

 

  Definition and importance of computer technology for 
education, current computer technology for education in foreign 
countries and in Thailand, differences in engineering aspects among 
computer technology for education in foreign countries and in Thailand, 
advanced analysis of computer engineering tools for education in 
technical aspects and in responding to user requirements 
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EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม   3(3-0-6) 
 Artificial Neural Networks  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
 Prerequisites : EN 811 300 or EN 001 203 or EN 241 100 
  ภาพรวมของโครงข่ายประสาทเทียมและภูมิหลัง การหาค่าดีที่สุด 

การอนุมานข้อมูลเบื้องต้น การเลือกแบบจ าลอง การเรียนรู้ของเครื่อง การ
พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม กลไกการค านวณของโครงข่ายประสาท
เทียม กลไกการฝึกโครงข่ายประสาทเทียม ประเด็นการประยุกต์ใช้พื้นฐาน 
ศาสตร์และศิลป์ของโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมที่
ส าคัญและการประยุกต์ใช้ที่โดดเด่น 

 

  Overview of artificial neural networks and their 
background; optimization; basic data inference; model 
selection; machine learning, development of artificial neural 
networks, computation and training mechanisms of artificial 
neural networks, application-related issues, state-of-the-arts, 
notable artificial neural networks and renowned applications 

 

   
EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ   3(3-0-6) 

 Natural Language Processing  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
 Prerequisites : EN 811 300 or EN 001 203 or EN 241 100 
  ภาพรวมของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ นิพจน์ปรกติ โทเคนไนเซ

ชัน แบบจ าลองหัวข้อ การจ าแนกอารมณ์ความรู้สึก แบบจ าลองภาษา การ
แปลภาษาอัตโนมัติ วิธีการประเมินผล กลไกความสนใจ ความล าเอียงและ
จริยธรรมในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความท้าทายการประมวลผลภาษาไทย 

 

  Overview of natural language processing, regular 
expression, tokenization, topic models, sentiment classification, 
language models, automatic translation, evaluation methods, 
attention mechanism, bias and ethics in natural language 
processing, challenges of Thai language processing 
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EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้   3(3-0-6) 
 Pattern Recognition and Its Applications  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203 หรือ EN 241 100 
 Prerequisites : EN 811 300 or EN 001 203 or EN 241 100 
  ภาพรวมของระบบการรู้จ ารูปแบบและภูมิหลัง การรู้จ ารูปแบบ

ในภารกิจต่างๆ การรู้จ ารูปแบบเชิงกระบวนคิด การเรียนรู้เชิงลึก การรู้จ า
รูปแบบเชิงคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การรู้จ ารูปแบบเชิงล าดับ วิธีการประเมินผล 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ส าคัญ 

 

  Overview of pattern recognition and its backgrounds, 
pattern recognition in various tasks, cognitive pattern 
recognition, deep learning, visual pattern recognition, sequential 
pattern recognition, wildly adopted performance evaluation, 
selected applications 

 

   

EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า   3(3-0-6) 
 Introduction to Digital Media    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
      สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  วิศวกรรมเสียง 

อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล การประมวลผลสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม เว็บและสื่อเชิง
โต้ตอบ และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 

 

  Introduction to digital media, computer animation, sound 
engineering, digital electronics, digital media processing, video 
games, web and interactive media and immersive technology   

 

   

*EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Digital Media Mathematics   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               พีชคณิตเชิงเส้น การเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้น ค่าเฉพาะและ

เวคเตอร์เฉพาะ ปริภูมิเวคเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน  อนุกรมฟูเรียร์ การ
แปลงฟูเรียร์ 
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               Linear algebra, linear transformations, eigenvalues 
and eigenvectors, vector spaces, inner-product spaces, Fourier 
series, Fourier transform 

 

   

*EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 Statistics for Data Science     
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 841 009  
 Prerequisites : EN 841 009  
  การสรุปข้อมูลและสถิติเชิงพรรณนา แนวโน้มสู่ส่วนกลาง ความ

แปรปรวน ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว  สหสัมพันธ์ ความน่าจะเป็นขั้นพื้นฐาน 
การคาดหมาย ทฤษฎีบทของเบย์ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการ
แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงปกติ การแจกแจง
แบบทวินาม  การแจกแจงแบบไคสแควร ์การแจกแจงแบบที ทฤษฎีแนวโน้ม
เข้าสู่ศูนย์กลาง การสุ่มตัวอย่าง, การวัด, ข้อผิดพลาด, การสร้างตัวเลขสุ่ม, 
การทดสอบสมมติฐาน , การทดสอบ A/B, ช่วงความเชื่อมั่น , ค่าพี การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบที, การถดถอยเชิงเส้น และ เร็กกิวลาร์
ไรซ์เซซัน 

 

  Data summaries and descriptive statistics, central 
tendency, variance, covariance, correlation, basic probability, 
expectation, Bayes’ theorem, conditional probability, 
probability distribution functions, uniform, normal, binomial, 
chi-square, student's t-distribution, central limit theorem, 
sampling, measurement, error, random number generation, 
hypothesis testing, A/B testing, confidence intervals, p-values, 
ANOVA, t-test, Linear regression and regularization 

 

   
*EN 841 011 การออกแบบกราฟิก   3(3-0-6) 
 Graphics Design   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบ การออกแบบโลโก้ การ

ออกแบบอัตลักษณ์ ซอฟต์แวร์ส าหรับออกแบบกราฟิก และโครงการ
ออกแบบกราฟิก 
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  Elements of art, principles of design, logo design, 
corporate identity design, graphic design software and graphic 
design projects 

 

   
*EN 841 012 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 1   1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 1    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ ได้รับมอบหมาย ด้านการ

ออกแบบกราฟิกเบื้องต้น  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิต
สื่อดิจิทัล ก่อนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

  Conduct and complete assigned digital media 
production project in basic graphics design, design thinking, 
digital media production processes, pre-production, production, 
post-production and distribution 

 

   
*EN 841 013 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 2   1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 2   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 841 012  
 Prerequisites : EN 841 012  
  ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมายด้านการออกแบบ

กราฟิกขั้นสูง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล 
ก่อนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

  Conduct and complete assigned digital media 
production project in advace graphics design, design thinking, 
digital media production processes, pre-production, production, 
post-production and distribution 
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*EN 841 021 วิศวกรรมเร่ือง   3(2-3-6) 
 Story Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  สมรรถนะหลัก กระบวนการเล่าเรื่อง แนวความคิด ตัวละคร ธีม 

โครงสร้างเรื่อง การด าเนินการฉาก การเขียนบท และกระบวนการพัฒนา
เร่ือง  

 

  Core competencies, storytelling process, concept, 
character, theme, story structure, scene execution, 
screenwriting and the story development process 

 

   
*EN 841 315 อีสปอร์ต   3(3-0-6) 
 E-Sport   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ประวัติอีสปอร์ต อุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรมอีสปอร์ต ทัวนา

เมนต์ ระบบนิเวศ การถ่ายทอดสัญญาณ นักกีฬาอีสปอร์ต บทบาท การบริหารทีม 
 

  History of E-sport, game industry, E-sport industry, 
tournament, ecosystem, streaming, E-sport athlete, roles, team 
management 

 

   
*EN 841 400 การเรียนรู้ของเครื่องขั้นแนะน า   3(3-0-6) 

 Introduction to Machine Learning   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

  แนะน าการเรียนรู้ของเครื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 
เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน 
และ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 

 

  Introduction to machine learning, Python programming, 
essential tools for machine learning, supervised learning, and 
unsupervised learning 
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EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะน า   3(3-0-6) 
 Introduction to Data Structures and Algorithms   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  
 Prerequisites : EN 811 300  
  การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์การเวียนเกิด 

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีส าหรับโครงสร้างแบบรายการ 
แบบกองซ้อน และแบบคิว โครงสร้างรูปต้นไม้ เทคนิคแบบแฮช คิวล าดับ
ความส าคัญ การเรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีแบบกราฟ 

 

  Arithmatic algorithm analysis, recurrence analysis, data 
structures and analysis of algorithms for lists, stacks and queues 
structures, tree structures, hashing technique, priority queues, 
sorting, graph algorithms 

 

   
EN 842 007 วิยุตคณิตขั้นแนะน า 3(3-0-6) 
 Introduction to Discrete Mathematics  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 841 009  
 Prerequisites : EN 841 009  
  สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 

ตรรกศาสตร์ แคลคูลัสเชิงประพจน์  แคลคูลัสภาคแสดง วิธีการพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ พื้นฐานการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ ต้นไม้ ทฤษฎี
จ านวนเบื้องต้น 

 

  Basic mathematical notions, sets, relations, functions, 
logic : propositional calculus, predicate calculus, methods of 
proof, basic of counting, recurence relation, graph, tree, basic of 
number theory 

 

   

*EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-6) 
 Digital Media Electronics    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  แนะน าแรงดัน กระแส และความต้านทาน กฎของโอห์ม 

เครื่องมือวัดทางอิเลกทรอนิกส์ วงจรเฉื่อยงาน  แนะน าอุปกรณ์สารกึ่ง
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ตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ วงจรจับเวลา สัญญาณแอนะลอก
และดิจิทัล แนะน าวงจรดิจิทัล 

  Introduction to voltage, current and resistance. Ohm’s Law. 
Electronic measuring equipment. Passive circuits. Introduction to 
semiconductor devices; diode, transistor, opamp. Timer circuits. 
Analog and digital signals.  Introduction to digital circuits 

 

   

*EN 842 015 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 3   1(0-3-2) 
 Digital Media Studio 3   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 841 013  
 Prerequisites : EN 841 013  
  ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมาย ด้านการพัฒนา

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจทิลั 
ก่อนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

  Conduct and complete assigned digital media 
production project in software development, design thinking, 
digital media production processes, pre-production, production, 
post-production and distribution 

 

   

*EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว   3(3-0-6) 
 Agile Software Development   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า  การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ

คล่องแคล่ว กระบวนการเอ็กพี กระบวนการสกรัม การพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบวนรอบ ข้อก าหนดซอฟต์แวร์ ตัวแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ
ซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การ
จัดการโครงการซอฟต์แวร์   

 

  Introduction to software engineering, Agile software 
development, XP (Extreme Programming) process, Scrum process, 
iterative software development, software requirements, software 
modeling, software design, software construction, software testing, 
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software verification, software validation, software quality assurance, 
software project management 

   
*EN 842 017 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 4   1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 4   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 015  
 Prerequisites : EN 842 015  

 
 ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมาย การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อ
ดิจิทัล ก่อนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

 

 Conduct and complete assigned digital media 
production project in interactive media, design thinking, digital 
media production processes, pre-production, production, post-
production and distribution 

 

EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก   3(3-0-6) 
 Computer Graphics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  
 Prerequisites : EN 811 300  

 

          การสร้างภาพดิจิทัลสามมิติ โมเดล รูปทรงหลายเหลี่ยม เส้นโค้ง
และส่วนย่อยของพื้นผิว ภาพเคลื่อนไหว การเรนเดอร์แบบเวลาจริง การ
ก าหนดมุมมองสภาพแวดล้อมสามมิติ อัลกอริธึมส าหรับตรวจหารอยเส้น
และพื้นผิวของวัตถุสามมิติ 

 

 

          3 D digital image generation, model, polygon meshes, 
spline & subdivision surfaces, computer animation, real time 
rendering, setting 3 D environmental view, algorithms used for 
detecting visible lines and surfaces of 3D objects 

 

   

EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชันสามมิติ    3(3-0-6) 
 3D Modeling and Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
           การสร้างแบบจ าลองสามมิติ สร้างฉากและตัวละคร  ระบบในการ

สร้างวัตถุภายในงานกราฟิก  โพลิกอน และ การแบ่งพื้นผิวของออกเป็น
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พื้นผิวย่อยๆ การจัดมุมกล้อง การก าหนดลักษณะพื้นผิว ส าหรับงานเกม
และแอนิเมชัน การควบคุมความละเอียดของแบบจ าลอง การจัดแสง  การ
สร้างภาพจากแบบจ าลอง 

           Creating 3D modeling, creating background/scenes and 
characters, Non-Uniform Rational Basis Spline (NURBS), 
polygons, subdivision surface, camera angles setting, textures 
setting for game work and animation, controlling of the 
modeling, resolution, lighting, rendering 

 

   

EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ   3(3-0-6) 
 Interactive Web Programming     
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
         เว็บเชิงโต้ตอบขั้นแนะน า การพัฒนาเว็บแบบพลวัตและเชิงเหตุการณ์ 

การโปรแกรมเว็บ การพัฒนาฐานข้อมูลเว็บ ความมั่นคงของเว็บเชิงโต้ตอบ 
 

         Introduction to web interactive, event-driven and dynamic 
web development, web programming, web database 
development,  web interactive security 

 

   

 *EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสมัพันธ์   3(2-3-6) 
 Interaction Programming   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300   
 Prerequisites : EN 811 300  
  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักมูลของภาษาโปรแกรม 

การควบคุมสายงานและโครงสร้างข้อมูล การจัดการสิ่งผิดปกติ การเขียน
โปรแกรมแบบมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิก การเขียนโปรแกรมเพื่อ
จัดการกับเหตุการณ์  การเขียนโปรแกรมแบบมีการทดสอบโดยอัตโนมัติ  

 

  Designing computer programs, programming language 
fundamentals, flow control and data structures, exception 
handling, graphical user interface programming, event driven 
handler programming, automated test programming 
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 *EN 842 316 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Digital Media Electronics   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 014  
 Prerequisites : EN 842 014  
  การแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิทัลและการแปลงสัญญาณ

ดิจิทัลเป็นแอนะลอก ตัวรับรู้และตัวกระตุ้น จอแสดงผล ไมโครคอนโทรเลอร์
และการเชื่อมต่อ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

  Analog-to-digital and digital-to-analog conversion, 
sensors and actuators, displays,  microcontrollers and 
interfacing, microcontroller programming 

 

   

*EN 842 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิ 3(3-0-6) 
 Data Visualization    
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  
 Prerequisites : EN 811 300  

 
 ความส าคัญของการน าข้อมูลมาแสดงผล  วิธีการสร้างและ
ความส าคัญของแผนภูมิแบบต่างๆ หลักการในการออกแบบแผนภูมิ การ
แปรผลและน าเสนอแผนภูมิ การสร้างแดชบอร์ด 

 

 
 Important of data visualization, data visualization 
concept, concepts of charts and their implementation, charts 
interpretation and storytelling, Dashboard 

 

   
*EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น 3(2-3-6) 
 Fundamental Audio Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ทฤษฎีพื้นฐานด้านเสียง อุปกรณ์สตูดิโอและการส่งสัญญาณ 

ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงานเสียง เทคโนโลยีดิจิตอลในระบบเสยีง 
สตูดิโอและอุปกรณ์บันทึกเสียง  

 

  Basic sound theory, studio instruments and signal 
processing, electronics in audio applications, digital audio 
technology, studio and recording equipment 
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**EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทัล   3(3-0-6) 
 Digital Media Processing  
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 014 และ EN 842 314    

 Prerequisites : EN 842 014 and EN 842 314 
            ขั้นตอนวิธีประมวลผลสื่อดิจิทัล การประมวลผลข้อมูล การ

ประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล การประมวลผลเสียงพูดและเสียง
ดิจิทัล การประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล 
            Digital media-processing algorithms, data processing, 
digital signal and image processing, digital speech and audio 
processing, digital video processing 

 

   
*EN 843 018 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 5   1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 5   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 017  
 Prerequisites : EN 842 017  
  ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมาย ด้านแอนิเมชัน 3 
มิติ หรือ วิดีโอ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล 
ก่อนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

  Conduct and complete assigned digital media 
production project in  3D animation or video, design thinking, 
digital media production processes, pre-production, production, 
post-production and distribution 

 

   
*EN 843 019 สตูดิโอสื่อดจิิทัล 6   1(0-3-2) 

 Digital Media Studio 6   
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 843 018  
 Prerequisites : EN 843 018  

 
 ด าเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ได้รับมอบหมายด้านการพัฒนา
เกม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล ก่อนการผลิต
การผลิต หลังการผลิต และ การจัดจ าหน่าย 

 

 
 Conduct and complete assigned digital media 
production project in game developemnt, design thinking, 
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digital media production processes, pre-production, production, 
post-production and distribution 

   
EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร   3(3-0-6) 
 Character Animation and Control  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 
            การสร้างภาพสามมิติ การควบคุมโครงสร้างกระดูกตัวละคร การ
เคลื่อนไหวพื้นฐานของแอนิเมชัน โมเดลข้อมูลเคลื่อนไหวสามมิติในการ
ผลิตเกม 

 

 

             Creation of 3D pictures, control of characters’ bone-
structure, creating basic-movement of animation, 3-D 
movement data model in game production 
 

 

EN 843 105 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Computer-Generated Imagery  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               การสร้างภาพยนตร์ดิจิทัล พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์ ศิลป

ของการเล่าเร่ือง ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการสร้างภาพยนตร์ วิชั่วล์เอฟ
เฟ็ค ซอฟต์แวร์ส าหรับวิชั่วล์เอฟเฟ็ค ประติมากรรมดิจิทัล และซอฟต์แวร์
ส าหรับประติมากรรมดิจิทัล  

 

            Digital film production, film making fundamentals, the 
art of storytelling, filmmaking software and tools, visual effects, 
visual effects software, digital sculpting and digital sculpting 
software     

 

   
EN 843 107 การท างานแบบสายท่อแอนิเมชันสามมิติ  3(3-0-6) 
 3D Animation Pipeline   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
 องค์ประกอบการผลิตแบบสายท่อ ชั้นตอนก่อนการผลิต

แอนิเมชันสามมิติ มโนคติ เรื่องราว บทภาพ แอนิเมติก การออกแบบ การ
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ผลิต ผัง การวิจัยและพัฒนา การโมเดล การพื้นผิว การริกกิ้ง แอนิเมชัน 
วิชวลเอฟเฟกต์ แสง เรนเดอร์ ขั้นตอนหลังการผลิตแอนิเมชันสามมิติ 
องค์ประกอบ วิชวลเอฟเฟกต์สองมิติ โมชันกราฟฟิก การแก้ไขสี 

 Production pipeline’s components, 3D animation 
preproduction, idea, story, storyboard, animatic, design, 
production, layout, research and development, modeling, 
texturing, rigging, animation, visual effects, lighting, rendering, 3D 
animation postproduction, composition, 2D visual effects, motion 
graphics, color correction 

