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ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Digital Media Engineering   

     (International Program) 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล)  

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Digital Media Engineering) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  B.Eng. (Digital Media Engineering)    

 
 วัตถุประสงค 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสื่อดิจิทลั หลักสูตรนานาชาติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบณัฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2. มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมสื่อดิจิทัล ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวชิาชีพ และการศึกษาตอในระดับที่

สูงข้ึน 

3. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพฒันาสงัคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมสื่อดิจิทัล พรอมทั้งสามารถตอ

ยอดความรูไดดวยตนเอง 

4. มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเร่ิมสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5. มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนาํ มนษุยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทกัษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวชิาชีพในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู และ

การปฏิบัติงาน  

7. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ    

8. มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวตักรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดาน

ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได   
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โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      120 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

1.1  กลุมวิชาภาษา  12 

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 

 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา 84 

 2.1  กลุมวิชาพืน้ฐาน 15 

 2.2  กลุมวิชาบังคับ 36 

2.3  กลุมวิชาเลือก                                                27 

2.4  กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไมนอยกวา 6 

 
3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 นักศ ึกษาต องเร ียนและสอบผ านในรายว ิชาท ี ่ก ําหนดไว ในกล ุ มต าง ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 (1)  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  - ภาษาอังกฤษ   6 หนวยกิต 

                                        นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษาอังกฤษทุก

รายวิชาดังตอไปนี ้

IC 011 001 การอานและการเขียนเชงิวิพากษ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  

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

 Academic English 

  

  - ภาษาตางประเทศภาษาที่สอง                                 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา 

ตางประเทศภาษาที่สอง ดังตอไปนี้ จํานวน 6 หนวยกิต โดยนักศึกษาสัญชาติไทยไมสามารถเลือกเรียน

รายวิชา IC 011 003 Thai for Foreigners I และ IC 011 006 Thai for Foreigners II ได  น ักศึกษา

สัญชาติญี่ปุนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา IC 011 004 Japanese for Communication I และ IC 011 

007 Japanese for Communication II ได และนักศึกษาสัญชาติจีนไมสามารถเลือกเรียนรายวิชา  

IC 011 005 Chinese for Communication I และ IC 011 008 Chinese for Communication II ได  
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IC 011 003 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางชาต ิ1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  

IC 011 004 ภาษาญีปุ่นเพื่อการสื่อสาร 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 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาต ิ2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  

IC 011 007 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  

IC 011 008 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  

   

 (2)  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

IC 011 012 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism 

 

 

 (3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

IC 011 018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  

IC 011 019 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  

IC 011 020 การวางแผนการเงินสวนบุคคลข้ันพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  
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 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                    ไมนอยกวา  84   หนวยกิต 

  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

 (1)  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 15 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในทุกวิชาตอไปนี ้

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

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

 Fundamentals of Computer Programming  

*EN 841 009 คณิตศาสตรสาํหรับสื่อดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Media Mathematics    

*EN 841 010 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

 Statistics for Data Science     

EN 842 007 วิยุตคณิตข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Discrete Mathematics  

EN 842 100 คอมพิวเตอรกราฟก 3(3-0-6) 

 Computer Graphics  

   

 (2)  กลุมวิชาบังคับ                                                     36 หนวยกิต 

 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

1.  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาบังคับทุกรายวิชา และ 

2.  นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 โดย

การคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A. Point) คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาใน

กลุมวิชาบังคับทุกรายวิชา 

EN 841 001 สื่อดิจิทัลข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Digital Media    

*EN 841 011 การออกแบบกราฟก 3(3-0-6) 

 Graphics Design      

*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 การเรียนรูของเคร่ืองข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Machine Learning     
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EN 842 006 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Data Structures and Algorithms    

*EN 842 014 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส   3(2-3-6) 

 Digital Media Electronics    

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

 Digital Media Studio 3     

*EN 842 016 การพัฒนาซอฟตแวรแบบคลองแคลว 3(3-0-6) 

 Agile Software Development    

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

 Digital Media Studio 4     

*EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสัมพันธ 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 เครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   3(3-0-6) 

 Computer Networking and Internet Technology  

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

 Extended Reality    

   

 (3)  วิชาเลือก                                              ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ 

เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ อยางนอย 27 หนวยกิต  

 กลุมอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล   

*EN 841 021 วิศวกรรมเร่ือง   3(2-3-6) 

 Story Engineering  

EN 842 101 โมเดลและแอนิเมชนัสามมิต ิ 3(3-0-6) 

 3D Modeling and Animation  

*EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องตน 3(2-3-6) 

 
Fundamental Audio Engineering 
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EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร  3(3-0-6) 

 Character Animation and Control  

EN 843 105 กระบวนจนิตภาพคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer-Generated Imagery  

EN 843 107 การทํางานแบบสายทอแอนิเมชนัสามมิต ิ 3(3-0-6) 