 

   
**EN 843 108 การให้แสงเงา การจัดแสง และ การสร้างภาพกราฟิกส์ 3(3-0-6) 
 Shading, Lighting and Rendering  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

              หลักการและเทคนิคของการจัดแสง ระบบแสงประเภท ต่าง ๆ 
การจัดแสงแบบสามจุด การจัดและการจ าลองแสงธรรมชาติ การจ าลอง
แสงธรรมชาติโดยใช้ช่วงพลวัตร เทคนิคการสร้างความสว่างโดยอ้อม 
เทคนิคของการเรนเดอร์และการจัดแสง 

 

 

            Principles and techniques of light settings, various light 
systems, 3-spot light setting, natural light simulation and setting, 
natural light simulation by using High Dynamic Range Imaging 
(HDRI), indirect illumination technique, techniques of rendering 
and lighting 

 

   
EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประติมากรรมดิจิทัลสามมิติ  3(3-0-6) 
 3D modelling and Digital Sculpting  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

            การขึ้นโมเดลสามมิติโดยเทคนิคการการปั้น กายวิภาคของมนุษย์ 
การขึ้นรูปจากโมเดลปั้นพื้นฐาน และการขึ้ นโครงสร้างและการเพิ่ม
รายละเอียดจากโมเดลที่มีโพลีกอนต่ า เทคนิคการรีโทโปโลจี กระบวนการ
ใช้งานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัลสามมิติ 
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            Creating 3D model by sculpting technique, human 
anatomy, setting structure from basic sculpture model, setting 
structure and adding details from low-polygon model, 
retopology, 3D digital sculpturing process   

 

   
EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเรื่อง    3(3-0-6) 
 Character and Theme Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

            ออกแบบตัวละครให้สามารถสื่อความหมาย กายวิภาคของมนุษย์ 
การออกแบบตัวละครเดี่ยว การออกแบบตัวละครหลายตัว การสร้างข้อมูล
แสดงความรู้สึกและแสดงท่าทางของตัวละคร แรงบันดาลใจ กระบวนแบบ 
สมัยนิยม ฉากท้องเร่ือง 

 

 

             Design of characters to be able to convey meanings, 
human anatomy, single character design, multiple characters 
design, creating data illustrating feelings and manners of 
characters, inspirations, styles, fashion, setting 

 

   

EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต์   3(3-0-6) 
 Visual Effects  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 
             วิธีการผสมภาพและซ้อนภาพ เลเยอร์ คีย์ แมทท์ เอฟเฟกต์
ต่างๆ การตกแต่งภาพ สี  ความกลมกลืนและสมจริง 

 

 
              Integrate graphics and overlay graphics, layer, keying, matt, 
various effects, decorate graphics, colors, proper mixture and reality 

 

   

*EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 3(2-3-6) 

 Character Rigging and dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

 Prerequisites : None  

 
การริกกิ้งตัวละคร ต าแหน่งแกนหมุน ระบบโครงกระดูก การ

เคลื่อนที่ของวัตถุแบบไปข้างหน้าและตรงกันข้าม การเสียรูป การจ ากัด 
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การเขียนสคริปท์  นิพจน์ การเคลื่อนที่ของตัวละคร กล้ามเนื้อ รยางค์ 
เสื้อผ้า และสร้างเส้นผม 

 

Character rigging, pivot positions, skeleton system, 
forward and inverse kinematics, deformers, constraints, scripting, 
expressions, character dynamics, muscle, appendages, cloth 
and hair set up  

 

   
*EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันที 3(2-3-6) 

 Real-Time Rendering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

 Prerequisites : None  

 

 การท างานแบบสายท่อชองการให้แสงและเงาภาพกราฟิกส์  
หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ การเปลี่ยนรูป พื้นฐานการให้แสงและเงา 
พื้นผิว เงา แสงและสี การให้แสงและเงาโดยใช้กายภาพป็นรากฐาน การ
ส่องสว่างเฉพาะที่ การส่องสว่างแบบครอบคลุม ผลกระทบของรูปภาพและ
ที่ว่าง การให้แสงและเงาเชิงปริมาตรและความฝ้ามัว การให้แสงและเงา
แบบไม่เหมือนแสง เทคนิคทางโพลีกอน เส้นโค้งและผิ้นผิวโค้ง และ
ฮาร์ดแวร์ส าหรับงานกราฟิกส์ 

 

 

 Graphics rendering pipeline, the graphics processing 
unit, transforms, shading basics, texturing, shadows, light and 
color, physically based shading, local illumination, global 
illumination, image-space effects, volumetric and translucency 
rendering, non-photorealistic rendering, polygonal techniques, 
curves and curved surfaces and graphics hardware 

 

   

EN 843 200  การโปรแกรมเกม   3(3-0-6) 
 Game Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
 เทคนิคการโปรแกรมส าหรับการพัฒนาเกม คณิตศาสตร์ส าหรับ

การพัฒนาเกม การใช้กราฟิก การทาบเทียบหน้าและพล็อตพิกเซล การ
โปรแกรมภาพและแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน เสียงและดนตรี การจัดการอินพุท 
ปัญญาประดิษฐ์ การวางแผน การทดสอบ กระบวนการพัฒนาเกม 
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 Programming techniques for game development, 
mathematics for game development, use of graphics, page 
flipping and pixel plotting, basic image programming and 
animation, sound and music, input handling, artificial 
intelligence, planning, testing, game development process 

 

   

EN 843 201  การออกแบบเกม  3(3-0-6) 
 Game Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
          ภาพรวมของวิดีโอเกม หลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม การออกแบบ

วิดีโอเกม การปฏิสัมพันธ์ในเกม กระบวนการพัฒนาเกม  การประเมินและ
ทดสอบเกม อุตสาหกรรมเกม 

 

          Overview of video game, principle of video game, video 
game design, game interactions, game development process, 
game evaluation and testing, game industry 

 

   

EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced  Game Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 
          เทคนิคขั้นสูงการโปรแกรมส าหรับการพัฒนาเกม ภาษาซีพลัสพลสั 
จาวา สคริปต์ การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง การพัฒนาเกมออนไลน์ 
เครือข่ายสังคม กรอบการพัฒนาเกม ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง ชุดพัฒนาเกม 

 

  Advanced programming techniques for game 
development, C++, JAVA, script, advanced network 
programming, online game development, social networking, 
game development framework, advanced artificial intelligence, 
game development suite 
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*EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม 3(3-0-6) 
 Game Quality Assurance  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ภาพรวมของการประกันคุณภาพเกม หลักการพื้นฐานการ

ทดสอบเกม การประเมินและทดสอบเกม สมดุลเกม ทฤษฎีเกม กรณี
ทดสอบ  การชันสูตร การบริหารการทดสอบ 

 

  Overview of game quality assurance, principle of game 
testing, game evaluation and testing, game balancing, game 
theory, test cases, postmortem, test management 

 

   
EN 843 301  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้   3(3-0-6) 
 User Interface and User Experience Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
           ทฤษฎีการออกแบบ การเลือกใช้สี รูปแบบและขนาดตัวอักษร 

การเลือกใช้ภาพและสื่อสัญลักษณ์ ทฤษฎีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับสือ่ 
ตัวอย่างผลงานการออกแบบ 

 

           Design theories, selection of colors, formats and font 
sizes, selection of images and symbolic media, theories of 
interaction between users and media, samples of designs 

 

   
EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม   3(3-0-6) 
 Multimedia Database  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
  สื่อประสมขั้นแนะน า  ชนิดข้อมูลและรูปแบบของสื่อประสม การ

ออกแบบฐานข้อมูล การจัดท าดรรชนีและการค้นคืนสื่อประสม เทคนิค
และโครงสร้างข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาสื่อประสมที่คล้ายคลึง
กัน  ระบบสนับสนุนส าหรับฐานข้อ มู ลสื่ อประสมแบบกระจาย 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการส าหรับสื่อประสม การวัด
ประสิทธิภาพของการค้นคืนสารสนเทศสื่อประสม 
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  Introduction to multimedia,  data types and formats of 
multimedia, database design, multimedia indexing and retrieval, 
techniques and data structures for efficient multimedia 
similarity search, system support for distributed multimedia 
databases, multimedia computer architectures and operating 
system, measurement of multimedia information retrieval 
effectiveness 

 

   
EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต    3(3-0-6) 
 Computer Networking and Internet Technology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
            เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร เกณฑ์วิธีควบคุม

การขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต การสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงของ
เครือข่าย การฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

  Computer networks, communication protocols, internet 
TCP/IP and applications, wireless communications, network 
security, computer network workshop practice 

 

   
*EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) 
 Mobile Application Development    
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 314  
 Prerequisites : EN 842 314  
              การใช้เกมเอนจินเพื่อการออกแบบและพัฒนาโมบายเกมและโม

บายแอป การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของโมบายแอป   
 

              Using game engine to design and develop a 
mobile game and a mobile app, mobile app user interface 
design  
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*EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) 
 Web Application Development    
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 314  
 Prerequisites : EN 842 314  
  การพัฒนาเว็บแอปพลิ เคชัน ในส่ วนที่ แสดงผลและส่วน

ประมวลผล การพัฒนาและเรียกใช้เว็บเอพีไอ  
 

 Developing web application interface (frontend web 
development) and data processing (backend web 
development), developing and invoking Web API  

 

   
*EN 843 402 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6) 

 Image Processing and Computer Vision    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั้นแนะน า หลักมูลภาพเชิงดิจิทัล 
การปรับปรุงภาพในพิสัยเชิงพื้นที่ การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี่ การซ่อม
คืนสภาพภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การแบ่งส่วนภาพ และ
การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นแนะน า สาขาที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ภารกิจตรงแบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การรู้จ า 
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ การประกอบให้คืนสภาพของฉาก การคืนสภาพ
ของภาพ ระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

 

 

 Introduction to digital image processing, digital image 
fundamentals, image enhancement in the spatial domain, 
image enhancement in the frequency domain, image 
restoration, colorimage processing, image compression, image 
segmentation and morphological image processing, introduction 
to computer vision, related fields in computer vision, typical 
tasks of computer vision, recognition, motion analysis, scene 
reconstruction, image restoration, computer vision systems, 
applications for computer vision  
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*EN 843 403 วิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 Data Science    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

 วิทยาการข้อมูลขั้นแนะน า กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การส ารวจข้อมูล การน าเสนอข้อมูลเชิงภาพ การเตรียมข้อมูล แบบจ าลอง
การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับวิทยาการข้อมูล การพยากรณ์ การจ าแนก
รูปแบบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูล การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การ
ตรวจจับสิ่งผิดปกติ  

 

 

 Introduction to Data Science, Data Analysis 
Methodology, Data Exploration, Data Visualization, Data 
Preprocessing, Machine Learning for Data Science, Regression, 
Classification, Association Analysis, Clustering Analysis, Anomaly 
Detection  

 

   
*EN 843 404 การค านวณด้วยการรู้ 3(3-0-6) 

 Cognitive Computing    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

 ความสามารถในการรับรู้  ความเข้าใจ ความสนใจ ความ
คาดหมาย การวางแผน ความจ า การเรียนรู้ การให้เหตุผล ความสามารถ
ทางสังคม  การสื่อสาร การร่วมมือท างาน ปัญญาประดิษฐ์ และ วิทยาการ
การรู้ 

 

 

 Cognitive capabilities, perception, attention, 
anticipation, planning, memory, learning, reasoning, social 
capabilities, communication, collaborative task execution, 
artificial intelligence and cognitive science 
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*EN 843 405 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับมโนทศัน์คอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
 Deep Learning for Computer Vision  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 843 402  
 Prerequisites : EN 843 402  
  การเรียนรู้เชิงลึก ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพ ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน  การ
จ าแนกภาพ และ การตรวจจับวัตถุ 

 

  Deep Learning, Image Fundamentals, Neural Network 
Fundamentals, Convolutional Neural Networks, Image 
Classification and Object Detection 

 

   
**EN 843 407 ปัญญาประดิษฐ์   3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               ป ญญาประดิษฐ ส าหรับเกมคอมพิวเตอร  การออกแบบ       

ปัญญาประดิษฐในเกมคอมพิวเตอร์ ปญญาประดิษฐเชิงก าหนด ปญญา
ประดิษฐเชิงไม่ก าหนด การค้นหา ต้นไม้การตัดสินใจ เครื่องสถานะจ ากัด 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบตามกฏ ปญญาประดิษฐ์ตามบท การวางแผน 
เครือข่ายเบย์ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
โครงข่ายประสาทเทียม แบบจ าลองเฟ้นสุ่ม การคนหา เสนทางโดยใช
ขั้นตอนวิธี A* และ F*  กลยุทธในเกม 

 

                Artificial Intelligence (AI) for computer games, AI 
design in computer games, deterministic AI, non-deterministic 
AI,  searching, decision tree, finite state machine, fuzzy logic, 
rule-based system, scripted AI, planning, bayesian networks, 
genetic algorithm, natural language processing, neural networks, 
stochastic model,  pathfinding by using A* and F* algorithm, 
strategies in games 
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*EN 843 501 วิศวกรรมเสียงขั้นสูง   3(2-3-6) 
 Advance Audio Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
 อุโฆษศาสตร์ ทฤษฎีดนตรีและสังคีตนิยม การผลิตงานดนตรีและ

เสียง การปรับแต่งคุณภาพเสียงเพื่อการแสดง การใช้งานอุปกรณ์สตูดิโอขั้น
สูงและการศึกษา เทคนิคการผสมเสียง และการท ามาสเตอร์ดนตร ี 

 

 acoustics, music theory and music appreciation, music 
and audio production, live sound reinforcement, advanced 
studio equipment and studies, music mixing and mastering 
techniques 

 

   
EN 843 796 การฝึกงาน                                                              1(0-3-1) 
 Practical Training                                                                         ไม่นับหน่วยกิต 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ นักศึกษาต้อง

 ได้รับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ ก่อนลงทะเบียน 
 

 Prerequisites :  The third year student or The student must 
obtain a   permission from the department 
before 

 

 ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์และ
เก่ียวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

 

 Practical training at industrial plants or working units 
relating to digital media engineering field 

 

   
*EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย   3(3-0-6) 

 Extended Reality   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ความเป็นจริ งขยายขั้ นแนะน า  เมตา เวิ ร์ ส  สิ่ งแวดล้อม

เสมือน ความเป็นจริงเสมือน ความเป็นจริงเสริม ความเป็นจริงผสม การ
เรนเดอร์แบบทันที ระบบจอแสดงผลสามมิติ เซ็นเซอร์ การติดตาม การ
ป้อนกลับ การอยู่ต่อหน้า การจุ่ม ยูบิควิตัสคอมพิวติง การค านวณแบบรู้
บริบท การระบุต าแหน่ง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
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  Introduction to extended reality, metaverse virtual 
environment, virtual reality, augmented reality, mixed reality, 
real-time rendering, 3D display systems, sensors, tracking, 
feedback, presence, immersion, ubiquitous computing, context 
aware computing, localization, internet of thing 

 

   
EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Computer Graphics  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
              การเตรียมคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบสองและสามมิติ ส าหรับเกม 

การสร้างภาพแบบพิกเซล การสร้างโมเดลสามมิติ การสร้างแอนิเมชัน
ส าหรับเกมสองและสามมิติ การแสดงสภาพแวดล้อมสามมิติ พื้นผิววัตถุ
สามมิติ การให้แสง   

 

              Preparation of 2D and 3D computer graphics for 
games, creating pixel images, creating 3D model, creating 
animation for 2D and 3D games, displaying 3D environment, 3D 
object texture, lighting  

 

   
EN 844 113 การซ้อนภาพดิจิทัลและกระบวนการหลังการผลิต   3(3-0-6) 
 Digital Compositing  and Post-Production  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
 การซ้อนภาพ วิชวลเอฟเฟกต์สองมิติ กราฟิกเคลื่อนไหว การ

ปรับแก้สี  การส่งออกผลงานสมบูรณ์  
 

 Compositing, 2D visual effects, motion graphics, color 
correction, final output  
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EN 844 114 การโปรแกรมภาษาไพธอนส าหรับแอนิเมชัน   3(3-0-6) 
 Python Programming for Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ข้อมูลโมเดลแอนิเมชัน การเคลื่อนที่ของตัวละครสามมิติ ระบบ

กระดูก การจ าลองการเคลื่อนไหว  การจ าลองการตอบโต้สื่อปฎิสัมพันธ์  
 

 Animation model data, 3 D character movement, bone 
system, motion simulation, interactive media response 
simulation 

 

   
EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต   3(3-0-6) 
 3D Animation Pre-Production  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
              องค์ประกอบการผลิตแบบสายท่อ ชั้นตอนก่อนการผลิต

แอนิเมชันสามมิติ มโนคติ เรื่องราว บทภาพ แอนิเมติก การออกแบบ การ
ผลิต ผัง การวิจัยและพัฒนา  

 

               Production pipeline’s components, 3D animation 
preproduction, idea, story, storyboard, animatic, design, 
production, layout, research and developement 

 

   
EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน์   3(3-0-6) 
 Online Game Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
            เกมออนไลน์ขั้นแนะน า การโปรแกรมเครือข่าย ซีพลัสพลัส   

จาวา ไพธอน การออกแบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมไคลเอนและเซิฟเวอร์ 
การค านวณแบบกลุ่มเมฆ  ตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
เกมออนไลน์ เกมออนไลน์หลายผู้เล่นจ านวนมาก เกมเครือข่ายสังคม 

 

          Introduction to online game,  network programming, 
C++, JAVA, Python, database design, client and server 
architecture, cloud computing, non-player characters, AI for 
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online game, massive multiplayer online game, social network 
game 

   
EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร์   3(3-0-6) 
 Dynamic Simulation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               วิธีการจ าลอง ระบบหุ้นและการไหล เซลลูลาร์ออโตมาตา 

เครือข่าย ฟิสิกส์ ตัวแทน ต้นแบบ การสื่อสารออกแบบการเห็น การจ าลอง
ในเกมคอมพิวเตอร์และแอนิเมชัน 

 

                Simulation approaches,  stock/flow systems, cellular 
automata, networks, physics, agents, prototype, visual design 
communication, simulation in computer games and animations 

 

   