 3D Animation Pipeline  

**EN 843 108 การใหแสงเงา การจัดแสง และ การสรางภาพกราฟกส 3(3-0-6) 

 Shading, Lighting and Rendering  

EN 843 109 การสรางแบบจําลองและประตมิากรรมดิจิทัลสามมติ ิ 3(3-0-6) 

 3D modelling and Digital Sculpting  

EN 843 110 การออกแบบตัวละครและแกนเร่ือง   3(3-0-6) 

 Character and Theme Design  

EN 843 111 วิชวลเอฟเฟกต 3(3-0-6) 

 Visual Effects  

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

 Character Rigging and dynamics  

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

 Real-Time Rendering  

*EN 843 501 วิศวกรรมเสียงข้ันสูง   3(2-3-6) 

 Advance Audio Engineering  

EN 844 112 คอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Computer Graphics  

EN 844 113 การซอนภาพดิจิทัลและกระบวนการหลังการผลติ 3(3-0-6) 

 Digital Compositing and Post-production  

EN 844 114 การเขียนภาษาไพธอนสาํหรับแอนิเมชัน 3(3-0-6) 

 Python Scripting for Animation  

EN 844 115 ข้ันตอนกอนการผลิต 3(3-0-6) 

 3D Animation Pre-Production  

EN 844 207 การจําลองพลศาสตร 3(3-0-6) 

 Dynamic Simulation  

EN 844 311 สื่อสังคม 3(3-0-6) 

 Social Media  

**EN 844 502 การออกแบบเสียงสําหรับเกมและแอนิเมชัน 3(3-0-6) 

 Sound Design for Game and Animation  
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 กลุมปฏิสัมพันธสื่อดิจิทัล  

 *EN 841 315   อีสปอรต 3(3-0-6) 

 E-Sport    

*EN 842 316  สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสข้ันสูง 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 การโปรแกรมเกมข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Game Programming  

*EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม 3(3-0-6) 

 Game Quality Assurance  

EN 843 301  การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณผูใช 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  

EN 844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ  3(3-0-6) 

 Interaction Design  

   

 กลุมปญญาประดิษฐ  

EN 813 706 โครงขายประสาทเทียม 3(3-0-6) 

 Artificial Neural Networks  

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

 Natural Language Processing  

EN 813 708 การรูจํารูปแบบและการประยุกตใช 3(3-0-6) 

 Pattern Recognition and Its Applications  

*EN 842 401 การแสดงขอมูลดวยแผนภูม ิ 3(3-0-6) 

 Data Visualization    

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

 
Image Processing and Computer Vision  
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*EN 843 403 วิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Science    

*EN 843 404 การคํานวณดวยการรู 3(3-0-6) 

 Cognitive Computing     

*EN 843 405 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับมโนทัศนคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 Deep Learning for Computer Vision     

**EN 843 407 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence  

EN 844 306 สถาปตยกรรมสารสนเทศและการสรางมโนภาพ 3(3-0-6) 

 Information Architecture and Visualization  

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

 Interactive Data Visualization    

   

 กลุมการพัฒนาซอฟตแวร    

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

 Computer Technology for Education  

EN 842 300 การโปรแกรมเว็บเชิงโตตอบ 3(3-0-6) 

 Interactive Web Programming     

EN 843 303 ฐานขอมูลสื่อประสม 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 การโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Network Programming  

EN 844 312 วิศวกรรมซอฟตแวรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering   

EN 844 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล   3(3-0-6) 

 Special Topics in Digital Media Engineering  
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 กลุมวิชาเลือกดานวิศวกรรมอ่ืน ๆ  

      นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ เปด

เพิ่มเติมภายหลัง โดยสามารถนําหนวยกิตมานับรวมในกลุมวิชาเลือกไดไมเกิน 3 หนวยกิต 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

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

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

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

 Railway Signaling and Control  

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

 Railway System Planning and Administration  

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

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 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 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1 (0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

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

 Fundamentals of flight 
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EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

   

  (4) กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาที่มีหนวยกิตสะสมจากรายวิชาในหลักสูตรไมนอยกวาสามในสี่ของหนวย

กิตทั้งหมด หรือมีสถานะเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือสูงกวา หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ ตองเรียน

และสอบผานทุกรายวิชาตอไปนี ้

EN 843 796 การฝกงาน                                                             1(0-3-1)  

 Practical Training                                                              (ไมนบัหนวยกิต) 

EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจทิัล                       6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Digital Media Engineering  

   

 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ  :   *     หมายถึง   รายวิชาใหม               

  **   หมายถึง  รายวชิาเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหผู มีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห

อันตราย การสรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิงสรางสรรค การ

ออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและการตรวจสอบ 
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  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 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใช

การขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสราง

ทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟา

แกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการ

สื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การ

ดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และรถไฟความเร็วสูง 

 

   History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand and 

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  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางขั้นแนะนํา กลไกการ

สัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอลื่น

ระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพนโทกราฟ 

ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั ่นสะเทือน ระบบเกียรและการสงกําลัง 

องคประกอบของเคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 



หนา | - 12 - 
 

  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 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  วิศวกรรมลอเลื่อนข้ันแนะนํา สวนประกอบที่สําคัญ ภาพรวมหลัก

พลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) ลอ

และผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบเบรคและ

รูปแบบตู โดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื ้นฐาน การ

บํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

  Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

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  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ระบบการขนสงขั ้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

รถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุม

การเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง

กับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล 

ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติ

สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณ การวางแผน 
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การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี และระบบอาณัต ิส ัญญาณที่

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 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที ่ดิน คุณลักษณะเชิง

เศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการ

และบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การ

กําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสม

โครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

  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 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  
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  การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบรูณาการ การ

จัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการขอมูล

และเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตดัสินใจเกี่ยวกับการ

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  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั ้นแนะนํา 

ลอเลื่อนขั้นแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ 

การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟใน

เมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางที่ใชราง

เชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถที่

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 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผน

การบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและความปลอดภัย

ในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบ
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รางสถาน ีการเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร

ระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

  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 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและ

ระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ 

คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบ

กําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 

  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  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  โครงสรางพื ้นฐานของระบบรางขั ้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื ้นฐานของ

มอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคลื่อน

ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบ
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การเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ 

เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กในการเคลื่อนที่ 

  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  

  ระบบอัตโนมัติขั ้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย สวิทช  

เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร และ

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 

  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 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1 (0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 Prerequisites : EN 001 203 or EN 811 300  

  ระบบจาํลองสารสนเทศอาคารข้ันแนะนาํ แบบจําลอง 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  :  ไมมี  
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 Prerequisites : None  

  พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟและ

ระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล รถจักรดีเซลไฮ

ดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟา

ที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวย

สนามแมเหล็ก ระบบเบรกแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

  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 

 

   

  EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ การ

คํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความ

เชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ อาณัติ

สัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการ

ของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทาง

และสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถ

ของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

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

 Fundamentals of Computer Programming   

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี    

 Prerequisites : None  

  แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบและปฏิสัมพันธ

ระหวางองคประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอรใน

อดีตถึงปจจุบัน แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ

และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม ผังงานโปรแกรม การใชเครื่องมือที่

ชวยในการพัฒนาโปรแกรม การติดตามและแกไขโปรแกรม ลักษณะการ

เขียนโปรแกรมที่ดี การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง การนําเขาและสงออกขอมูล ไลบรารี โครงสราง

ควบคุมการเลือกทําและการทําซํ้า ฟงกชัน การเรียกซํ้า ลิสตหรือแถวลําดบั 

แฟมขอมูล แนะนําการโปรแกรมเชิงวัตถุและคลาส 

 

  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 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา   3(3-0-6) 

 Computer Technology for Education  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 811 300 หรือ EN 001 203  

 Prerequisites : EN 811 300 or EN 001 203  

  ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  เพื่อ

การศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื ่อการศึกษาที ่มีในปจจุบันทั ้งของ

ตางประเทศและประเทศไทย การเปรียบเทียบขอแตกตางเชิงวิศวกรรม

ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาของตางประเทศและของประเทศ

ไทย การวิเคราะหขั้นสูงเครื ่องมือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่ใชใน

ระบบการศึกษาในเชิงเทคนิคและเชิงการตอบสนองความตองการของผูใช 
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  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 

 

   

EN 813 706 โครงขายประสาทเทียม   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 

  ภาพรวมของโครงขายประสาทเทียมและภูมิหลัง การหาคาดีที่สุด 

การอนุมานขอมูลเบื้องตน การเลือกแบบจําลอง การเรียนรูของเคร่ือง การ

พัฒนาโครงขายประสาทเทียม กลไกการคํานวณของโครงขายประสาท

เทียม กลไกการฝกโครงขายประสาทเทียม ประเด็นการประยุกตใชพื้นฐาน 

ศาสตรและศิลปของโครงขายประสาทเทียม โครงขายประสาทเทียมที่

สําคัญและการประยุกตใชที่โดดเดน 

 

  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 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ  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 นิพจนปรกติ โทเคนไนเซ

ชัน แบบจําลองหัวขอ การจําแนกอารมณความรู ส ึก แบบจําลองภาษา การ

แปลภาษาอัตโนมัติ วิธีการประเมินผล กลไกความสนใจ ความลําเอียงและ

จริยธรรมในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความทาทายการประมวลผลภาษาไทย 

 

  Overview of natural language processing, regular 

expression, tokenization, topic models, sentiment classification, 
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language models, automatic translation, evaluation methods, 

attention mechanism, bias and ethics in natural language 

processing, challenges of Thai language processing 

   

EN 813 708 การรูจํารูปแบบและการประยุกตใช   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 

  ภาพรวมของระบบการรูจํารูปแบบและภูมิหลัง การรูจํารูปแบบ

ในภารกิจตางๆ การรูจํารูปแบบเชิงกระบวนคิด การเรียนรูเชิงลึก การรูจํา

รูปแบบเชิงคอมพิวเตอรวิทัศน การรูจํารูปแบบเชิงลําดับ วิธีการประเมินผล 

ตัวอยางการประยุกตใชที่สําคัญ 

 

  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 สื่อดิจิทัลขั้นแนะนํา   3(3-0-6) 

 Introduction to Digital Media    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

      สื่อดิจิทัลขั ้นแนะนํา คอมพิวเตอรแอนิเมชัน  วิศวกรรมเสียง 

อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล การประมวลผลสื่อดิจิทัล วิดีโอเกม เว็บและสื่อเชิง

โตตอบ 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 คณิตศาสตรสําหรับสื่อดิจิทัล   3(3-0-6) 

 Digital Media Mathematics   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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               พีชคณิตเชิงเสน การเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเสน คาเฉพาะและ

เวคเตอรเฉพาะ ปริภูมิเวคเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน  อนุกรมฟูเรียร การ

แปลงฟูเรียร 

 

               Linear algebra, linear transformations, eigenvalues 

and eigenvectors, vector spaces, inner-product spaces, Fourier 

series, Fourier transform 

 

   

*EN 841 010 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

 Statistics for Data Science     

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 841 009  

 Prerequisites : EN 841 009  

  การสรุปขอมูลและสถิติเชิงพรรณนา แนวโนมสูสวนกลาง ความ

แปรปรวน ความแปรปรวนรวมเกี่ยว  สหสัมพันธ ความนาจะเปนขั้นพื้นฐาน 

การคาดหมาย ทฤษฎีบทของเบย ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ฟงกชันการ

แจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงเอกรูป การแจกแจงปกติ การแจกแจง

แบบทวินาม  การแจกแจงแบบไคสแควร การแจกแจงแบบที ทฤษฎีแนวโนม

เขาสูศูนยกลาง การสุมตัวอยาง, การวัด, ขอผิดพลาด, การสรางตัวเลขสุม, 

การทดสอบสมมติฐาน, การทดสอบ A/B, ชวงความเชื ่อมั ่น, คาพี การ

วิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบที, การถดถอยเชิงเสน และ เร็กกิวลาร

ไรซเซซัน 

 

  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 การออกแบบกราฟก   3(3-0-6) 

 Graphics Design   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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  องคประกอบศิลป หลักการออกแบบ การออกแบบโลโก การ

ออกแบบอัตลักษณ ซอฟตแวรสําหรับออกแบบกราฟก และโครงการ

ออกแบบกราฟก 

 

  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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ดําเน ินโครงการผลิตสื ่อดิจ ิทัลที ่ไดร ับมอบหมาย ดานการ

ออกแบบกราฟกเบื้องตน  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิต

สื่อดิจิทัล กอนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

  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  

  ดําเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ไดรับมอบหมายดานการออกแบบ

กราฟกขั้นสูง กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล 

กอนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

  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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  สมรรถนะหลัก กระบวนการเลาเรื่อง แนวความคิด ตัวละคร ธีม 

โครงสรางเรื่อง การดําเนินการฉาก การเขียนบท และกระบวนการพัฒนา

เร่ือง  

 

  Core competencies, storytelling process, concept, 

character, theme, story structure, scene execution, 

screenwriting and the story development process 

 

   

*EN 841 315 อีสปอรต   3(3-0-6) 

 E-Sport   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ประวัติอีสปอรต อุตสาหกรรมเกม อุตสาหกรรมอีสปอรต ทัวนา

เมนต ระบบนิเวศ การถายทอดสัญญาณ นักกีฬาอีสปอรต บทบาท การบริหารทีม 

 

  History of E-sport, game industry, E-sport industry, 

tournament, ecosystem, streaming, E-sport athlete, roles, team 

management 

 

   

*EN 841 400 การเรียนรูของเคร่ืองขั้นแนะนํา   3(3-0-6) 

 Introduction to Machine Learning   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนะนําการเรียนรูของเครื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน 

เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน 

และ การเรียนรูแบบไมมีผูสอน 

 

  Introduction to machine learning, Python programming, 

essential tools for machine learning, supervised learning, and 

unsupervised learning 
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EN 842 006 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึมขั้นแนะนํา   3(3-0-6) 

 Introduction to Data Structures and Algorithms   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  

 Prerequisites : EN 811 300  

  การวิเคราะหขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร การวิเคราะหการเวียนเกิด 

โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหขั้นตอนวิธีสําหรับโครงสรางแบบรายการ 

แบบกองซอน และแบบคิว โครงสรางรูปตนไม เทคนิคแบบแฮช คิวลําดับ

ความสําคัญ การเรียงลําดับ ข้ันตอนวิธีแบบกราฟ 

 

  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 วิยุตคณิตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Discrete Mathematics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 841 009  

 Prerequisites : EN 841 009  

  สัญลักษณทางคณิตศาสตรเบื้องตน เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน 