EN 844 209 ซีเรียสเกม   3(3-0-6) 
 Serious Game  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               แนวคิดวัฒนธรรมเกมและทฤษฎีเกมดิจิทัล อนุกรมวิธานเกม

นิยามซีเรียสเกม การจ าลอง การฝึก การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน ระเบียบ
วิธี รูปแบบการเลน การเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบ การเลาเรื่อง เกมท าใหติด     
เกมิฟิเคชั่น เครื่องมือพัฒนาเกม     

 

             Concepts of game culture and digital game theory, 
game taxonomies, definitions, simulations, training,  game-based 
learning, methodologies, gameplay, interactive narratives, 
storytelling, addictive game, gamification, game development 
tools       
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EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและการสร้างมโนภาพ   3(3-0-6) 
 Information Architecture and Visualization  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
              หลักมูลของการออกแบบการสร้างมโนภาพ การพัฒนาและการ

ใช้ประโยชน์สถาปัตยกรรมสารสนเทศ แนวคิดในการสร้างและจัดการ
ระบบสารสนเทศในโลกเสมือนและโลกที่เป็นจริง 

 

               Fundamentals of the visualization design, 
development and utilization of information architecture, 
concepts to create and manager informational systems in the 
virtual and real world 

 

   

EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง   3(3-0-6) 
 Ubiquitous Computing  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
          ยูบิควิตัสคอมพิวติงขั้นแนะน า การค านวณแพร่หลาย การค านวณ

แบบรู้บริบท เซ็นเซอร์ การระบุต าแหน่ง  เครือข่ายไร้สาย อินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ความเป็นส่วนตัว ความกังวลของสังคม 

 

           Introduction to ubiquitous computing, pervasive 
computing, context aware computing, sensors, localization, 
wireless network, Internet of things, privacy, social concerns 

 

   
EN 844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ์   3(3-0-6) 
 Interaction Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
            พื้นฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับคอมพิวเตอร์ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ วิศวกรรมการใช้ประโยชน์   การ
วิเคราะห์งาน การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบเพื่อคน
ทุกคน การท าต้นแบบ แบบจ าลองแนวความคิดและการใช้ค าเปรียบเทียบ 
เหตุผลในการออบแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนูและค าสั่ง 
การติดต่อโดยใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการ

 



มคอ. 2 

- 61 - 

ตอบสนอง สี  ไอคอน เสียง การท าให้เป็นสากล การท าให้เข้ากับท้องถิ่น 
สถาปัตยกรรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้และส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์  
กรณีศึกษา  

            Foundations and designs of  interaction, human-
computer interaction, user interfaces, usability engineering, task 
analysis, user-centered design, universal design, prototyping, 
conceptual models and metaphors, software design rationale, 
windows menus and commands design, voice and natural 
language I/O, response time and feedback, color, icons and 
sound, internationalization, localization, user interface 
architectures and APIs, case studies   

 

   
EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
  Computer Network Programming  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
          เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การ

เข้ารหัสข้อมูล การโปรแกรมเครือข่ายทีซีพี/ไอพี การโปรแกรม ซ็อกเก็ต 
 

          Introduction to computer networks, internet protocol, 
data encryption, TCP/IP network programming, sockets 
programming 

 

   
EN 844 311 สื่อสังคม   3(3-0-6) 
 Social Media  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               สื่อสังคมขั้นแนะน า แพลตฟอร์มสื่อสังคม การตลาดสื่อสังคม

กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคม และ โครงงานการตลาดสื่อสังคม   
 

                Introduction  to social media, social media platforms, 
social media marketing, social media marketing strategy and  
social media in marketing projects  
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EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า   3(3-0-6) 
 Introduction to Software Engineering   
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า  กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ 

กระบวนการคล่องตัว ข้อก าหนดซอฟต์แวร์  ตัวแบบซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์  การทดสอบซอฟต์แวร์ การทวน
สอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ 

 

  Introduction to software engineering, software 
development processes, agile processes, software 
requirements, software modeling, software design, software 
construction, software testing, software verification, software 
validation, software quality assurance, software project 
management, software configuration management  

 

   
*EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6) 

 Interactive Data Visualization    
 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 401  
 Prerequisites : EN 842 401  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพข้อมูล การแสดงภาพแบบ

คงที่การแสดงภาพเชิงโต้ตอบ  การแสดงภาพเชิงโต้ตอบของข้อมูลตามช่วง
ชั้น การแสดงภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบตามเวลา และการแสดงภาพเชิงโต้ตอบ
ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

 

  Introduction to data visualization, Static Visualization, 
Interactive Visualization, Interactive Visualization of Data across 
Strata, Interactive Visualization of Data across Time and 
Interactive Visualization of Geographical Data   
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**EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน   3(3-0-6) 
 Sound Design for Game and Animation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
               การแสดงผ่านเสียงมนุษย์  การบรรยาย  อารมณ์และความรูส้กึ 

วิธีใช้ค าพูด การออกเสียง เสียงและเทคโนโลยีการบันทึกเสียง การประสาน
จังหวะในงานแอนิเมชันและเกม 

 

                Acting through human voices, describing, emotions 
and feelings, wordings, audio fineness, sounds and audio 
recording technology, co-relate rhythm in animation and game 

 

   
EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล    3(3-0-6) 
 Special Topics in Digital Media Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  บรรยายและอภิปรายในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในสาขา

วิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
 

  Lectures and discussions on current topics of interest in 
digital media engineering 

 

   
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล                          6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Digital Media Engineering  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  IC 011 015 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4  หรือ 

 นักศึกษาต้องได้รับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ 
 ก่อนลงทะเบียน 

 

 Prerequisites : IC 011 015, The four year student or The 
 student must obtain a permission from the 
 department before 

 

              นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ
ท างานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการไปทศันศึกษาหรือฝึกงาน
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ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิง เทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผล 

              Each student is required to work responsibly in a 
workplace in the area of digital media engineering, fulltime work 
plan must be established and carried out under the supervision 
of his/ her advisors for at least 16 weeks, nature of the work 
must be different from that of normal practical training or study 
terms, the student is required to write a technical report and 
assessed by the subject committee 

 

   
EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
            หลักการบิน สภาพแวดล้อมส าหรับการบิน ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผู้ที่ท าหน้าที่เดินอากาศ 
 

           Principles of flight, the flight environment, aircraft 
systems and performance, aviation physiology, aeronautical 
decision making 

 

   
EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 
กฎหมายด้านการบิน ระบบเครื่องช่วยเดินทาง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
อากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
ขั้นตอนปฏิบัติเก่ียวกับท่าทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

           Rules of the air and air traffic service, flying safety, air 
law, radio navigation systems, technical type knowledge, radio 
telephony and signals, normal and emergency procedure 
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**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 
 Aviation Weather and Navigation  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  

 
 อุตุนิยมวิทยาส าหรับนักบินการแปลข้อมูลสภาพอากาศ เทคนิค การ
น าทางเบื้องต้น การค านวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 

 

 
 Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 
navigation, flight performance calculation and planning 
performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและทักษะด้านการบิน 3(2-2-5) 
 Integration Pilot Knowledge and Skills  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 Prerequisites : None  
           การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนส่งสินค้า
อันตราย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการบิน การฝึกอบรมส าหรับ
พนักงานอ านวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การเตรียมความ
พร้อมส าหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, quality 
management system, planning and production control, 
transportation of dangerous goods, computer for flight planning, 
the dispatcher training, planning and production control, 
examination and preparation 

 

   

IC 011 001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) 
 Critical Reading and Writing  
 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี  
 Prerequisites : None  
  ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝึกการอ่านที่เน้นการ

ประเมิน การวิเคราะห์วิพากษ์ อย่างเป็นระบบ การฝึกการเขียนที่เน้นการ
ค้นคว้า การเรียบเรียง การสร้างงานเขียนหนังสือส าหรับความมุ่งหมายต่าง ๆ 
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           English language reading and writing skills that emphasizes 
analysis and critical evaluation of texts, and writing that emphasizes 
organization and creativity in different communication settings 

   

IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
 ทักษะภาษาอังกฤษ ดา้นการพดู ฟัง อ่านและเขียน เชิงวชิาการที่จ าเปน็ 

Essential academic English language skills in speaking, 
listening, reading and writing 

 

   
IC 011 003 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ใช่นักศึกษาสัญชาติไทย  
 Prerequisites : Non Thai students  
 วัฒนธรรมไทยขั้นแนะน า ตัวอักษรและไวยากรณ์ไทย การฟังและการ

พูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน   
Introduction to Thai culture, Thai alphabet and Thai grammar, 

listening and speaking for communication various situation in daily life 

 

   
IC 011 004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ใช่นักศึกษาสัญชาติญี่ปุ่น  
 Prerequisites : Non-Japanese students  
 ค าศัพท์ ส านวนประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายส าหรับการสนทนาใน

ชีวิตประจ าวัน แนะน าวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุ่น 
Simple Japanese vocabulary, expressions, sentences used in 

everyday conversations, introduction to general Japanese culture 
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IC 011 005 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ใช่นักศึกษาสัญชาติจีน  
 Prerequisites : Non- Chinese students  
  ค าศัพท์ 280 ค า ส านวนประโยคภาษาจีนอย่างง่ายส าหรับการ

สนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ์ 40 
หัวข้อ การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

280 Chinese words, expression, sentences used in everyday 
conversations, Chinese phonetics ( Pinyin)  and pronunciation, 40 
grammar points, practice in Chinese communication in various 
situations 

 

   
IC 011 006 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 2 3(3-0-6) 
 Thai for Foreigners II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 003  
 Prerequisites : IC 011 003  
  การอ่านและการเขียนขั้นพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  ทักษะการฟัง

และการพูดที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ  การแสดงความคิดและ
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ   

 

 Basic reading and writing in everyday life, listening and 
speaking skills with complicated content in different situations, 
expression of ideas and feelings on various topics 

 

   
IC 011 007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 004  
 Prerequisites : IC 011 004  
  ค าศัพท์ ส านวนประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นกลางที่ใช้ในการสนทนาทาง

ธุรกิจและสถานการณ์ที่หลากหลาย และอักษรคันจิขั้นแนะน า 
Intermediate Japanese vocabulary, expression and 

sentences used in business and several situations, introduction to 
Kanji 
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IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 005  
 Prerequisites : IC 011 005  
 ภาษาจีน 500 ค า ส านวนประโยคภาษาจีน 600 ประโยคส าหรับการสนทนา 

สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ์ 80 หัวข้อ ทักษะการสื่อสาร
ภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ   

500 Chinese words, expression, 600 sentences used in 
conversations, Chinese phonetics ( Pinyin)  and pronunciation, 80 
grammar points, Chinese communication skills in various situations 

 

   
IC 011 012 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Leadership and Change Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น า หน้าที่ของภาวะ

ผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

Knowledge and understanding of leadership theories, 
leadership function and styles, change management leadership and 
change management, and factors affecting organizational change 

 

   
IC 011 015 การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และความเป็นมืออาชีพ 3(3-0-6) 
 Career Preparation and Professionalism  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
   องค์ประกอบในการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ การสื่อสารระหว่าง

บุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ์ การพัฒนาพันธกิจ การเขียนเป้าหมาย 
ทักษะทางโทรศัพท์ มารยาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจ เทคนิคการ
ฟังและการพูด การเขียนประวัติย่อ การเตรียมตัวส าหรับการสัมภาษณ์งาน 

Components of projecting professional image, on 
interpersonal communication and relationship development 
mission statement development, writing goals, telephoning skills, e-
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mail and business etiquette, listening and speaking techniques, 
resume writing, preparation for job interview 

   
IC 011 016 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Literacy  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
  แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่ง
สารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
 Concepts and important information, processes 
development of information literacy skills, information searching, 
selecting sources of information, evaluation of information values, 
information analysis and synthesis, information composition and 
presentation in various formats 

 

   
IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Logical Thinking and Problem Solving  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
  หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา 

การค้นหาข้อมูลและความรู้ การโต้แย้ง และกระบวนการการให้เหตุผล เทคนิค
และการประยุกต์ส าหรับแนวทางตรรกะในการคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจ 

Principles, concepts, processes in logical thinking and 
problem solving, information and knowledge searching, argument 
and reasoning processes, techniques and applications for a logical 
approach to rational thinking, problem solving, and decision making 
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IC 011 019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurship  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
  คุณลักษณะผู้ประกอบการ จริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การ
ระดมทุนเพื่อการลงทุน การพัฒนาแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์และ
เครื่องหมายการค้า บัญชีขั้นพื้นฐาน การช าระภาษี การประเมินธุรกิจ 
 Entrepreneurship characteristics, ethics for entrepreneurs, 
corporate social responsibility, motivation, decisions- making, 
marketing analysis, investment funding, business plan development, 
branding and trademarking, basic accounting, tax payment, business 
evaluation 

 

   
IC 011 020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Personal Financial Planning  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่ม ี  
 Prerequisites : None  
 ความรู้พื้นฐานในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดท างบประมาณ 

การจัดการเงิน การจัดหาสินเชื่อ ความรับผิดชอบต่อการใช้สินเชื่อ การธนาคาร 
การลงทุน ประกัน การวางแผนภาษี การวางแผนการเกษียณอายุ 
 Basic personal financial planning fundamentals, budgeting, 
money management, acquiring credit, responsible use of credit, 
banking, investment, insurance, tax planning, and retirement planning 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว
บัตรประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางกานดา สายแก้ว x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2546 
- M.S. (Computer Science and 
Engineering), University of 
Michigan, U.S.A., 2542   
- B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2540 

2 นายจิระเดช พลสวสัดิ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2543 

3 นายภาณุพงษ์ วันจันทึก x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - M.Phil. (Computer Science), 

The University of Manchester, 
United Kingdom, 2542 

    - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2538 

4 นายวิชชา  เฟื่องจันทร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering), University of 
Regina, Canada, 2552 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545   
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2543 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

5 
 

นายชวิศ  ศรีจันทร ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ - D. Eng. (Microelectronics and 
Embeded Systems), Asian 
Institute of Technology, 2561 
- M. Sc. (Microelectronics and 
Microsystems), Hamburg 
University of Technology, 
Germany, 2549  
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2545 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 
 
3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายธัชพงศ์ กตัญญูกุล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), 
Colorado State University, 
U.S.A., 2553 
- M.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
ไทย., 2543   
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง, ไทย., 2539 

2 นางสาวกรชวัล  ชายผา x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

- Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2554 
- M.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie Mellon 
University, U.S.A., 2548   
- B.S. (Electrical and Computer 
Engineering), Carnegie 
MellonUniversity, U.S.A., 2546 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

3 นายภัทรวิทย์ พลพินิจ   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - Ph.D. (Computer Science), 

Liverpool University, UK., 2552 
- M.S. (Computer Science), Asian 
Institute of Technology, 2546 
- B.S. (Mathematics, 
concentration in Computer 
Science), Cornell University, 
U.S.A., 2544 

4 นายกิตติ์ เธียรธโนปจยั x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
2548 
- M.Eng. (Computer Engineering), 
Asian Institute  
of Technology, 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 

5 นายวาธิส  ลลีาภัทร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ - D.Eng. (Computer Science), 
Asian Institute of Technology, 
2550 
- M.S. (Computer Engineering), 
Case Western Reserve 
University, U.S.A., 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลยัแก่น, 2538 

1.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 อาจารย์พิเศษ (อาจารยภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน)  สาขาวิชาฯ จะท าการเชิญ

อาจารย์พิเศษมาสอนตามความจ าเป็น 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นักศึกษา
รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ก่อนออกไปท างานจริง ดังนี้ 
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รายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
      EN 843 796  การฝึกงาน   1 (0-3-1)                                             
      EN 844 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   6 หน่วยกิต 
 โดยการฝึกงานนั้นนักศึกษาแต่ละคนต้องท าการฝึกงานอย่างน้อย 30 วันท าการติดต่อกัน กับ
หน่วยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ และต้องน าเสนอรายงานการฝึกงานและถูกประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลของรายวิชา ส่วนสหกิจศึกษานนั้นนักศึกษาต้องปฏิบตัิงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขา
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้ 
 4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล 
4.2 ช่วงเวลา  
 4.2.1 ส าหรับรายวิชาฝึกงาน 
 ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ในภาค

การศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 30 วันท าการ  
 4.2.2 ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา 
 ฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ในภาค

การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะ

ก าหนด 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

- ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ศึกษามาแก่ชุมชน 

(2) มี ค ว าม รู้ พื้ น ฐ าน ในศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อยู่ ในเกณฑ์ดี  สามารถประยุกต์ได้
อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 
และศึกษาต่อในระดับสูง 

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

(3) มี คว ามรู้ ทั น สมั ย  ใฝ่ รู้  และมี
ความสามารถพัฒนาความรู้  เพื่ อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
สังคม 
 

- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ 
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้
นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่ า ง เป็นระบบและ
เหมาะสม 

- รายวิชามีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้นักศึกษา
ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
มีทักษะการบริหารจัดการและท างาน
เป็นหมู่คณะ 

- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ จัดแบบ
คณะท างาน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานเป็น
หมู่คณะ  

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

- ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่าง ประเทศในการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้ เกิดการแสวงหาความรู้ที่
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนนิการ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้ ง  และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

- มีวิชาโครงงานวิศวกรรม เป็นวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้
ศึกษามา ในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรงุ
ระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของโจทย์ปัญหาที่ได้รับ  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม และจริยธรรม (Ethics & Moral) 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) PLO 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(2) PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) PLO 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ

แก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) PLO 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) PLO 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาต่าง ๆ  
(2) สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบกรณีศึกษา (Case study) ตาม

โอกาสอันควร  
(3) การเรียนรู้จากการสอนโดยใช้สถานการณ์และประสบการณ์จริง ก าหนดให้มี

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย การปฏิบัติตามกฎ กติกาที่
ก าหนดหรือได้ตกลงกันไว้ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย การท ากิจกรรม การท างานเป็นกลุ่ม 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกหรือการไม่ลอกงานผู้อื่น 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมการ

แสดงออกในโอกาสต่าง ๆ  
 



มคอ. 2 

- 77 - 

2.2 ความรู้ (Knowledge) 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิศวกรรมพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประยุกต์ใช้
กับงานทางด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) PLO 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

(3) PLO 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล กับความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) PLO 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5) PLO 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัลในการ
ประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน และโครงงานที่น าเสนอ 
(2) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) PLO 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) PLO 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) PLO 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) PLO 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสื่อ

ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้
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จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 

(5) PLO 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์จากงานทางด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
(2) การทดลองในห องปฏิบัติการเพื่อให เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี 
(3) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดท ารายงาน และการน าเสนอ การสัมมนา การ

ท าโครงงาน 
(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการน าเสนอ 

เพื่ออธิบายโครงการทางด้านธุรกิจ และการเข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพที่เป็น
ธุรกิจของตนเอง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ 

การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน 
(2) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 
(3) ประเมินตามสภาพจริงจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การท าวิจัย

ผลงานของรายงาน และการรายงานหน้าชั้นเรียน  
(4) ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบ 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills & 

responsibility) 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) PLO 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) PLO 4.2 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
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(3) PLO 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4) PLO 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) PLO 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการ
รักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
(1) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ

เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 
(2) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรสอดแทรกจิตส านึกความรับผิดชอบด้าน

ความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม โดยเน้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม  

(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(4) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชพี หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสาวนา และสังเกตจากพฤติกรรมจากการเข้า

ร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ติดตามการท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรม

เป็นรายบุคคล 
(4) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(5) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 
analysis, communication & information technology skills) 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) PLO 5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ส าหรับการท างานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได

เปนอยางดี 
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(2) PLO 5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง
สถิติประยุกต์ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค์ 

(3) PLO 5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ 

(4) PLO 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5) PLO 5.5 สามารถใชเคร่ืองมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทัลได้  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวชิาวิจยั หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ  
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานดา้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลยั 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากการน าเสนอทั้งในรปูแบบรายงาน และแบบปากเปล่า ข้อเขียน สอบ

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน 
(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ และสถิติที่เก่ียวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(3) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการค านวณ 

3. ผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 
PLO ชั้นปีที่ 1    
 มีความรู้พื้นฐานทางสื่อดิจิทัล คณิตศาสตร์ การออกแบบกราฟิก การเขียนโปรแกรม การเรียนรู้
ของเครื่อง และได้ประสบการณ์จากการพัฒนาผลงานด้านการออกแบบกราฟิก และ การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ใน PLO 1-5 
PLO ชั้นปีที่ 2   
 มีความรู้พื้นฐานในด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม  สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
โปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และได้ประสบการณ์จากการพฒันา
ผลงานด้านการเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ และ การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน PLO 1-5 
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PLO ชั้นปีที่ 3  
 มีความรู้ด้านการประมวลผลสื่อดิจิทัล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ได้
ประสบการณ์จากการพัฒนาผลงานด้าน แอนิเมชันสามมิติ และการพัฒนาเกม ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่
นักศึกษาสนใจด้าน อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ปฏิสัมพันธ์สื่อดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และ การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน PLO 1-5  
PLO ชั้นปีที่ 4  
มีความรู้ด้านความเป็นจริงขยาย ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่นักศึกษาสนใจด้าน อุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล 
ปฏิสัมพันธ์สื่อดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ และได้ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการมีความ พร้อมท างานในภาคอุตสาหกรรมด้านสื่อดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ใน PLO 1-5 
4.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1) 
 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 
8 ข้อ 29 และ 30 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนแตล่ะรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ 

แล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อ เนื่อง แล้วแต่กรณี และ
ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการ
หรือผลการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 และ 

3.2  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 
10 ข้อ 36  (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
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3.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 มีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยอมรับ 
3.5 ผ่านเงื่อนไขในกลุ่มวิชาบังคับตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 

3.5.1 นกัศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทุกรายวิชา และ 
3.5.2  นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C หรือต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 

2.00 โดยการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A. Point) ค านวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของ
แต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทุกรายวิชา 

 3.6 การให้อนุปริญญา 
 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สมควรได้รับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.6.1 ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่ อเพื่อรับปริญญาหรือ

อนุปริญญา 
3.6.2 ไม่เป็นผู้ค้างหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
3.6.3 ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่

ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่ง

หรือหลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร      
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดา้นอ่ืนๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
     การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจ านวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าที่บริหารและด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมนิผล การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 ครั้งหรือมากกว่า 

1.2 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนฝ่ายวิชาการ ระดับคณะ เพื่อควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการจัดท า มคอ. 3 – 6 ของแต่ละรายวิชา และด าเนินการ
จัดท า มคอ.7 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และน าผลของ มคอ.7 มาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน และการปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้
บัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 
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2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปีการศึกษา 
2.3 ติดตามและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อเป็นข้อมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย   
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อให้ได้นักศึกษาตามเป้าหมายของการรับทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพ  
3.1.2 มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปีแรกของการเรียน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่

จ าเป็นส าหรับการเรียนในหลักสูตรฯ 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอยชี้แนะกระบวนการใน
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการท าโครงงาน และมีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและ
การประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและศักยภาพ
ให้กับนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดรูปแบบกิจกรรม ด าเนินการและประเมินผลกิจกรรม 
เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้มีประโยชน์ตรงตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
3.3.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศึกษา โดยด าเนินการประชุมหารือหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
3.3.3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในทุกปี

การศึกษา และให้น าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพของการบริหารหลักสูตร 
3.3.4 กรณีที่นักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถยื่นค าร้องตรวจสอบระดับ

คะแนนในแต่ละรายวิชาได้ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
4.1.2  มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  รวมทั้งมีการ

พัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
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4.1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จ านวนที่ไม่ต่ ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.     

4.1.4 มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 มีการติดตามและกระตุ้นให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นผ่านระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในแต่ละปี  
4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการติดตามการบริหารจ านวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้สอนตอ่การบริหารงานของหลักสูตร และรายงานให้
อาจารยผ์ู้สอนในสาขาวิชาทราบทกุปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปพฒันาคุณภาพของอาจารย ์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผ่านการวิพากษ์การ
เรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.1.2 เนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ าซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน โดย
รายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพื่อเตรียมข้อมูลไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

5.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผ่านมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วน าผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเรียนการสอนผ่านการประชุมอาจารย์ผู้สอนเมื่อ
สิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน
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ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการประชุมร่วมกันของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและ

ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สถานที่  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีส านักงานอยู่ที่อาคาร EN04 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพื้นที่
ส าหรับการเรียนการสอน และ พื้นที่ใช้สอยของนักศึกษาดังนี้ 
  ห้องปฏิบัติการทางไมโครโปรเซสเซอร์   1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์    2 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ (ใช้รวมกับของคณะฯ) 1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล    1 ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการการประมวลผลสัญญาณและภาพ  1 ห้อง 
  ห้องประชุม      1 ห้อง 
  ห้องประชุม (ใช้รวมกับของคณะฯ)    3 ห้อง 
  ห้องบรรยาย      5 ห้อง 

 อุปกรณ์การสอน 
 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์     70 เครื่อง 
 เครื่องรับโทรทัศน์       1 เคร่ือง 
 เครื่องเล่นวีดิทัศน์       1 เครื่อง 
 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมจอรับภาพ (ประจ าห้องเรียน)  7 เครื่อง 
 จอฉาย        2  จอ 
 Visualizer       1  ชุด 
 เครื่องขยายเสียง       1  ชุด 
 LCD Projector       4 เครื่อง 
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 ห้องสมุด 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล ดังนี้ 

 หอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะวิศวฯ 
1. หนังสือ   
 1.1  หนังสือภาษาไทย 2,367 รายการ    475 รายการ 
 1.2  ภาษาต่างประเทศ 1,638 รายการ 1,134 รายการ 
2. วารสาร   
 2.1  ภาษาไทย  44 รายการ 16 รายการ 
 2.2  ภาษาต่างประเทศ 15 รายการ   4 รายการ 

     3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
     3.1  ฐานข้อมูลอ้างอิง(Reference Database) 
  3.1.1  ซีดี-รอม ได้แก ่
   1. COMPENDEX PLUS 2. Science Citation Index 
  3.2.2  ระบบออนไลน์ 
   1. ISI Web of Science 2.  EI Compendex 
     3.2  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext Database) 
  1. Dissertation Fulltext  2.  ACM 
  3.  IEEE 
     3.3  วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 
  1.  ScDirect   2.  Kluwer e-Journal 
  3.  Blackwell Synergy  4. Cambridge Journals 
  5.  AIP    6.  Link  Springer 
  7.  ASME  
     3.4  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  1.  Kluwer Online  2.  netLibrary 
     3.5  ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดสร้างเอง 
  1. E-Thesis   2.  ฐานข้อมูล Project 
 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ วางแผนงบประมาณ เพื่อ

จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามปีงบประมาณ 
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการของผู้สอน และ ผู้เรียน เพื่อด าเนินการจัดหา 

ตามปีงบประมาณ โดยให้สอดคล้องกับ ข้อก าหนดตาม มคอ.1 และ เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และ ฝึกทักษะ ได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งของ
มหาวิทยาลัย และ ของคณะ  
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9) 

 
หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ

ค าแนะน า ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง

ของการเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อน
ร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย 
เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
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2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ข้อ ตัวชี้วัด ตามที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติก าหนด (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบัน
และอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 รายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1                 
IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

IC 011 016 การรูส้ารสนเทศ                 

ชั้นปีที่ 2                 

IC 011 001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์                 

IC 011 003  ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ 1                 

IC 011 004  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1                 

IC 011 005  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                 

IC 011 012  ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลีย่นแปลง                 

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา                 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

ชั้นปีที่ 3                 

IC 011 006  ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ 2                 

IC 011 007  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2                 

IC 011 008  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                 

IC 011 015  การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และความเป็นมืออาชีพ                 

IC 011 019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์                 

IC 011 020  การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน                 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 หมายถึง  สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนัเก่ียวกับความเป็นพลเมืองใน

สังคมประชาธปิไตยกบัวิถีชีวิตชมุชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็น
ผู้น าที่ดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปน็พหุวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.2 หมายถึง  มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดลอ้ม การเป็นผู้ประกอบการ 
ตลอดจนเรียนรู้หลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ อย่างเปน็ระบบเพื่อการแก้ไขปัญหา
หรือใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นตา่งๆ ในการแก้ปัญหาและการด าเนนิ

ชีวิต 
3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.3 หมายถึง  สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 

4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 
responsibility) 
4.1 หมายถึง  มีภาวะการเป็นผู้น า 
4.2 หมายถึง  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกต่าง) 
4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ) 
4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรต่อสังคมและสถาบัน 
4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, communication & information technology skills) 
5.1 หมายถึง  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารภาษาอังกฤษประจ าวนั 
5.2 หมายถึง  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วจิัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา

ชีวิตประจ าวนั 
5.3 หมายถึง  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ การประมวลความรู้และการ

สื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
⚫  ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบรอง  

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
ชั้นปีที่ 1                          
วิชาพ้ืนฐาน                          
EN 001 205  การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม  ⚫       ⚫ ⚫    ⚫    ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ 
EN 811 300 หลักมลูการเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
 ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫         ⚫   ⚫ 

EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
วิชาบังคับ                          
EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    

EN 841 011 การออกแบบกราฟิก ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 841 012 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 1 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   

EN 841 013 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 2 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   
EN 841 400 การเรยีนรู้ของเครื่องขั้นแนะน า ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

 
วิชาเลือก                          
EN 841 021 วิศวกรรมเรื่อง    ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 841 315 อีสปอร์ต ⚫ ⚫      ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  
ชั้นปีที่ 2                          

วิชาพ้ืนฐาน                          
EN 842 007 วิยุตคณติขั้นแนะน า  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫    

EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
วิชาบังคับ                          

EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลขั้นแนะน า     ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    
EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 842 015 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 3 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   
EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ

คล่องแคล่ว ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  

EN 842 017 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 4 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   
EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมี

ปฏิสัมพันธ์ 
 ⚫     ⚫     ⚫     ⚫    ⚫     
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

วิชาเลือก                          
EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชันสามมติ ิ  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 842 316  สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 842 401 การแสดงข้อมลูด้วยแผนภมู ิ  ⚫     ⚫    ⚫           ⚫    

EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
ชั้นปีที่ 3                          

วิชาบังคับ                          
EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫    
EN 843 018 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 5 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   
EN 843 019 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 6 ⚫ ⚫     ⚫     ⚫     ⚫      ⚫   
EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลย ี
 ⚫     ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   

วิชาเลือก                           

EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

 ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม  ⚫     ⚫    ⚫               
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ  ⚫     ⚫    ⚫               
EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการ

ประยุกต์ใช้ 
 ⚫     ⚫    ⚫               

EN 843 104 แอนิเมชันและควบคมุตัวละคร  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 843 105 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร ์  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 843 107 การท างานแบบสายท่อ

แอนิเมชันสามมิต ิ
 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫   ⚫ 

EN 843 108 การให้แสงเงา การจดัแสง และ 
การสร้างภาพกราฟิกส ์

 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและ
ประตมิากรรมดิจิทลัสามมติ ิ

 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 843 110 การสร้างแบบจ าลองและ
ประตมิากรรมดิจิทลัสามมติ ิ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫       ⚫   ⚫ 

EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต ์  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫       ⚫   ⚫ 
EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของ

ตัวละคร 
 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันที  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 843 200 การโปรแกรมเกม  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 843 201 การออกแบบเกม  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 843 210 การประกันคณุภาพเกม  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫ ⚫   
EN 843 301 การออกแบบส่วนต่อประสาน

กับผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ 
   ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫    

EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫    
EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน  ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫    ⚫  ⚫   
EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน   ⚫     ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫    ⚫  ⚫   
EN 843 402 การประมวลผลภาพและ

คอมพิวเตอร์วิทัศน ์
 ⚫     ⚫    ⚫           ⚫    

EN 843 403 วิทยาการข้อมูล  ⚫     ⚫    ⚫           ⚫    
EN 843 404 การค านวณด้วยการรู ้ ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 843 405 การเรยีนรู้เชิงลึกส าหรับมโน

ทัศน์คอมพิวเตอร์  ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    

EN 843 407 ปัญญาประดิษฐ ์    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
EN 843 501 วิศวกรรมเสียงข้ันสูง    ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                          
EN 843 796 การฝึกงาน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     ⚫  
ชั้นปีที่ 4                          
วิชาบังคับ                          
EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 
วิชาเลือก                          
EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 844 113 การซ้อนภาพดจิิทัลและ

กระบวนการหลังการผลติ 
 ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนส าหรับ
แอนิเมชัน 

 ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   

EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 
EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร ์     ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

EN 844 208 เกมมิฟิเคชัน  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 844 209 ซีเรียสเกม  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและ
การสร้างมโนภาพ 

    ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 844 308 การออกแบบปฏิสมัพันธ์    ⚫   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫    
EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
 ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   

EN 844 311 สื่อสังคม  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   ⚫     ⚫ ⚫ ⚫   
EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า     ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫    ⚫  ⚫  ⚫ 
EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ ⚫      ⚫    ⚫      ⚫     ⚫    
EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกม

และแอนิเมชัน ⚫      ⚫    ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      ⚫   ⚫ 

EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อ
ดิจิทัล   

   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫         ⚫    

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่นๆ                          
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 301 ความเสยีดทานและการสึกหรอ
ในงานวิศวกรรมระบบราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน  ⚫    ⚫      ⚫              
EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและ

ควบคุมรถไฟ 
 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 304 การวางแผนและการจดัการ
ขนส่งระบบราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่ง
ทางราง 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้น
แนะน า 

 ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              
EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ  ⚫       ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫  ⚫   
EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  ⚫       ⚫ ⚫   ⚫     ⚫   ⚫  ⚫   
EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  ⚫    ⚫      ⚫              

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการ
เดินรถ 

 ⚫    ⚫      ⚫              
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รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    
EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    
EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การ

เดินอากาศ  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    

EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและ
ทักษะด้านการบิน  ⚫     ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫    ⚫    

วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                          
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวศิวกรรมสื่อ

ดิจิทัล    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวชิาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิม่เตมิภายหลัง โดยได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2565) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 
PLO 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตย์สุจริต   
PLO 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม  
PLO 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขั ดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

PLO 1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม  

PLO 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
PLO 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

เศรษฐศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

PLO 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   

PLO 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

PLO 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

PLO 2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้  

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 
PLO 3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  
PLO 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
PLO 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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PLO 3.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสื่อดิจิทัล ได้อย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ มี
แนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม  

PLO 3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal skills & 
responsibility) 
PLO 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  

PLO 4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

PLO 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

PLO 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

PLO 4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม  

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis, 
communication & information technology skills) 
PLO 5.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร ส าหรับการท างานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี  
PLO 5.2 มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต์ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค์  
PLO 5.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ มี

ประสิทธิภาพ  
PLO 5.4 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ  
PLO 5.5 สามารถใชเครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมสื่อดิจิทัล ได้  
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 
 

สรุปรายวิชาตามองค์ความรู้ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 
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เนื้อหาสาระส าคัญในแต่ละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ  
(ข้อ 3.8) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 

1. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่น าเสนอระบบต่างๆ ใน
รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ 
จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระท า 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) และ
กระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความ
ร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเนื่องทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่
บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร 
การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานประเภท
ต่างๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือหลักการการ
เปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนส าหรับใน
อนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึงเนื้อหา
ความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเนื้อหาความรู้
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ ที่ เกี่ ยวเนื่ องทางชีว วิทยา สุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม ( Biology Health and 
Environment) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้ง านที่
เก่ียวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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วิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (15  หน่วยกิต)         
EN 001 205    การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม x        

 Engineering Skills Development         
EN 811 300 หลักมูลของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ x        

 Fundamentals of Computer Programming         
EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล x        

 Digital Media Mathematics           

EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล x        
 Statistics for Data Science           

EN 842 007 วิยุตคณิตขั้นแนะน า x        
 Introduction to Discrete Mathematics         

EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก x          
 Computer Graphics         

2. วิชาบังคับ (36 หน่วยกิต)         
EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า x      x    

 Introduction to Digital Media           
EN 841 011 การออกแบบกราฟิก x        

 Graphics Design           
EN 841 012 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 1 x         

 Digital Media Studio 1             
EN 841 013 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 2 x        

 Digital Media Studio 2            

EN 841 400 การเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นแนะน า x        
 Introduction to Machine Learning            

EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะน า  x      x  
 Introduction to Data Structures and Algorithms          

EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   x      x   
 Digital Media Electronics           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 842 015 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 3 x        

 Digital Media Studio 3           
EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว x      x  

 Agile Software Development           
EN 842 017 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 4 x        

 Digital Media Studio 4            

EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏสิัมพันธ์ x        
 Interaction Programming           

EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั x     x   
 Digital Media Processing         

EN 843 018 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 5 x        
 Digital Media Studio 5           

EN 843 019 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 6 x        
 Digital Media Studio 6            

EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   x      x  
 Computer Networking and Internet Technology         

EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  x      x  x 
 Extended Reality           

3. กลุ่มวิชาเลือก (27 หน่วยกิต) 
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา x        

 Computer Technology for Education           

EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม x        
 Artificial Neural Networks           

EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ x        
 Natural Language Processing           

EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ x        
 Pattern Recognition and Its Applications           

 EN 841 315   อีสปอร์ต     x x x x 
 
 

E-Sport           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 841 021 วิศวกรรมเรื่อง   x          
 Story Engineering         
EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชนัสามมิติ x        

 3D Modeling and Animation         
EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ x      x  

 Interactive Web Programming            

EN 842 316 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง x     x   
 Advanced Digital Media Electronics (อ.วาธิส)         

EN 842 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูม ิ x        
 Data Visualization (อ.จิระเดช)         

EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น x        
 Fundamental Audio Engineering         

EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร  x          
 Character Animation and Control         

EN 843 105 กระบวนจนิตภาพคอมพิวเตอร์ x        
 Computer-Generated Imagery         

EN 843 107 การท างานแบบสายท่อแอนิเมชนัสามมิติ x           
 3D Animation Pipeline         

EN 843 108 การให้แสงเงา การจัดแสง และ การสร้างภาพกราฟิกส์ x         
 Shading, Lighting and Rendering         

EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประตมิากรรมดิจิทัลสามมติิ x          
 3D modelling and Digital Sculpting         

EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเร่ือง   x        
 Character and Theme Design         
EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต์ x         
 Visual Effects         
EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของตัวละคร x        
 Character Rigging and dynamics         
EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันท ี x        
 Real-Time Rendering         
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 843 200  การโปรแกรมเกม x      x   

 Game Programming         
EN 843 201  การออกแบบเกม  x     x    

 Game Design         
EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง x     x   

 Advanced Game Programming         

EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม x      x  
 Game Quality Assurance         

EN 843 301  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณผ์ู้ใช้ x     x    
 User Interface and User Experience Design         

EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม x      x  
 Multimedia Database         

EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน x      x  
 Mobile Application Development         

EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั x      x  
 Web Application Development          

EN 843 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ x        
 Data Visualization         

EN 843 402 การประมวลผลภาพและคอมพวิเตอร์วิทัศน์ x        
 Image Processing and Computer Vision          

EN 843 403 วิทยาการข้อมูล x        
 Data Science         

EN 843 404 การค านวณด้วยการรู้ x        
 Cognitive Computing            

EN 843 405 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับมโนทัศน์คอมพิวเตอร์  x        
 Deep Learning for Computer Vision (อ.ภาณุพงษ์)         

EN 843 407 ปัญญาประดิษฐ ์ x          
 Artificial Intelligence         

EN 843 501 วิศวกรรมเสียงขั้นสูง   x        
 Advance Audio Engineering         
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกข้ันสูง x x x x     

 Advanced Computer Graphics         
EN 844 113 การซ้อนภาพดิจิทัลและกระบวนการหลังการผลติ x   x     

 Digital Compositing and Post-production         
EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนส าหรับแอนิเมชัน x         

 Python Scripting for Animation         

EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต x        
 3D Animation Pre-Production         

EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์ x      x  
 Online Game Development         

EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร ์ x x x      
 Dynamic Simulation         

EN 844 208 เกมมิฟิเคชัน x      x x 
 Gamification         

EN 844 209 ซีเรียสเกม x      x x 
 Serious Game         

EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและการสร้างมโนภาพ x        
 Information Architecture and Visualization         

EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง x    x x x  
 Ubiquitous Computing         
EN 844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ ์ x      x x 
 Interaction Design         
EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ x    x  x  

 Computer Network Programming         
EN 844 311 สื่อสังคม x    x    

 Social Media         
EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า   x      x  

 Introduction to Software Engineering          
EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ x        

 Interactive Data Visualization           
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน x      x    

 Sound Design for Game and Animation         
EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   x         

 Special Topics in Digital Media Engineering         
EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า  x       
 Introduction to Railway System Engineering         

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง  x       
 Tribology in Railway System Engineering         

EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน  x       
 Rolling Stock Engineering         

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคมุรถไฟ      x   
 Railway Signaling and Control         

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนส่งระบบราง       x  
 Railway System Planning and Administration         

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง       x  
 Railway Project Management         

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ  x       
 Rail Track Design         

EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า  x       
 Introduction to Railway Maintenance         
EN 003 308 ระบบจา่ยไฟฟ้าส าหรับรถไฟ  x   x x   
 Railway Electrification         
EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ  x       
 Railway Traction Systems         
EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ x     x   
 Automation         
EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร x     x   
 Building Information Modeling         
EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ  x       
 Rail Propulsion System         
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
EN 004 311 การควบคุมและการปฏบิัติการเดินรถ  x       
 Train Operation and Control         
EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น x x x  x x x  
 Fundamentals of flight         
EN 900 004 ปฏิบัติการดา้นการบิน x x x  x x x  
 Flight Operation         

EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ x x x  x x x  
 Aviation Weather and Navigation         

EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบนิและทักษะดา้นการบนิ x x x  x x x  
 Integration Pilot Knowledge and Skills         

4. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต) 
EN 843 796 การฝึกงาน x     x x  
 Practical Training         
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล  x     x x  

 
Cooperative Education in Digital Media 
Engineering 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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นางกานดา สายแก้ว 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ   
 รองศาสตราจารย์  

 
2.  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่
จบ 

ปริญญาตร ี B.S. (Electrical and Computer 
Engineering)       

Carnegie Mellon University, 
U.S.A. 

2540 

ปริญญาโท      M.S. (Computer Science and 
Engineering)     

University of Michigan, 
U.S.A. 

2542 
 

ปริญญาเอก Ph.D (Computer Science and 
Engineering) 

University of Michigan, 
U.S.A. 

2546 

                           
3.  ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

3.1  ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

3.2  งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบท านายการรอคิวการบริการแบบอัจฉริยะส านักงานกองทุนสนบัสนนุ 

การวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม (1 มิถุนายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561) 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ระบบยืนยันตัวบุคคลด้วยบัตรประชาชนและภาพถ่ายใบหน้า บริษัท ทีทูพี 

จ ากัด (1 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561) 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย : การเพิ่มความสามารถของผู้ปกครองในการคัดกรองบุตรที่มีภาวะออทิซึม

โดยใช้เทคโนโลยีส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (1 พฤศจิกายน 
2560 - 30 พฤศจกิายน 2561) 

3.3 บทความทางวิชาการและบทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) รศ.กานดา สายแก้ว., Semi-automatic pig 
weight estimation using digital image 
analysis, Applied Engineering in 
Agriculture, Vol.35, No.4, pp.521-534, วันที่ 
1  ต.ค.  2562 - 31  ธ.ค.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
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ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

2.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภัทรวิทย์ พลพนิิจ., 
Personal Verification System Using Thai ID 
Card and Face Photo for Cross-Age, The 
23rd International Computer Science and 
Engineering Conference, วนัที่ 30  ต.ค.  
2562 - 1  พ.ย.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช., 
ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., รศ.กานดา สายแก้ว., 
Applications to Screen Children with 
Autism Spectrum Disorder, The 23rd 
International Computer Science and 
Engineering Conference, วนัที่ 30  ต.ค.  
2562 - 1  พ.ย.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

4.) รศ.กานดา สายแก้ว., ผศ.ภัทรวิทย์ พลพนิิจ., 
Personal verification system using ID card 
and face photo, International Journal of 
Machine Learning and Computing (IJMLC), 
Vol.9, No.4, วันที่ 1  ส.ค.  2562 - 31  ส.ค.  
2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

5.) รศ.กานดา สายแก้ว., Prediction of 
Waiting Time in One-Stop Service, 
International Journal of Machine Learning 
and Computing (IJMLC), Vol.9, No.3, วันที่ 1  
มิ.ย.  2562 - 31  ก.ค.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  
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ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

6.) รศ.กานดา สายแก้ว., ณรงค์ อินทร์ธิรักษ์., 
Automated Thai-FAQ chatbot using RNN-
LSTM, 2018 22nd International Computer 
Science and Engineering Conference, 
ICSEC 2018, pp.259-262, วันที่ 21  พ.ย.  
2561 - 24  พ.ย.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการ
ระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

7.) รศ.ธัชพงศ์  กตัญญูกุล., รศ.กานดา สายแก้ว., 
Non-Newsworthy Message Removal for 
Efficient Credibility Assessment ,  
International Journal of Machine Learning 
and Computing, Vol.7, No.6, วันที่ 1  ธ.ค.  
2560 - 31  ม.ค.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

8.) รศ.กานดา สายแก้ว.,  A Comparative 
Study of Rule-Based Inference Engines for 
the Semantic Web, IEICE TRANSACTIONS 
on Information and Systems , Vol.E101-D, 
No.1, pp.82-89, วันที่ 1  ม.ค.  2561 - 31  ม.ค.  
2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1  

 
4. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  17  ปี  2  เดือน 
 
5. ภาระงานสอน 

ระดับปรญิญาตรี (หลักสตูรนี้) 
EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏสิัมพันธ์ 

 Interaction Programming  
EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 

 Interactive Web Programming    
EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 

 Mobile Application Development   
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EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั 
 Web Application Development  

EN 843 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             

EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
 Special Topics in Digital Media Engineering 

EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                        
 Cooperative Education in Digital Media Engineering 
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นายจิระเดช  พลสวัสดิ์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่
จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ประเทศไทย 

2543 

ปริญญาโท      วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประเทศไทย 

2547 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ประเทศไทย 

2556 

 
3. ผลงานทางวิชาการ (ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง) 

3.1  ต ารา 
- 

3.2  ผลงานวิจัย 
- 

3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) รศ.ธัชพงศ์  กตัญญูกุล., ผศ.จิระเดช พล
สวัสดิ์., Latent cognizance: what 
machine really learns, the 2nd 
International Conference on Artificial 
Intelligence and Pattern Recognition, 
AIPR 2019, pp.164-169, วันที่ 16  ส.ค.  
2562 - 19  ส.ค.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณใ์นการสอนระดับอุดมศึกษา  16   ปี  5 เดือน 
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5. ภาระงานสอน 
ระดับปรญิญาตรี  (หลักสูตรนี)้ 

EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 
 Interactive Web Programming    

EN 842 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูม ิ
 Data Visualization  

EN 843 402 Image Processing and Computer Vision  
 การประมวลผลภาพและคอมพวิเตอร์วิทัศน์  

EN 843 403 วิทยาการข้อมูล 
 Data Science  

EN 843 305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Mobile Application Development 

EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง 
 Ubiquitous Computing 

EN 843 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             

EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
 Special Topics in Digital Media Engineering 

EN 844 785 สหกจิศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                        
 Cooperative Education in Digital Media Engineering 
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นายภาณุพงษ์  วันจันทึก 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

2. ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ประเทศไทย 

2538 

ปริญญาโท      M.Phil. (Computer Science) The University of 
Manchester, United 
Kingdom 

2542 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา 
- 

3.2  ผลงานวิจัย 
- 

3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 
1.) ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก., Ruth  
Banomyong., USING A TEXT-MINING 
APPROACH TO DISCOVER CURRENT 
RESEARCH THEMES IN HUMANITARIAN 
LOGISTICS, THE 11TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON LOGISTICS & 
TRANSPORT 2019, วันที่ 14  พ.ย.  2562 - 
15  พ.ย.  2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

2.) ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก., วิภาดา  แซ่เล้า.
, กานต์สุดา  วันจนัทึก., สูติเทพ  ศิริพิพัฒ
นกุล., ประไพศรี  ศิริจักรวาล.,  ผลของ
โปสเตอร์โภชนศึกษาเร่ืองอาหารที่มีลูทีนและซี

บทความวิจยัหรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6  
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

แซนทีนสงู เพื่อสุขภาพสายตาในผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ, วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุข และการศึกษา, Vol.20, No.2, 
pp.119, วันที่ 1  พ.ค.  2562 - 31  ส.ค.  
2562  

3.) ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก., Ruth 
Banomyong., STRUCTURAL 
CHARACTERISTICS OF HUMANITARIAN 
SUPPLY NETWORK, 10th 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
LOGISTICS & TRANSPORT  ICLT 2018, 
วันที่ 1  พ.ย.  2561 - 30  พ.ย.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

 
4.  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   25  ปี  6 เดือน 
 
5.  ภาระงานสอน 

ระดับปรญิญาตรี  (หลักสูตรนี)้ 
EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า 

 Introduction to Digital Media   
EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 

 Statistics for Data Science  
EN 841 011 การออกแบบกราฟิก 

 Graphics Design   
EN 841 012 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 1 

 Digital Media Studio 1  
EN 841 013 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 2 

 Digital Media Studio 2  
EN 841 021 วิศวกรรมเรื่อง   

 
Story Engineering 
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EN 841 400 การเรียนรู้ของเคร่ืองขั้นแนะน า 
 Introduction to Machine Learning 

EN 842 015 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 3 
 Digital Media Studio 3  

EN 842 017 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 4 
 Digital Media Studio 4  

EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น 
 Fundamental Audio Engineering 

EN 843 018 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 5 
 Digital Media Studio 5  

EN 843 019 สตูดิโอสื่อดิจิทัล 6 
 Digital Media Studio 6  

EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร  
 Character Animation and Control 

EN 843 108 การให้แสงเงา การจัดแสง และ การสร้างภาพกราฟิกส์ 
 Shading, Lighting and Rendering 

EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประตมิากรรมดิจิทัลสามมติิ 
 3D modelling and Digital Sculpting 

EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเรื่อง   
 Character and Theme Design 

EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 
 Character Rigging and dynamics 

EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันท ี
 Real-Time Rendering 

EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม 
 Multimedia Database 

EN 843 404 การค านวณด้วยการรู้ 
 Cognitive Computing  

EN 843 405 การเรียนรู้เชิงลึกส าหรับมโนทัศน์คอมพิวเตอร์  
 Deep Learning for Computer Vision  

EN 843 501 วิศวกรรมเสียงขั้นสูง   

 
Advance Audio Engineering 
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EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต 
 3D Animation Pre-Production 

EN 844 311 สื่อสังคม 
 Social Media 

EN 843 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             

EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ 
 Interactive Data Visualization  

EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน 
 Sound Design for Game and Animation 

EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
 Special Topics in Digital Media Engineering 

EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                        
 Cooperative Education in Digital Media Engineering 
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นายวิชชา เฟื่องจันทร์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่
จบ 

ปรญิญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประเทศไทย 2543 

ปริญญาโท      วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประเทศไทย 2545 
ปริญญาเอก Ph.D. (Electronic Systems 

Engineering) 
University of Regina, Canada 2552 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

- 
3.3  บทความทางวิชาการ 

ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., Design and 
Implementation of Interactive Mobile 
Application for Autistic Children in Physical 
Education Class, International Journal of 
Interactive Mobile Technologies (iJIM) - 
eISSN: 1865-7923, Vol.14, No.14, pp.134-
147, วันที่ 1  ส.ค.  2563 - 31  ส.ค.  2563  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556; 1  

2.) ผศ.กรชวัล ชายผา., รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช., 
ผศ.วิชชา เฟื่องจันทร์., รศ.กานดา สายแก้ว., 
Applications to Screen Children with 
Autism Spectrum Disorder, The 23rd 
International Computer Science and 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิหรือใน
วารสารวชิาการระดบัชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

Engineering Conference, วนัที่ 30  ต.ค.  
2562 - 1  พ.ย.  2562  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.
2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   18 ปี  3  เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว 

 Agile Software Development  
EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 

 Interactive Web Programming    
EN 843 201  การออกแบบเกม  

 Game Design 
EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต์ 

 Visual Effects 
EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม 

 Game Quality Assurance 
EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์

 Online Game Development 
EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  

 Extended Reality  
EN 844 209 ซีเรียสเกม 

 Serious Game 
EN 843 796 การฝึกงาน                                                             

 Practical Training                                                             
EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   

 Special Topics in Digital Media Engineering 
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                        

 Cooperative Education in Digital Media Engineering 
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นายชวิศ  ศรีจันทร์ 
1. ต าแหน่งทางวิชาการ   

อาจารย ์
 

2. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ.ที่
จบ 

ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัแก่น ประเทศไทย 2545 

ปริญญาโท      M. Sc. (Microelectronics and 
Microsystems)  

Hamburg University of 
Technology, Germany 

2549 

ปริญญาเอก D. Eng. (Microelectronics and 
Embeded Systems) 

Asian Institute of Technology, 
Thailand 

2561 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1  ต ารา  
  - 
3.2  งานวิจัย  

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาเซนเซอร์ตรวจค่าบ่งชี้ภาวะไตวายเฉียบพลันแบบ real-
time ด้วยวัสดุโลหะนาโนและกราฟีน โครงการป้องกันและชะลอโรคไต
เร้ือรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 ตุลาคม 2562 - 30 กรกฎาคม 2564) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาระบบล้างไตอัจฉริยะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง United States, NIH Grant (13 กรกฎาคม 
2563 - 12 กรกฎาคม 2564) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : ระบบล้างท้องอัจฉริยะส าหรับผู้ป่วย Peritoneal Dialysis (PD) 
โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (30 
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : สถานีตรวจวัดมลพิษทางน้ าเดลื่อนที่ได้ โครงการป้องกันและชะลอโรค
ไตเรื้อรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 
2562) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : แก้วน้ าอัจฉริยะส าหรับผู้ป่วยควบคุมปริมาณการดื่มน้ า โครงการ
ป้องกันและชะลอโรคไตเร้ือรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 ตุลาคม 2561 
- 30 กันยายน 2562) 
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หัวหน้าโครงการวิจัย : พัฒนาระบบตรวจวัดและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM2.5 แบบพกพา ณ 
เวลาจริงแบบคลาวด์ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (1 มกราคม 2562 - 1 มิถุนายน 2562) 