ตรรกศาสตร แคลคูลัสเชิงประพจน  แคลคูลัสภาคแสดง วิธีการพิสูจนทาง

คณิตศาสตร พื้นฐานการนับ ความสัมพันธเวียนเกิด กราฟ ตนไม ทฤษฎี

จํานวนเบื้องตน 

 

  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 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส   3(2-3-6) 

 Digital Media Electronics    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนะน ําแรงด ัน กระแส และความต านทาน กฎของโอหม 

เครื ่องมือวัดทางอิเลกทรอนิกส วงจรเฉื ่อยงาน  แนะนําอุปกรณสารก่ึง

ตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร ออปแอมป วงจรจับเวลา สัญญาณแอนะลอก

และดิจิทัล แนะนําวงจรดิจิทัล 
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  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  

  ดําเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ไดรับมอบหมาย ดานการพัฒนา

ซอฟตแวรพื้นฐาน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจทิลั 

กอนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

  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 การพัฒนาซอฟตแวรแบบคลองแคลว   3(3-0-6) 

 Agile Software Development   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  วิศวกรรมซอฟตแวรข ั ้นแนะนํา การพัฒนาซอฟตแวรแบบ

คลองแคลว กระบวนการเอ็กพี กระบวนการสกรัม การพัฒนาซอฟตแวร

แบบวนรอบ ขอกําหนดซอฟตแวร ตัวแบบซอฟตแวร การออกแบบ

ซอฟตแวร การสรางซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวร การทวนสอบ

ซอฟตแวร การตรวจสอบซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร การ

จัดการโครงการซอฟตแวร   

 

  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, 

software verification, software validation, software quality assurance, 

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

 Digital Media Studio 4   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 015  

 Prerequisites : EN 842 015  

 

 ดําเนินโครงการผลิตสื ่อดิจิทัลที ่ไดรับมอบหมาย การพัฒนา

ซอฟตแวรเชิงโตตอบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อ

ดิจิทัล กอนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

 

 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 คอมพิวเตอรกราฟก   3(3-0-6) 

 Computer Graphics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  

 Prerequisites : EN 811 300  

 

          การสรางภาพดิจิทัลสามมิติ โมเดล รูปทรงหลายเหลี่ยม เสนโคง

และสวนยอยของพื้นผิว ภาพเคลื่อนไหว การเรนเดอรแบบเวลาจริง การ

กําหนดมุมมองสภาพแวดลอมสามมิติ อัลกอริธึมสําหรับตรวจหารอยเสน

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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

           การสรางแบบจําลองสามมิติ สรางฉากและตัวละคร  ระบบในการ

สรางวัตถุภายในงานกราฟก  โพลิกอน และ การแบงพื้นผิวของออกเปน

พื้นผิวยอยๆ การจัดมุมกลอง การกําหนดลักษณะพื้นผิว สําหรับงานเกม

และแอนิเมชัน การควบคุมความละเอียดของแบบจําลอง การจัดแสง  การ

สรางภาพจากแบบจําลอง 
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           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 การโปรแกรมเว็บเชิงโตตอบ   3(3-0-6) 

 Interactive Web Programming     

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

         เว็บเชิงโตตอบขั้นแนะนํา การพัฒนาเว็บแบบพลวัตและเชิงเหตุการณ 

การโปรแกรมเว็บ การพัฒนาฐานขอมูลเว็บ ความมั่นคงของเว็บเชิงโตตอบ 

 

         Introduction to web interactive, event-driven and dynamic 

web development, web programming, web database 

development,  web interactive security 

 

   

 *EN 842 314 การเขียนโปรแกรมแบบมีปฏิสมัพันธ   3(2-3-6) 

 Interaction Programming   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300   

 Prerequisites : EN 811 300  

  การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักมูลของภาษาโปรแกรม 

การควบคุมสายงานและโครงสรางขอมูล การจัดการสิ่งผิดปกติ การเขียน

โปรแกรมแบบมีสวนติดตอกับผูใชแบบกราฟฟก การเขียนโปรแกรมเพื่อ

จัดการกับเหตุการณ  การเขียนโปรแกรมแบบมีการทดสอบโดยอัตโนมัต ิ 

 

  Designing computer programs, programming language 

fundamentals, flow control and data structures, exception 

handling, graphical user interface programming, event driven 

handler programming, automated test programming 

 

   

 *EN 842 316 สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Digital Media Electronics   

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 014  

 Prerequisites : EN 842 014  
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  การแปลงสัญญาณแอนะลอกเปนดิจิทัลและการแปลงสัญญาณ

ดิจิทัลเปนแอนะลอก ตัวรับรูและตัวกระตุน จอแสดงผล ไมโครคอนโทรเลอร

และการเชื่อมตอ การเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 

 

  Analog-to-digital and digital-to-analog conversion, 

sensors and actuators, displays,  microcontrollers and 

interfacing, microcontroller programming 

 

   

*EN 842 401 การแสดงขอมูลดวยแผนภูมิ 3(3-0-6) 

 Data Visualization    

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 811 300  

 Prerequisites : EN 811 300  

 

 ความสําคัญของการนําขอมูลมาแสดงผล วิธ ีการสรางและ

ความสําคัญของแผนภูมิแบบตางๆ หลักการในการออกแบบแผนภูมิ การ

แปรผลและนาํเสนอแผนภูมิ การสรางแดชบอรด 

 

 

 Important of data visualization, data visualization 

concept, concepts of charts and their implementation, charts 

interpretation and storytelling, Dashboard 

 

   

*EN 842 500 หลักวิศวกรรมเสียงเบื้องตน 3(2-3-6) 

 Fundamental Audio Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ทฤษฎีพื ้นฐานดานเสียง อุปกรณสตูดิโอและการสงสัญญาณ 

ระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสสาํหรับงานเสียง เทคโนโลยีดิจิตอลในระบบเสียง 

สตูดิโอและอุปกรณบันทึกเสียง  

 

  Basic sound theory, studio instruments and signal 

processing, electronics in audio applications, digital audio 

technology, studio and recording equipment 

 

   

**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 
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            ขั ้นตอนวิธีประมวลผลสื ่อดิจิทัล การประมวลผลขอมูล การ

ประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล การประมวลผลเสียงพูดและเสียง

ดิจิทัล การประมวลผลวีดิทัศนดิจิทัล 

            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  

  ดําเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ไดรับมอบหมาย ดานแอนิเมชัน 3 

มิติ หรือ วิดีโอ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล 

กอนการผลิตการผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

  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  

 

 ดําเนินโครงการผลิตสื่อดิจิทัลที่ไดรับมอบหมายดานการพัฒนา

เกม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล กอนการผลิต

การผลิต หลังการผลิต และ การจัดจําหนาย 

 

 

 Conduct and complete assigned digital media 

production project in game developemnt, design thinking, 

digital media production processes, pre-production, production, 

post-production and distribution 

 

   

EN 843 104 แอนิเมชันและควบคุมตัวละคร   3(3-0-6) 

 Character Animation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  
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 Prerequisites : None  

 

            การสรางภาพสามมิติ การควบคุมโครงสรางกระดกูตัวละคร การ

เคลื่อนไหวพื้นฐานของแอนิเมชัน โมเดลขอมูลเคลื่อนไหวสามมิติในการ

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 กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

 Computer-Generated Imagery  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

               การสรางภาพยนตรดิจิทัล พื้นฐานการสรางภาพยนตร ศิลป

ของการเลาเร่ือง ซอฟตแวรและเคร่ืองมือในการสรางภาพยนตร วิชั่วลเอฟ

เฟค ซอฟตแวรสําหรับวิชั่วลเอฟเฟค ประติมากรรมดิจิทัล และซอฟตแวร

สําหรับประติมากรรมดิจิทัล  

 

            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 การทํางานแบบสายทอแอนิเมชันสามมิติ  3(3-0-6) 

 3D Animation Pipeline   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 องคประกอบการผล ิตแบบสายทอ ช ั ้นตอนกอนการผลิต

แอนิเมชันสามมิติ มโนคติ เรื่องราว บทภาพ แอนิเมติก การออกแบบ การ

ผลิต ผัง การวิจัยและพัฒนา การโมเดล การพื้นผิว การริกกิ้ง แอนิเมชัน 

วิชวลเอฟเฟกต แสง เรนเดอร ขั ้นตอนหลังการผลิตแอนิเมชันสามมิติ 

องคประกอบ วิชวลเอฟเฟกตสองมิติ โมชันกราฟฟก การแกไขสี 

 

 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 
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animation postproduction, composition, 2D visual effects, motion 

graphics, color correction 

   

**EN 843 108 การใหแสงเงา การจัดแสง และ การสรางภาพกราฟกส 3(3-0-6) 

 Shading, Lighting and Rendering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

              หลักการและเทคนคิของการจัดแสง ระบบแสงประเภท ตาง ๆ 

การจัดแสงแบบสามจุด การจัดและการจําลองแสงธรรมชาติ การจําลอง

แสงธรรมชาติโดยใชชวงพลวัตร เทคนิคการสรางความสวางโดยออม 

เทคนิคของการเรนเดอรและการจัดแสง 

 

 

            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 การสรางแบบจําลองและประติมากรรมดิจิทัลสามมิติ  3(3-0-6) 

 3D modelling and Digital Sculpting  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

            การข้ึนโมเดลสามมิติโดยเทคนิคการการปน กายวิภาคของมนุษย 

การขึ ้นรูปจากโมเดลป นพื ้นฐาน และการขึ ้นโครงสรางและการเพิ่ม

รายละเอียดจากโมเดลที่มีโพลีกอนตํ่า เทคนิคการรีโทโปโลจี กระบวนการ

ใชงานโปรแกรมปฏิมากรรมดิจิทัลสามมิต ิ

 

 