หัวหน้าโครงการวิจัย : พัฒนาระบบตรวจวัดและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM2.5 แบบพกพา ณ 
เวลาจริงแบบคลาวด์ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังภาค
ตะ วั น ออก เฉี ย ง เหนื อ  ( 1 มกราคม  2562 -  1 มิ ถุ น า ยน  2562) 
 

3.3  บทความทางวิชาการ 
ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

1.) อ.ชวิศ  ศรีจันทร์., รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูล
ชัย., ดร.อดิสร เตือนตรานนท์., นายพบพร ด่านวิ
รุทัย., Ultra-sensitive and label-free 
neutrophil Gelatinase associated Lipocalin 
electrochemical sensor using gold 
nanoparticles decorated 3D Graphene 
foam towards acute kidney injury 
detection, Sensing and Bio-Sensing 
Research, Vol.7, No.30, วันที่ 20  ต.ค.  2563 
- 31  ต.ค.  2563  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556; 1  

2.) อ.ชวิศ  ศรีจันทร์., ดร. อดิสร เตือนตรานนท์., 
Anomolous Current Quantization Effect 
Observed during Electrodeposition of Gold 
Nanoparticles onto Graphene Foam, Nano 
Korea 2018, วันที่ 13  ก.ค.  2561 - 28  ก.พ.  
2562  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

3.) อ.ชวิศ  ศรีจันทร์., Disaster Prediction 
based on Non-linear Chaos and 
Convolutional Neural Networks,  ุThe 6th 
ASEAN Ground Station Experts Exchanges, 
วันที่ 15  ต.ค.  2561 - 15  ต.ค.  2561  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ
ในวารสารวชิาการระดับชาติที่มอียู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
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ผลงานทางการวิชาการ เกณฑ์มาตรฐาน 

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4  

 
4. ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา   10  ปี  2 เดือน 

 
5. ภาระงานสอน  (หลักสูตรนี้) 

ระดับปรญิญาตรี 
EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 Computer Graphics 
EN 843 796 การฝึกงาน                                                             
 Practical Training                                                             
EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
 Special Topics in Digital Media Engineering 
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                        
 Cooperative Education in Digital Media Engineering 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-------------------------------- 

เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๒” 
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขัน้ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕      
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบยีบนี้
แทน 
ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย                                                           
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“คณบดี”  หมายความว่า คณบดีของคณะ วิทยาลัย หรือหัวหน้า
ส่วนงานที่ เรียกชื่ออย่าง อ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ วิทยาลัย 

 “คณะกรรมการประจ า” หมายความว่า คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย
หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทา่คณะ วทิยาลัย 

“หลักสูตร”             หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

“อาจารย์ที่ปรึกษา”             หมายความว่า อาจารย์ที่คณะแต่งตั้งให้เป็นทีป่รึกษา
เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่คณะ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่สอนรายวิชาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนหลักสูตรนั้น 

“อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาของหลักสูตรที่เปดิสอน ซึ่งมี
หน้าที่และคน้คว้าวจิัยในสาขาวชิา
ดังกล่าว 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้สอนทีไ่ม่ใช่อาจารย์ประจ า 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตร ี
“นักศึกษาชาวต่างประเทศ” หมายความว่า นักศึกษาที่ถือสัญชาติอื่นนอก

ราชอาณาจักรไทย 
“นักศึกษาวิสามัญ” หมายความว่า ผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้เปน็

กรณีพิเศษ โดยมีความประสงคท์ี่จะไม่
ขอรับปริญญา หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อ
ขอโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่
ตนสังกัด 

“ส านักบริหารและพัฒนาวชิาการ” หมายความว่า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น                          
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ข้อ ๕. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือ
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

กรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัย 
ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด ๑ 

ระบบการจดัการศึกษา 
 

ข้อ ๖. ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบสะสมหน่วยกิตใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษา
พิเศษ (special session) ด้วยก็ได้ โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
ส่วนภาคการศึกษาพิเศษ ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ 

ข้อ ๗. มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนด้วยก็ได้ เช่น ระบบไตรภาค จตุรภาค ระบบชุด
วิชา ระบบการสอนทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ต้องมีระยะเวลาศึกษาและจ านวนหน่วย
กิตในสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค และให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย โดยให้ถือแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๑ ระบบไตรภาคหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๗.๒ ระบบจตุรภาคหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคการศึกษา
พิเศษ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 

ข้อ ๘. การคิดหน่วยกิต 
๘.๑ ระบบทวิภาค 

๘.๑.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้ระยะเวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๓ การฝึกงาน สหกิจศึกษา หรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้ระยะเวลาฝึก ไม่น้อยกว่า 
๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๘.๑.๔ การท าโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้
ระยะเวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต 
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๘.๒ ระบบไตรภาค 
๑ หน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิต ระบบไตรภาค 
๘.๓ ระบบจตุรภาค 

๑ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิต ระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วย
กิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิต ระบบจตุรภาค 

ข้อ ๙. การจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ดังนี้ 

๙.๑ การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

๙.๒ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อ่ืน ๆ ส าหรับจ านวหน่วยกิตและปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละกระบวนวิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๙.๓ การศึกษาแบบผสมผสาน ทั้ง ๒ รูปแบบ คือการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

๙.๔ การศึกษารูปแบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษารูปแบบอ่ืน ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบนั้นในหลักสูตรให้ชัดเจน โดยมีก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค 
หรือระบบไตรภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ ให้จัดท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

 
หมวด ๒ 
หลักสูตร 

 
ข้อ ๑๐. หลักสูตรปริญญาตรีแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 

๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

๑๐.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้วให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
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บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการหรือวิธีการอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ

รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพหรือ มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวชิานั้น ๆ โดยผ่านการ
ฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ 
เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้อง
สะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครงถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเนื่อง” ใน
วงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้
ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูง
ในหน่วยงานองค์กรหรือสถานประกอบการหรือวิธีการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หลักสูตรปริญญาแบบก้าวหน้างทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการ
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

ข้อ ๑๑. จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 
๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ใช้

ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ใช้
ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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ข้อ ๑๒. จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

ประเภทการรับเข้าศึกษา 
 

ข้อ ๑๓. คุณสมบัติของผู้เข้านักศึกษา 
๑๓.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี หรือ ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๑๓.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ขั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษา   

๑๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 

๑๓.๔ คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ        

ข้อ ๑๔. ประเภทการรับบุคคลเข้าเปน็นกัศึกษา สามารถด าเนินการได้ดงันี้ 
๑๔.๑ ประเภทการรับผ่านระบบคัดเลอืกกลาง 
๑๔.๒ ประเภทการรับโดยวิธีรบัตรง 
๑๔.๓ ประเภทการรับโดยวิธพีิเศษ 
๑๔.๔ ประเภทการรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบนั หรือข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนั 
๑๔.๕ การรับโดยวิธีอ่ืนๆ เช่น ทดลองเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ

เห็นชอบของสภาวิชาการ 
ข้อ ๑๕. การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเป็นกลุ่มวิชา การเทียบโอนจากประสบการณ์ การเทียบ

โอนจากการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และการเทียบโอนในลักษณะ
อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๔ 
การขึ้นทะเบียนและการต่อทะเบียน 

 
ข้อ ๑๖. การขึ้นทะเบียน 

๑๖.๑ เป็นผู้ที่มหาวทิยาลัยรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
๑๖.๒ ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วจะต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้น

ทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
๑๖.๓ หนังสือรบัรองความประพฤติ และหนงัสือค้ าประกนัทีน่ ามายืน่ในวนัรายงานตัว จะต้องให้ผู้รบั

รองและผู้ค้ าประกันพร้อมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนน ามายืน่ และถา้ปรากฏใน
ภายหลังว่าเปน็ลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลยัจะด าเนินการทางวินัยนักศึกษาและแจ้งความร้องทุกข์
คดีอาญาทันท ี

ข้อ ๑๗. การต่อทะเบียน 
๑๗.๑ นักศึกษาต้องต่อทะเบียนเป็นประจ าทุกภาคการศึกษาปกติ และช าระเงินค่าต่อทะเบียน

และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๑๗.๒ กรณีที่นักศึกษาต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนแล้วปรากฏในภายหลังว่า ต้องพ้นสภาพ

การเป็นนักศึกษา เนื่องจากตกออกตามข้อ ๓๔ ให้ถือว่าการต่อทะเบียนและลงทะเบียนวิชาเรียนครั้งนั้นเป็น
โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนให้กับนักศึกษา  

๑๗.๓ การต่อทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สามารถท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
๑๗.๓.๑ การลาพักการศึกษา 
๑๗.๓.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 
๑๗.๓.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขการ

ส าเร็จการศึกษา 
 

หมวด  ๕ 
การลงทะเบียนเรียน 

 
ข้อ ๑๘. การลงทะเบียนเรียน 

๑๘.๑ นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาค
การศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๒ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
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๑๘.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ส าหรับ
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

๑๘.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
๑๘.๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 

๑๘.๓ และข้อ ๑๘.๔ อาจกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี   
ทั้งนี้ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาพิเศษและ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา 

๑๘.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนอๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๑๘.๗ นักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่ก าหนด จะถูกปรับเป็นรายวันตาม
อัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้นับวันหยุดราชการรวมด้วย 

๑๘.๘ เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เว้น
แต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๘.๙ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษาตามข้อ 
๔๓.๓ มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

๑๘.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาได้ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๘.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ถึงเกณฑ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่
มีการจัดการศึกษาแบบสองปริญญา 

๑๘.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 

๑๘.๑๓ การลงทะเบียนเรียนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรายวิชาให้ถือว่าการลงทะเบียนเป็น
โมฆะ      

ข้อ ๑๙. การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๑๙.๑ นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้ตัวอักษร R ตามหมวดที่ ๘ จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นซ้ าทันทีที่มีการเปิดสอน นอกจากจะได้รับอนุมัติจากคณบดีให้เลื่อนก าหนดการลงทะเบียนเรียน
ได้ 

๑๙.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้ไม่สูงกว่าตัวอักษร D+ อีกเพื่อท าให้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
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๑๙.๓ ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชา
ที่ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่า
คะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 

หมวด ๖ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา  

 
ข้อ ๒๐. การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ 

วันแรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ข้อ ๒๑. การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๒๑.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาคการศึกษานั้น 
นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามที่หลักสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตัวเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

๒๑.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑.๑ แต่ไม่เกินหนึ่งในสองของ
ระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษานั้น นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือตามที่หลกัสูตรก าหนด รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้ตัวอักษร  W แต่จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศกึษา 
การถอนตามนัยนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้ด าเนินการที่ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ 

๒๑.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะได้รับ
ตัวอักษร F และจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ข้อ ๒๒. เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแล้ว จ านวนหน่วยกิตที่เรียนจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อ ๑๘.๓    
ข้อ ๑๘.๔ และข้อ ๑๘.๕  

 
หมวด ๗ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน  
 

ข้อ ๒๓. การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) หมายความวา่ การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไมน่ับ
หน่วยกิต 

ข้อ ๒๔. การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตาม
หมวด ๕ และหมวด ๖  
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ข้อ ๒๕. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตที่ก าหนดไว้
ตามหลักสูตร 

ข้อ ๒๖. รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่
นับหน่วยกิตไม่ได้ 

ข้อ ๒๗. ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า
เพื่อจะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็น
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 

ข้อ ๒๘. การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็นตัวอักษร S หรือ 
U และให้ระบุค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อรายวิชา 

 
หมวด ๘ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและค่าคะแนน  
 

ข้อ ๒๙. ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคา่คะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต 

 A  ผลการประเมินขัน้ดีเยี่ยม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินขัน้ดีมาก (Very Good)   ๓.๕  
 B  ผลการประเมินขัน้ดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินขัน้ค่อนข้างดี (Fairly Good)   ๒.๕ 
 C  ผลการประเมินพอใช้ (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินขัน้อ่อน (Poor)    ๑.๕ 
          D   ผลการประเมินขัน้อ่อนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 
 F      ผลการประเมินขัน้ตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U W AU และ 
N ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนน ยกเว้น T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 
     I                       ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     P                        ก าลังด าเนินอยู่ (In Progress) 
     R                      ซ้ าชั้น (Repeat) 
     S                      พอใจ (Satisfactory) 
     T                      รับโอน (Transfer) 
     U                      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 
AU  เรียนโดยไมน่ับหน่วยกิต (Audit) 
N  ไม่ปรากฏรายงานผลการศึกษา (No grade reported) 

กรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเทียบ
โอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ ๓๐. การใช้ตัวอักษร มีวิธีการดังนี ้

๓๐.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใช้ในกรณีตอ่ไปนี ้
๓๐.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เปน็ระดับคะแนน 
๓๐.๑.๒ เปลี่ยนจากตัวอักษร I  ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวชิานัน้สังกัด 
๓๐.๑.๓ เปลี่ยนจากตัวอักษร R ภายในก าหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
๓๐.๑.๔ การใช้ตัวอักษร  F  นอกเหนือจากข้อ ๓๐.๑.๑ ๓๐.๑.๒ และ ๓๐.๑.๓ แล้ว ยัง

ใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้อีก คือ 
(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธไิม่ให้เข้าสอบประจ าภาค 
(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินโทษให้ได้ตัวอักษร F ตาม

ระเบียบว่าด้วยการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัย หรือไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประเมินตาม
เกณฑ์ขอ้ ๓๑.๒ 

(3) นักศึกษาไม่แก้ตัวอักษร  I  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการเปลี่ยนตัวอักษร I เป็นตัวอักษร F ตามข้อ ๓๐.๒ 

(4) ถอนรายวิชาเรียนหลงัระยะเวลาที่ก าหนด ตามข้อ ๒๑.๓ 
(5) ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี 
๓๐.๒ ตัวอักษร I ใช้ในกรณีต่อไปนี ้

๓๐.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดด้วยเหตุจ าเป็น
หรือสุดวิสัย 

๓๐.๒.๒ การให้ตัวอักษร I แก่นักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าที่รายวิชานั้นสังกัด และได้รับการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติให้ได้ตัวอักษร I 
แล้ว   ให้คณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ก าหนดวันและเวลาสอบหรือปฏิบัติงานให้ครบ ทั้งนี้ต้องไม่เกินภาคการศึกษา
ถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร F ในกรณีที่เป็นรายวิชา Audit จะต้องเป็นตัวอักษร U เว้นแต่ในกรณีที่
จ าเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าที่รายวิชานั้นสังกัด และให้คณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมี
อ านาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งและ ๑ ภาคการศึกษา ไม่เกิน ๒ ภาคการศึกษา โดยต้องแจ้งให้ส านักบริหาร
และพัฒนาวิชาการทราบล่วงหน้า 
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๓๐.๓ ตัวอักษร P ใช้ในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาที่เปิดสอนติดต่อกันมากกว่า ๑ ภาค

การศึกษา    ซึ่งจะต้องวัดผลในภาคการศึกษาสุดท้ายของรายวิชานั้นและต้องประเมินผลเป็น  A  B+  B  

C+  C  D+ D หรือ F    
๓๐.๔ ตัวอักษร R ใช้เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไม่ผ่านในรายวิชา

เฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด 
๓๐.๕ ตัวอักษร S และ U ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

๓๐.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่ก าหนดไว้ว่าไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนหรือ
ลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

๓๐.๕.๒ เปลี่ยนจากตัวอักษร I ภายในก าหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ ส าหรับ
รายวิชาที่ได้ก าหนดการประเมินผลเป็นตัวอักษร  S และ U 

๓๐.๖ ตัวอักษร T  ใช้ในกรณีของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้โดยได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าของคณะที่รับโอน โดยใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายรายวิชา 

๓๐.๗ ตัวอักษร  W  ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
๓๐.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ ๒๑.๒ 
๓๐.๗.๒ นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
๓๐.๗.๓ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

๓๐.๘ ตัวอักษร  AU  ใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
ตามข้อ ๒๓ 

๓๐.๙ ตัวอักษร N ใช้ในกรณีรายวิชาที่ไม่ปรากฏรายงานผลการศึกษา 
 

หมวด ๙ 
การวัดและประเมินผล 

 
ข้อ ๓๑. การวัดและประเมนิผลการศึกษา  

๓๑.๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษา
หนึ่งๆ ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และเมื่อท าการประเมินผลรายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ถือว่าการเรียนรายวิชา
นั้นสิ้นสุดลง 

๓๑.๒ อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์และเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

๓๑.๓ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผลค่าคะแนนตามหมวด ๘ 
และแจ้งผลค่าคะแนนให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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๓๑.๔ การประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวด ๘ ให้นักศึกษามี
สิทธิอุทธรณ์ตามประกาศของมหาวิทลาลัย 

๓๑.๕ การประเมินผลการศึกษาเพื่อค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = 
G.P.A.) จะกระท าเมื่อสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 

๓๑.๖ วิธีค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.
P.A.)  ให้ท าดังนี้ 

๓๑.๖.๑ ให้น าผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างค่าคะแนนที่ได้กับจ านวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าคะแนนเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม (Cumulative 
Credits) ผลลัพธ์ที่ได้คือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๖.๒ การค านวณดังกล่าวข้างต้นให้ตั้งหารถึงทศนยิม ๔ ต าแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะ 
ทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป ตั้งแต่ต าแหน่งที่ ๔ เพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 

๓๑.๗ รายวิชาที่มีค่าคะแนนทุกรายวิชาจะต้องน าหน่วยกิตของรายวิชานั้น ๆ ไปรวมเป็นตัวหาร
ในการค านวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๓๑.๘ ความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ก าหนดังต่อไปนี้ 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ความหมาย 
ตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป ดีเยี่ยม 
ตั้งแต่ ๓.๒๕ แต่ต่ ากว่า ๓.๖๐ ดีมาก 
ตั้งแต่ ๒.๕๐ แต่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ดี 
ต่ าแต่ ๒.๒๕ แต่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ค่อนข้างดี 
ตั้งแต่ ๒.๐๐ แต่ต่ ากว่า ๒.๒๕ พอใช้ 
ตั้งแต่ ๑.๗๕ แต่ต่ ากว่า ๒.๐๐ อ่อน 
ต่ ากว่า ๑.๗๕ อ่อนมาก 