            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 การออกแบบตัวละครและแกนเร่ือง    3(3-0-6) 

 Character and Theme Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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            ออกแบบตัวละครใหสามารถสื่อความหมาย กายวิภาคของมนุษย 

การออกแบบตัวละครเดี่ยว การออกแบบตัวละครหลายตัว การสรางขอมูล

แสดงความรูสึกและแสดงทาทางของตัวละคร แรงบันดาลใจ กระบวนแบบ 

สมัยนิยม ฉากทองเร่ือง 

 

 

             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 วิชวลเอฟเฟกต   3(3-0-6) 

 Visual Effects  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 
             วิธีการผสมภาพและซอนภาพ เลเยอร คีย แมทท เอฟเฟกต

ตางๆ การตกแตงภาพ 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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

การริกกิ้งตัวละคร ตําแหนงแกนหมุน ระบบโครงกระดูก การ

เคลื่อนที่ของวัตถุแบบไปขางหนาและตรงกันขาม การเสียรูป การจํากัด 

การเขียนสคริปท  นิพจน การเคลื่อนที่ของตัวละคร กลามเนื้อ รยางค 

เสื้อผา และสรางเสนผม 

 

 

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 การใหแสงและเงาแบบทันที 3(2-3-6) 

 Real-Time Rendering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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 Prerequisites : None  

 

 การทํางานแบบสายทอชองการใหแสงและเงาภาพกราฟกส 

หนวยประมวลผลกราฟกส การเปลี ่ยนรูป พื ้นฐานการใหแสงและเงา 

พื้นผิว เงา แสงและสี การใหแสงและเงาโดยใชกายภาพปนรากฐาน การ

สองสวางเฉพาะที่ การสองสวางแบบครอบคลุม ผลกระทบของรูปภาพและ

ที่วาง การใหแสงและเงาเชิงปริมาตรและความฝามัว การใหแสงและเงา

แบบไมเหมือนแสง เทคนิคทางโพลีกอน เสนโคงและผิ ้นผิวโคง และ

ฮารดแวรสําหรับงานกราฟกส 

 

 

 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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 เทคนิคการโปรแกรมสําหรับการพัฒนาเกม คณิตศาสตรสําหรับ

การพัฒนาเกม การใชกราฟก การทาบเทียบหนาและพล็อตพิกเซล การ

โปรแกรมภาพและแอนิเมชันข้ันพื้นฐาน เสียงและดนตรี การจัดการอินพุท 

ปญญาประดิษฐ การวางแผน การทดสอบ กระบวนการพัฒนาเกม 

 

 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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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          ภาพรวมของวิดีโอเกม หลักการพื้นฐานของวิดีโอเกม การออกแบบ

วิดีโอเกม การปฏิสัมพันธในเกม กระบวนการพฒันาเกม  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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

          เทคนิคข้ันสูงการโปรแกรมสําหรับการพัฒนาเกม ภาษาซีพลัสพลสั 

จาวา สคริปต การโปรแกรมเครือขายขั ้นสูง การพัฒนาเกมออนไลน 

เครือขายสังคม กรอบการพัฒนาเกม ปญญาประดิษฐข้ันสูง 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 

 

   

*EN 843 210 การประกันคุณภาพเกม 3(3-0-6) 

 Game Quality Assurance  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ภาพรวมของการประกันคุณภาพเกม หลักการพื ้นฐานการ

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  การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและประสบการณผูใช   3(3-0-6) 

 User Interface and User Experience Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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 Prerequisites : None  

           ทฤษฎีการออกแบบ การเลือกใชสี รูปแบบและขนาดตัวอักษร 

การเลือกใชภาพและสื่อสัญลักษณ ทฤษฎีการปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับสือ่ 

ตัวอยางผลงานการออกแบบ 

 

           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 ฐานขอมูลสื่อประสม   3(3-0-6) 

 Multimedia Database  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  สื่อประสมข้ันแนะนํา  ชนิดขอมูลและรูปแบบของสื่อประสม การ

ออกแบบฐานขอมูล การจัดทําดรรชนีและการคนคืนสื่อประสม เทคนิค

และโครงสรางขอมูลที่มีประสิทธิภาพในการคนหาสื่อประสมที่คลายคลึง

ก ัน  ระบบสน ับสน ุนส ําหร ับฐานข อม ูลส ื ่ อประสมแบบกระจาย 

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการสําหรับสือ่ประสม การวัด

ประสิทธิภาพของการคนคืนสารสนเทศสื่อประสม 

 

  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 เครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต    3(3-0-6) 

 Computer Networking and Internet Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

            เครือขายคอมพิวเตอร โพรโทคอลการสื่อสาร เกณฑวิธีควบคุม

การขนสงขอมูล/เกณฑวิธีอินเทอรเน็ต การสื่อสารไรสาย ความมั่นคงของ

เครือขาย การฝกปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
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  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  