ข้อ ๓๒. การก าหนดนับชั้นปีนักศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องก าหนดชั้นปีนักศึกษาให้ออกเป็น
ประกาศของคณะ 

ข้อ ๓๓. การสอบ 
๓๓.๑ การสอบแบ่งเป็น  

๓๓.๑.๑ การสอบย่อย 
๓๓.๑.๒ การสอบกลางภาค 
๓๓.๑.๓ การสอบประจ าภาค 
๓๓.๑.๔ การสอบรวบยอด 
๓๓.๑.๕ การสอบประเภทอื่น 
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๓๓.๒ การสอบย่อย เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบน าไปใช้
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลสอบประจ าภาคก็ได้ จ านวนครั้ง วันและเวลา และวิธีการสอบ โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  

๓๓.๓ การสอบกลางภาค หมายถึง การสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๓๓.๔ การสอบประจ าภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนในภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจ าภาค ให้เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการสอบประจ าภาคของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

๓๓.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรู้เพื่อมีสิทธิได้รับปริญญาสาขาใดสาขา
หนึ่ง หรือให้เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

๓๓.๖ การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้
เป็นไปตามที่คณะก าหนด 

ข้อ ๓๔. การตกออก 
๓๔.๑ การพิจารณาการตกออกให้พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      

ปีการศึกษานั้น ๆ และให้คิดเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนนโดยไม่ค านึงถึงรายวิชาที่ได้ตัวอักษร  I  
๓๔.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาให้ตกออกในกรณีดังต่อไปนี้ 

๓๔.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๕๐ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วย
กิตสะสมตั้งแต่ ๓๐-๕๙ หน่วยกิต 

๓๔.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๑.๗๕ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วและมีหน่วย
กิตสะสมตั้งแต่ ๖๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

๓๔.๒.๓ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศหรือ
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๕. การส าเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
๓๕.๑  สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังนี้ 

๓๕.๑.๑ การนับหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาให้นับคร้ังเดียว 
๓๕.๑.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรว่าเป็นรายวิชาที่

เทียบเท่ากัน ให้นับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นหน่วยกิตที่ได้ 
๓๕.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาที่

ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือได้ไม่ต่ ากว่าตัวอักษร C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๓๕.๓ มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๖.๑  
๓๕.๔ มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓๕.๕ ไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับว่าด้วยวินัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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๓๕.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๓๕.๒ แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตาม

เกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้ คณะอาจพิจารณาให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ 
การให้อนุปริญญาต้องเป็นไปตามข้อ ๓๖.๒  

วันที่ส าเร็จการศึกษาให้ถือวันที่คณะกรรมการประจ ารับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญา 

 
ข้อ ๓๖. ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
๓๖.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับ

อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๕  ครบถ้วนทุก
ประการ และ 

๓๖.๑.๑ ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ
เพื่อ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยหรือสังคมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๓๖.๑.๒ ไม่เป็นผู้คา้งช าระหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลยั 
๓๖.๒ ในกรณีที่คณะหรือหลักสูตรก าหนดให้มีการให้อนุปริญญา ให้คณะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควร

ได้รับอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๓๕ ยกเว้นข้อ 
๓๕.๒ และ 

๓๖.๒.๑ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ  ครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๒.๐๐ แต่ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ หรือ 

๓๖.๒.๒ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วย
กิตที่ได้และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  

๓๖.๓ การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ 

ข้อ ๓๗. การให้ปริญญาเกียรตินิยมให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๘. การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา 
กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาไปแล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๓ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิก
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ถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยการเพิกถอนให้มีผลตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรือ
อนุปริญญาให้กับบุคคลนั้น 

ข้อ ๓๙. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่ง
ผู้ใดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การย้ายโอนนักศึกษา 

 
ข้อ ๔๐. การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๔๐.๑ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ถ้าคุณสมบัติและผลการเรียนอยู่ในมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระท าได้ต่อเมื่อมีที่ส าหรับเข้าศึกษาว่างพอในหลักสูตรที่ขอเข้าศึกษา และให้คณะที่จะรับ   
เข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน ทั้งนี้คณะอาจก าหนดและวิธีการรับโอนเพิ่มเติมอีกได้ 

๔๐.๒ นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิม และต้องได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ 
ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔๐.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษา จะต้องส่งใบสมัครถึงส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาทีป่ระสงค์จะเข้ารับการศึกษานั้น พร้อมกับแนบ
เอกสารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔๐.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

๔๐.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน มีสิทธิเรียนในมหาวิทยาลัยได้ในระยะเวลาไม่
เกินสองเท่าของจ านวนปีที่ ก าหนดไว้ ในหลักสูตรที่ เข้าศึกษา โดยนับรวมระยะเวลาเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วย 

๔๐.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
มหาวิทยาลัยจะไม่น าระดับคะแนนของรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม มาค านวณระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

ข้อ ๔๑. การย้ายคณะเรียน 
๔๑.๑ การย้ายคณะเรียน จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าของ

คณะต้นสังกัดและคณะที่ประสงค์จะขอย้ายเข้าศึกษา 
๔๑.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายคณะเรียน จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๔๑.๒.๑ เป็นนักศึกษาที่ยังมีสิทธิเรียนในคณะต้นสังกัด 
๔๑.๒.๒ ไม่เคยย้ายคณะเรียนมาก่อน 
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๔๑.๒.๓ ศึกษาอยู่ในคณะต้นสังกัดไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติและมีหน่วยกิต
สะสม   ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 

๔๑.๓ นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะเรียน จะต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ต่อส านักบริหารและพัฒนาวิชาการผ่านคณะต้นสังกัด โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวก่อนเริ่มภาค
การศึกษาที่ขอย้ายไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ ทั้งนี้ คณะที่นักศึกษาประสงค์จะขอย้ายสามารถก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายคณะโดยออกเป็นประกาศของคณะได้ 

๔๑.๔ หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและอ่ืน ๆ 
๔๑.๔.๑ รายวิชาที่จะเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะที่จะรับเข้าศึกษา 
๔๑.๔.๒ ต้องรับโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบเท่ากันได้ทั้งหมด 
๔๑.๔.๓ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย จะต้องเรียนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย

กิต   ที่ก าหนดในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษา  
๔๑.๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย มีสิทธิเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้าศึกษาไม่เกินสองเท่าของ

จ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๔๑.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมส าหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย ให้ค านวณระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรใหม่ที่ย้ายเข้า
ศึกษาด้วย 

ข้อ ๔๒. การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของแต่
ละคณะ และให้ด าเนินการได้ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 
หมวด ๑๒ 

การลา การพ้นสภาพนักศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 
 

ข้อ ๔๓. การลา 
๔๓.๑ การลาแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๔๓.๑.๑ การลาป่วยหรือลากิจ 
๔๓.๑.๒ การลาพักการศึกษา 
๔๓.๑.๓ การลาออก 

๔๓.๒ การลาป่วยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้น
จะต้องขอลาพักการศึกษา และการลาที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เป็นไปตามข้อ ๓๓ และตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกหนด 

๔๓.๓ การลาพักการศึกษา 
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๔๓.๓.๑ นักศึกษาอาจจะได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
(1) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เหตุผลความจ าเป็นอ่ืนที่คณะเห็นสมควร 

๔๓.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ให้นักศึกษาหรือผู้ปกครอง ในกรณีที่นักศึกษาไม่
อาจด าเนินการด้วยตนเองได้ ยื่นใบลาพร้อมหลักฐานอ่ืนๆ ที่คณะผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คณบดีที่
นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และแจ้งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ทั้งนี้นักศึกษา
จะต้องด าเนินการไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันแรกของการสอบประจ าภาคตามปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี 

๔๓.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เว้นแต่กรณี   
มีเหตุผลและความจ าเป็น อาจให้ลาพักการศึกษาครั้งละหนึ่งปีการศึกษาได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดี 

๔๓.๓.๔ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อต่อ
ทะเบียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

๔๓.๔ การลาออก นักศึกษาต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองและหลักฐานการ
แสดงว่าไม่มีหนี้สินค้างช าระ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด  เพื่อให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอาจให้ผู้ปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาก็
ได้ 

๔๓.๕ หลักฐานที่ใช้ประกอบในการลาต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๔๓.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔๓.๕.๒ ใบรับรองแพทย์ (กรณีลาเนื่องจากป่วย) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๔๓.๕.๓ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

กรณีลาป่วย หรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
๔๓.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา การลาทุกประเภทต้องผ่านความ

เห็นชอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
๔๓.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแล้วแต่กรณี เช่น เอกสารการได้รับอนุมัติให้ไปฝึก

ปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ การเรียกตัวเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
๔๓.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย กรณีลาออก

หรือลาพักการศึกษา 
๔๓.๖ การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกให้ถือตามวันที่อนุมัติให้มีผลในการลา 
๔๓.๗ การลาทุกกรณี จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นจากระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๔. การพ้นสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
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๔๔.๑ ตาย 
๔๔.๒ ลาออก 
๔๔.๓ ตกออก 
๔๔.๔ ถูกสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๔๔.๕ ขาดคุณสมบัติการเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๔๔.๖ ส าเร็จตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดย

ให้ถือว่าวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเป็นวันพ้นสภาพนักศึกษา เว้นแต่กรณีที่เป็น
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดการศึกษาสองปริญญา ให้ถือวันพ้นสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

๔๔.๗ ไม่ลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยมิได้ลาพักการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๔๔.๘ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา ยกเว้นในกรณีเหตุสุดวิสัย 

๔๔.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจ านวนสองเท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ทั้งนี้ให้นับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาด้วย 

๔๔.๑๐ ต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท 

๔๔.๑๑ โอนไปเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
๔๔.๑๒ เหตุอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔๕. การคืนสภาพนักศึกษา 
๔๕.๑ นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้  

๔๕.๑.๑ พ้นสภาพตามข้อ ๔๔.๒ ข้อ ๔๔.๗ ข้อ ๔๔.๘ ข้อ ๔๔.๑๐ และข้อ ๔๔.๑๒ หรือ 
๔๕.๑.๒ พ้นสภาพเนื่องจากได้รับการประเมินให้ได้ตัวอักษร I และถูกประเมินให้ตกออก

โดยยังไม่ได้แก้ผลการประเมินอักษร I 
๔๕.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๓ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ ๔๖. นักศึกษาที่กระท าผิด หรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ ต้องรับโทษตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔๗ และต้องถูก

พิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกโสดหนึ่งด้วย 
ข้อ ๔๗. โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๗.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เป็นกรณีสาเหตุของการกระท าผิดหรือการฝ่าฝืนระเบียบนี้ เช่น ทุจริตใน
การสอบและกรณีที่เป็นไปตามข้อ ๓๐.๑.๔ 
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๔๗.๒ ปรับตกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแล้วส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยนับ
ย้อนหลังตามล าดับรายวิชาที่สอบ 

๔๗.๓ ปรับตกในทุกรายวชิาที่เข้าสอบแล้วส าหรับภาคการศึกษานัน้ 
๔๗.๔ ปรับตกในทุกรายวชิาที่ลงทะเบยีนส าหรับภาคการศึกษานัน้ 

ข้อ ๔๘. การด าเนินการเมื่อมีการกระท าผิดหรือฝ่าฝืนระเบยีบนี้ 
๔๘.๑ ให้คณะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

เพื่อพิจารณาโทษ 
๔๘.๒ ให้คณะเสนอผลการพิจารณาโทษต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้นหนึ่ง โดย

ต้องให้โอกาสนักศึกษาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันหลังจากวันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๘.๓ ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๔๙. นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบยีบนี้ หรือไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามข้อ ๓๖ ให้
มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๙.๑ ให้นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง
ลงโทษ 

๔๙.๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ 
๔๙.๓ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือ

มอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
๔๙.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๐. ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ มีค าสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ 
หรือยกโทษ ตามควรแก่กรณี 

กรณีการอุทธรณ์การไม่ได้รับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ให้อธิการบดีเสนอความเห็นต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย   

ค าวินิจฉัยของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด และให้แจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือให้ผู้
อุทธรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน 

ข้อ ๕๑. การจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการศึกษาแตกต่างจากคณะอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิกเนื่องจากมี

การเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทางคลินิก จึงก าหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลส าหรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ในส่วนที่แตกต่างจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

๕๑.๑ การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา การก าหนดระยะเวลาและภาคการศึกษาให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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๕๑.๒ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 
การสอบแก้ตัว การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ าชั้น การตกออก การลา การนับชั้นปี การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑิต ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๕๒. ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง

หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ที่ใช้อยู่ใน
วันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ข้อ ๕๓. ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ ที่
ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปจนกว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

        

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

    
 
 

(นายณรงคช์ัย  อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) 
เรื่อง 

การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี  
จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบบัที่  766 / 2549) 
เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 
 เพื่ อ เป็ นกา ร เปิ ด โอกาสทางการศึ กษาแก่ นั กศึ กษาที่ ส อบคัด เลื อก เข้ าศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ และผ่านการวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ.2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.
2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา 
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377/2546) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่ วันที่ 21 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2546 และ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ข้อ 4  ในประกาศนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“คณะ” หมายถึง คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  ส านักทะเบียนและประมวลผล (ส านัก 
บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   
3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตร
และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ข้อ 5  นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่
มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา จะต้องยื่นค า
ร้อง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่งานบริการการศึกษาของคณะ 
ที่นักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเค้าโครง
รายวิชาเพื่อระกอบ การพิจารณาด้วย ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค า
ร้อง และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่า ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ านาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
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7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ 
เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่
เหลืออยู่ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษา
ได้ ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษา
เรียนอยู่ ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อ่ืนที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็น
ประกาศ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑ์นี้ให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ
โอนนั้นสังกัด เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามข้อ 7.2.1 
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หาก
เห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

ข้อ 8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วนั้น ให้
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชานั้น 
            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้จ านวน
หน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    
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 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
ตามประกาศนี้ การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ     ณ   วันที่     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 

  
 

 (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย  

การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 

----------------------- 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยใน
การผลิตบัณฑิต โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการในการสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ และสังคมแก่นักศึกาในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 16(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียบเรียนข้าม 
                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
             เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   และรวมถึง 
              มหาวิทยาลัยและ/หรือสถาบันอ่ืนที่มีข้อตกลง 
             ร่วมกันเพื่อให้มีการลงทะเบียนเรียนข้าม 
             มหาวิทยาลัย 
 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิช่างๆ และสอบผ่าน 
 “ข้ามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแห่งหนึ่ง 
              และน าจ านวนหน่วยกิตไปเป็นส่วนหนึ่งของ 
              จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย/ 
              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 4  คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งจะเป็นผู้ก าหนดขึ้น 
 ข้อ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดต้องยื่น
ความจ านงผ่านมหาวิทยาลัยที่นักศึกษานั้นสังกัดอยู่และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 2 เดือนก่อน 
วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจ าภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบก่อน 
5.1.3 ก าหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 
5.1.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนและช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก าหนดจึงจะถือว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 

ข้อ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการให้ใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก าหนด 
ข้อ 7  ภายใต้แห่งระเบียบนี้มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจ ากัด
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได้ 
ข้อ 8  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศค าสั่งหรือข้อปฏิบัติ
ใดๆ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ 
 
 ประกาศ ณ วันที่  26  สิงหาคม  พ.ศ.2541 

 

 
(พลต ารวจเอกเภา สารสนิ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) 
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวชิาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 1072/2550)  
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 
เพื่อให้การพิจารณาการขออุทธรณ์โทษของนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝ่า

ฝืนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 บทก าหนดโทษ 
ข้อ 41 และข้อ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจ าภาคการศึกษาของ
นักศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีบรรทัดบานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   /2550) เรื่อง แนว
ปฏิบัติการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่ถูกสั่งลงโทษสังกัด
อยู่ 

 “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ถูกสั่ง
ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง กา รที่ นั ก ศึ กษ าถู ก สั่ ง ล งทาทา ง
วิชาการเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง เช่น ทุจริตใน
การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 
ลงทะเบียน เรียนผิด เงื่ อนไขของ
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รายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบ
ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 

 “การอุทธรณ์” หมายถึง ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า ยื่ น เ รื่ อ ง ต่ อ
มหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่ อขอให้พิจารณาทบทวนค าสั่ ง
ลงโทษ เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความ
เป็นธรรม หรือไม่เห็นด้วยกับค าสั่ง
ลงโทษ 

ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามประกาศนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษทางวิชาการ โดยค าสั่ง
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นหนังสือลงลายมมือชื่อของผู้อุทธรณ์ เสนอต่อ
อธิการบดี โดยยื่นที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบ
ค าสั่งลงโทษ 

ข้อ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนมิได้ 

ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพื่อ
พิจารณาเปน็การเฉพาะราย ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) เป็นกรรมการ 

จากคณะที่ไม่เก่ียวข้องกับการอุทธรณ์ อีก 2 คน  
4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ทั้งนี้อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีก 1 คน 

เป็นกรรมการและเลขนุการ 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ์ จากผล
การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ด าเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม
เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ได้ 

ข้อ 9 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการ ท ารายงานสรุปผลการพิจารณา
อุทธรณ์เสนอต่ออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ์ กรณีมีเหตุความ
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จ าเป็นให้สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการด าเนินการตามประกาศนี้ได้ ทั้งนี้ครั้ง
ละไม่เกิน 60 วัน 

ข้อ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอ านาจพิจารณา วินิจฉัย มีค าสั่ง
เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ์ ตามควรแก่กรณี แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้อุทธรณ์ทราบภายใน 15 วัน 

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ โดยให้มีอ านาจการวินิจฉัยปัญหา  
การปฏิบัติตามประกาศนี้ และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นที่สิ้นสุด 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 
 
                                                                                 
 
                                                                   (รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 
                                                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

                                                ปฏิบัติราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 

 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  
และหลักเกณฑ์การประเมินประจ าป ี
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดการสอนใรแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวชิา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปี
การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือให้ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชพีอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง √ √ √ √ √ 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชพี ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีผลต่อคุณภาพหลกัสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่มีผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ท่ีตอ้งผ่านรวม (ขอ้) 9 10 10 11 12 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ 
(ตัวบ่งช้ี 1-5) มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 
 

รายงานผลการประเมนิหลักสูตรหรอื 
รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
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รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อการจดัการและคุณภาพหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสตูรนานาชาติ) 

 
ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านการจัดการหลักสตูรและการเรียนการสอน 
1. หลักสูตรมีความทันสมัย ทนัต่อสถานการณ์โลกปัจจบุันและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลย ี

4.33 

2. เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ในการประกอบวชิาชีพได้ 4.22 

3. การจัดการเรียนการสอนสอคคล้องกับปรัชญาและวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 3.78 
4. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น การศึกษาดู
งาน การเชิญผู้ทรงคุณวฒุิมาบรรยาย เป็นตน้ 

3.89 

5. หลักสูตรมีแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรที่ชดัเจน 3.67 

คะแนนเฉลี่ย 3.98 
ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1. มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวชิา 3.78 
2. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 3.78 

3. มีการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนเป็นอย่างดี 3.78 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งที่ดี รวมทัง้ยอมรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน 

3.89 

5. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 3.89 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถปุระสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา 4.33 

คะแนนเฉลี่ย 3.91 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 3.75 
2. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ E-
Leaning  

4.22 

3. มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน รวมถึง
การน าความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.11 

4. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะดา้นภาษาตา่งประเทศ 4.22 

5. มีการพัฒนาและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนเข้าศึกษา 4.22 
6. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ 4.33 

คะแนนเฉลี่ย 4.14 
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ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. มีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการวดัและประเมินผลการเรียนให้ทราบอย่างชัดเจน 4.22 

2. การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การเรียนการสอน 4.11 
3. มีการใช้เคร่ืองมือในการวัดผลและประเมินผลที่มีความเหมาะสม และเปน็ไปตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดของรายวิชา 

4.11 

4. มีการวัดและประเมินผลที่เปน็ธรรม มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 4.33 

คะแนนเฉลี่ย 4.19 
ด้านพัฒนานักศึกษา 

1. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

3.67 

2. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ฯลฯ 

3.89 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน  3.67 

4. มีการจัดกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา 3.89 

5. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.78 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา  3.89 

7. ความพึงพอใจของท่านที่มีตอ่การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  3.67 
คะแนนเฉลี่ย 3.78 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.89 

2. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

3.67 

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมยั 3.89 

4. การจัดพื้นที่/สถานทีส่ าหรับนักศึกษาและอาจารย์ไดพ้บปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือท างานร่วมกัน 

3.78 

5. มีการให้บริการอินเตอร์เน็ต และWIFI ที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดการเรียนการสอน 4.00 
6. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.89 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 



มคอ. 2 

- 171 - 
 

ค าถาม คะแนนเฉลี่ย 

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา/การให้ค าปรึกษา 
1. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ทีป่รึกษา 4.00 

2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ทีป่รึกษา 

4.22 

3. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 3.89 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้
นักศึกษาเรียนจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

4.22 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความชว่ยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ แก่
นักศึกษา ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาต่าง ๆ   

4.22 

คะแนนเฉลี่ย 4.11 

ด้านกระบวนการรับเข้า 
1. มีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก อย่างโปร่งใส และชัดเจน 4.22 

2. มีการคัดเลือกนักศึกษาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม                      4.11 
คะแนนเฉลี่ย 4.17 

ด้านกระบวนการเตรียมความพร้อม 
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษา การ
อบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

4.33 

2. มีการแนะน าแนวเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน โครงสรา้งรายวิชาเรียน และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

4.11 

คะแนนเฉลี่ย 4.22 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถาม 4.04 
 
ด้านข้อร้องเรียน นักศึกษาจ านวน 9 คน ที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลด้านข้อร้องเรียนว่า ไม่เคยมีข้อ
ร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และพบว่ามีนักศึกษาจ านวน 2 คน เคยมีข้อร้องเรียนต่อการจัดการหลักสูตร และข้อร้องเรียนนั้น
ได้รับการแก้ไขจากทางหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.25 
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ข้อเสนอแนะ  
- ต้องการให้หลักสูตรแบ่งสายงานที่นักศึกษาสนใจตอนปี 2 เทอม 2 ให้มีวิชาที่นักศึกษาสนใจของ

สายงานด้านสือ่ดิจิทัล เช่น web dev (นักพัฒนาเว็บ), sound engineer (วิศวกรเสียง), หรือที่ทาง
หลักสูตรออกแบบไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในปี 3 และออกฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือและความพร้อมทางทักษะด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาแต่ละสายงาน (1 คน) 

- หลักสูตรมีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ร่วมสมัยอยู่เสมอ รวมถึงทางสาขาวิชามี
การจัดการสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างดีเยี่ยม ยกตัวอย่างเช่น โควิด-19 ที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
เรียนการสอนและการส่งงานแต่ทางสาขาวิชารวมถึงอาจารย์มีความพร้อมมากในการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ตั้งแต่ช่วงก่อนที่เกิดปัญหา โควิด-19 เร่ิมแรกของประเทศไทย (1 คน) 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง 
หลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดมิ 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสตูรปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
   แผนการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต     แผนการศึกษาปกติ  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต - ลดจ านวนหน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  

 จ านวนหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 143 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 120 - ลดจ านวนหน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 - คงเดิม 

-  กลุ่มทักษะการสื่อสาร  12 -  กลุ่มวิชาภาษา  12 - เปลี่ยนช่ือเป็นกลุม่วิชาภาษา 
-  กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

คุณธรรม และจริยธรรม 
6   - ยกเลิกกลุ่มวิชา 

-  กลุ่มวิชาทักษะความรอบรู้และการปรับตัว 6   - ยกเลิกกลุ่มวิชา 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 - เพิ่มกลุ่มวิชา 
-  กลุ่มวิชาทักษะการคิดวิเตราะหแ์ละการวจิัย 6 -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 12 - เปลี่ยนช่ือเป็นกลุ่มคณิต 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 - ลดจ านวนหน่วยกติ 
 ฝึกงาน สหกิจ  สหกิจ - เหลือแผนการเรยีนเดยีว 
 2.1 วิชาพื้นฐาน 27 27  2.1 วิชาพื้นฐาน 15 - ลดจ านวนหน่วยกติ 
 2.2 วิชาบังคับ 59 62  2.2 วิชาบังคับ 36 - ลดจ านวนหน่วยกติ 
 2.3 วิชาเลือก 21 18  2.3 วิชาเลือก 27 - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
   2.4  วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 1 6  2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 - มีแผนการเรียนเดียว 
         - วิชาฝึกงาน          1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกติ) 1 -          - วิชาฝึกงาน          1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกติ) 1 - คงเดิม 
         - สหกิจศึกษา - 6          - สหกิจศึกษา 6 - คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า 6 - เปลี่ยนแปลงจ านวน 

หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต - คงเดิม 
1.1 กลุ่มวิชากลุ่มทักษะการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาภาษา  12 หน่วยกิต - เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา 

049 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
049 003 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) IC 011 002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) - คงเดิม 
049 004 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) IC 011 001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
049 005 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ 1 3(3-0-6) IC 011 003 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ 1 3(3-0-6) - คงเดิม 
049 006 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) IC 011 004 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - คงเดิม 
049 007 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) IC 011 005 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - คงเดิม 

   IC 011 006 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ 2 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   IC 011 007 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 

1.2 กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณธรรม และจริยธรรม    
     6 หน่วยกิต 

  - ยกเลิกกลุ่มวิชา 

   049 021    สุนทรียะในชีวิต                                                                                 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
   049 022  มิติความสมบรูณ์แห่งชีวิต 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  

1.3 กลุ่มวิชาทักษะความรอบรู้และการปรับตัว 6 หน่วยกิต    - ยกเลิกกลุ่มวิชา 
049 031 พหุวัฒนธรรม                                                                    3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
049 032 โลกาภิวัฒน์ศึกษา 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต  - เพิ่มกลุ่มวิชา 
   IC 011 012 ภาวะผู้น าและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   IC 011 015 การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างาน และความเป็นมืออาชีพ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
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1.4 กลุ่มวิชาทักษะการคิดวิเคราะห์และการวิจัย 6 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   12 หน่วยกิต - เปลี่ยนช่ือกลุ่มวิชา 

- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
049 041 การรูส้ารสนเทศ                                                                                 3(3-0-6) IC 011 016 การรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) - คงเดิม 
049 042 การแก้ปัญหาด้วยการประยุกต์วิธวีิจัย 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  

   IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   IC 011 019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   IC 011 020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  107  หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต  - ลดจ านวนหน่วยกิต 
2.1 วิชาพ้ืนฐาน  27  หน่วยกิต        2.1 วิชาพ้ืนฐาน 15  หน่วยกิต         - ลดจ านวนหน่วยกิต 
EN 001 201 การฝึกปฏิบัติในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา 
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)    - ตัดรายวิชา  

   EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม (ไม่นับหน่วยกิต) 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
EN 811 300 หลักมลูของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-3-6) EN 811 300 หลักมลูของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงหน่วยกติ 

เพิม่ชั่วโมงบรรยาย 
ยกเลิกช่ัวโมงปฏบิัต ิ

   EN 841 009 คณิตศาสตร์ส าหรับสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 841 010 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 842 007 วิยุตคณติขั้นแนะน า 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
   EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

SC 401 206 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
SC 401 207 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
SC 402 202 แคลคูลสัส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา  



มคอ. 2 

- 177 - 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหตุ 
SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา  
SC 501 005 ฟิสิกส์มลูฐาน 1 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
SC 501 006 ฟิสิกส์มลูฐาน 2 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
2.2 วิชาบังคับ  59 หรือ 62 หน่วยกิต        

นักศึกษาจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้
นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านในทุกรายวิชาต่อไปนี้ และต้องได้

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชา
ไม่ต่ ากว่า C จึงมีสิทธิ์ส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาที่เรียนวิชา 
EN844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล  ในกลุ่มวิชาฝึกงาน
และสหกิจศึกษา จะได้รับการยกเว้นไม่ตอ้งเรียนวิชา EN844 998 การ
เตรียมโครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทัล  และ EN844 999 โครงการ
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

 2.2 วิชาบังคับ  36 หน่วยกิต        
นักศึกษาจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี ้

 1. นักศึกษาต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทุก
รายวิชา และ  

 2. นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า C หรือ
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 โดยการคิดค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสม (G.P.A. Point) ค านวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของ
แต่ละรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับทุกรายวิชา  

 - ลดจ านวนหน่วยกิต  
- เปลี่ยนแปลงค าอธิบาย 

EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) EN 841 001 สื่อดิจิทัลขั้นแนะน า 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 841 002 พื้นฐานศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 842 003 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 842 004 การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 842 005 ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์ 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา  

   EN 841 011 การออกแบบกราฟิก 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 841 012 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 1 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 841 013 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 2 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 841 400 การเรยีนรู้ของเครื่องขั้นแนะน า 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 

EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลขั้นแนะน า 3(3-0-6) EN 842 006 โครงสร้างข้อมูลขั้นแนะน า 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 842 007 วิยุตคณติขั้นแนะน า 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาพื้นฐาน 

   EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์   3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 
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   EN 842 015 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 3 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 842 016 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่ว 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 842 017 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 4 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพนัธ ์ 3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 

EN 842 100 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาพื้นฐาน 
EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชันสามมติ ิ 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั 3(3-0-6) EN 843 008 การประมวลผลสื่อดิจิทลั 3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 843 018 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 5 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 019 สตูดโิอสื่อดิจิทลั 6 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 

EN 843 105 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 843 106 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา  
EN 843 200  การโปรแกรมเกม 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 843 201  การออกแบบเกม  3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 843 301  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้และ

ประสบการณ์ผู้ใช้ 
3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 

EN 843 302 องค์ความรู้การจดัการโครงการ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็   3(3-0-6) EN 843 304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เนต็   3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 844 020 ความเป็นจริงขยาย  3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
EN 844 308 การออกแบบปฏิสมัพันธ์ 3(3-0-6)    - ย้ายไปวิชาเลือก 
EN 844 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสื่อดจิิทัล 1(0-3-2)    - ตัดรายวิชา  
EN 844 999 โครงการวิศวกรรมสื่อดิจิทลั 2(0-6-3)    - ตัดรายวิชา  
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2.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  21 หรือ  18 หน่วยกิต  2.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต  - เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 3(3-0-6) EN 813 705 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศกึษา 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) EN 813 706 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) EN 813 707 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) EN 813 708 การรู้จ ารูปแบบและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 841 021 วิศวกรรมเรื่อง   3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 841 315 อีสปอร์ต 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชันสามมติ ิ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
   EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

   EN 842 401 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภูม ิ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 

   EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องต้น 3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 
EN 843 102 การโปรแกรมแบบขนาน 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 843 103 เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 843 104 แอนิเมชันและควบคมุตัวละคร  3(3-0-6) EN 843 104 แอนิเมชันและควบคมุตัวละคร  3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 843 105 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
EN 843 107 การท างานแบบสายท่อแอนิเมชันสามมติ ิ 3(3-0-6) EN 843 107 การท างานแบบสายท่อแอนิเมชันสามมติ ิ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 843 108 การระบายเงา การจดัแสง และ  การสร้างภาพกราฟิก 3(3-0-6) EN 843 108 การให้แสงเงา การจดัแสง และ การสร้างภาพ

กราฟิกส ์
3(3-0-6) - เปลี่ยนช่ือวิชา 

EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประติมากรรมดิจิทัลสามมติิ 3(3-0-6) EN 843 109 การสร้างแบบจ าลองและประติมากรรมดิจิทัลสามมติ ิ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเรือ่ง   3(3-0-6) EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแก่นเรือ่ง   3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต ์ 3(3-0-6) EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 843 116 การริกกิ้งและการเคลื่อนที่ของตัวละคร 3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 117 การให้แสงและเงาแบบทันที 3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 
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   EN 843 200  การโปรแกรมเกม 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
   EN 843 201  การออกแบบเกม  3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง 3(3-0-6) EN 843 202 การโปรแกรมเกมขั้นสูง 3(3-0-6) - คงเดิม 
   EN 843 210 การประกันคณุภาพเกม 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 

   
EN 843 301  การออกแบบส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้และ

ประสบการณ์ผู้ใช้ 
3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 

   EN 843 303 ฐานข้อมูลสื่อประสม 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
EN 843 305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที ่ 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  

   EN 844 308 การออกแบบปฏิสมัพันธ์ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
   EN 843 317 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 402 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน ์ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 404 การค านวณด้วยการรู ้ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 405 การเรยีนรู้เชิงลึกส าหรับมโนทัศนค์อมพิวเตอร์  3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
   EN 843 501 วิศวกรรมเสียงข้ันสูง   3(2-3-6) - รายวิชาใหม่ 

EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง 3(3-0-6) EN 844 112 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 113 การซ้อนภาพดจิิทัลและกระบวนการหลังการผลิต 3(3-0-6) EN 844 113 การซ้อนภาพดจิิทัลและกระบวนการหลังการผลิต 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนส าหรับแอนิเมชัน 3(3-0-6) EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนส าหรับแอนิเมชัน 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต 3(3-0-6) EN 844 115 ขั้นตอนก่อนการผลิต 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 203 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) EN 843 407 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) - ปรับปรุงรหสัวิชาให้ตรง

กลุ่มวิชา 
EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์ 3(3-0-6) EN 844 204 การพัฒนาเกมออนไลน ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 205 ความเป็นจริงเสมือน 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
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EN 844 206 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน 3(3-0-6) EN 844 502 การออกแบบเสียงส าหรับเกมและแอนิเมชัน 3(3-0-6) - เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา

เนื่องจากย้ายกลุม่วิชา
ของสาขา 

EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร ์ 3(3-0-6) EN 844 207 การจ าลองพลศาสตร ์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 208 เกมมิฟิเคชัน 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 844 209 ซีเรียสเกม 3(3-0-6) EN 844 209 ซีเรียสเกม 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและการสร้างมโนภาพ 3(3-0-6) EN 844 306 สถาปัตยกรรมสารสนเทศและการสร้างมโนภาพ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง 3(3-0-6) EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง 3(3-0-6) - คงเดิม 

   EN 844 308 การออกแบบปฏิสมัพันธ์ 3(3-0-6) - ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) EN 844 309 การโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 310 อีเลิร์นนิง 3(3-0-6)    - ตัดรายวิชา  
EN 844 311 สื่อสังคม 3(3-0-6) EN 844 311 สื่อสังคม 3(3-0-6) - คงเดิม 
EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) EN 844 312 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน า 3(2-3-5) - คงเดิม 

   EN 844 406 การสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบ 3(3-0-6) - รายวิชาใหม่ 
EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทลั   3(3-0-6) EN 844 774 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทลั   3(3-0-6) - คงเดิม 
วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ  วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ   
   EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
 

 
 EN 003 301 ความเสยีดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบ

ราง 
3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 

   EN 003 302 วิศวกรรมล้อเลื่อน 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 303 ระบบอาณัติสญัญาณและควบคมุรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 304 การวางแผนและการจดัการขนส่งระบบราง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
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   EN 003 307 การบ ารุงรักษาระบบรางขั้นแนะน า 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 308 ระบบจ่ายไฟฟ้าส าหรับรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 003 313 ระบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) - รายวิชาใหม่ 
   EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดนิรถ 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 900 003 หลักการบินเบื้องต้น 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 
   EN 900 004 ปฏิบัติการด้านการบิน 3(3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 

   
EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดนิอากาศ 2(1-2-3) - เพิ่มรายวิชา และ

เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 

   
EN 900 006 บูรณาการความรู้ด้านนักบินและทกัษะด้านการบิน 3(2-2-5) - เพิ่มรายวิชา และ

เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต 
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม  - คงเดิม 
EN 843 796 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)                                                            1(0-3-1) EN 843 796 การฝึกงาน (ไม่นับหน่วยกิต)                                                            1(0-3-1) - คงเดิม 
EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทลั                       6 หน่วยกิต EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทลั                       6 หน่วยกิต - คงเดิม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6-9 หน่วยกิต  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  - เปลี่ยนแปลงหน่วยกติ 
 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต หากนักศึกษา
ลงทะเบียนเกินให้ถือเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน 

 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า เ ลื อ ก เ ส รี ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย
ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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