              การใชเกมเอนจินเพื่อการออกแบบและพัฒนาโมบายเกมและโม

บายแอป การออกแบบสวนติดตอผูใชของโมบายแอป   
 

              Using game engine to design and develop a 

mobile game and a mobile app, mobile app user interface 

design  

 

                

*EN 843 318 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(3-0-6) 

 Web Application Development    

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 314  

 Prerequisites : EN 842 314  

  การพ ัฒนาเว ็บแอปพล ิ เคช ันในส วนท ี ่แสดงผลและส  วน

ประมวลผล การพัฒนาและเรียกใชเว็บเอพีไอ  
 

 Developing web application interface (frontend web 

development) and data processing (backend web 

development), developing and invoking Web API  

 

   

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

 Image Processing and Computer Vision    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 การประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลขั้นแนะนํา หลักมูลภาพเชิงดิจิทัล 

การปรับปรุงภาพในพิสัยเชิงพื้นที่ การปรับปรุงภาพในพิสัยความถี่ การซอม

คืนสภาพภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การแบงสวนภาพ และ

การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน คอมพิวเตอรวิทัศนขั ้นแนะนํา สาขาที่

เก่ียวของกับคอมพิวเตอรวิทัศน ภารกิจตรงแบบคอมพิวเตอรวิทัศน การรูจํา 
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การวิเคราะหการเคลื่อนที่ การประกอบใหคืนสภาพของฉาก การคืนสภาพ

ของภาพ ระบบคอมพิวเตอรวิทัศน การประยุกตคอมพิวเตอรวิทัศน 

 

 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  

 

   

*EN 843 403 วิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

 Data Science    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

 วิทยาการขอมูลขั้นแนะนํา กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล 

การสํารวจขอมูล การนําเสนอขอมูลเชิงภาพ การเตรียมขอมูล แบบจําลอง

การเรียนรูของเครื่องสําหรับวิทยาการขอมูล การพยากรณ การจําแนก

รูปแบบ การวิเคราะหความสัมพันธขอมูล การวิเคราะหการจัดกลุม 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 การคํานวณดวยการรู 3(3-0-6) 

 Cognitive Computing    

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 
 ความสามารถในการร ับร ู   ความเข าใจ ความสนใจ ความ

คาดหมาย การวางแผน ความจํา การเรียนรู การใหเหตุผล ความสามารถ
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ทางสังคม  การสื่อสาร การรวมมือทํางาน ปญญาประดิษฐ และ วิทยาการ

การรู 

 

 Cognitive capabilities, perception, attention, 

anticipation, planning, memory, learning, reasoning, social 

capabilities, communication, collaborative task execution, 

artificial intelligence and cognitive science 

 

   

*EN 843 405 การเรียนรูเชิงลึกสําหรับมโนทศันคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

 Deep Learning for Computer Vision  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 843 402  

 Prerequisites : EN 843 402  

  การเรียนรูเชิงลึก ความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับภาพ ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับโครงขายประสาทเทียม โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน การ

จําแนกภาพ และ การตรวจจับวัตถุ 

 

  Deep Learning, Image Fundamentals, Neural Network 

Fundamentals, Convolutional Neural Networks, Image 

Classification and Object Detection 

 

   

**EN 843 407 ปญญาประดษิฐ   3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

               ปญญาประด ิษฐส ําหรับเกมคอมพิวเตอร  การออกแบบ       

ปญญาประดิษฐในเกมคอมพิวเตอร ปญญาประดิษฐเชิงกําหนด ปญญา

ประดิษฐเชิงไมกําหนด การคนหา ตนไมการตัดสินใจ เครื่องสถานะจํากัด 

ตรรกศาสตรคลุมเครือ ระบบตามกฏ ปญญาประดิษฐตามบท การวางแผน 

เครือขายเบย ขั ้นตอนวิธีพันธุกรรม การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

โครงขายประสาทเทียม แบบจําลองเฟนสุม การคนหา เสนทางโดยใช

ข้ันตอนวิธี 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, 

 



หนา | - 39 - 
 

stochastic model,  pathfinding by using A* and F* algorithm, 

strategies in games 

   

*EN 843 501 วิศวกรรมเสียงขั้นสูง   3(2-3-6) 

 Advance Audio Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 อุโฆษศาสตร ทฤษฎีดนตรีและสังคีตนิยม การผลิตงานดนตรีและ

เสียง การปรับแตงคุณภาพเสียงเพื่อการแสดง การใชงานอุปกรณสตูดิโอข้ัน

สูงและการศึกษา เทคนิคการผสมเสียง และการทํามาสเตอรดนตรี  

 

 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 การฝกงาน                                                              1(0-3-1) 

 Practical Training                                                                         ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  : เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือ นักศึกษาตอง

 ไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ กอนลงทะเบียน 

 

 Prerequisites :  The third year student or The student must 

obtain a   permission from the department 

before 

 

 ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและ

เก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
 

 Practical training at industrial plants or working units 

relating to digital media engineering field 
 

   

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

 Extended Reality   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ความเป นจร ิงขยายข ั ้นแนะน ํา  เมตาเว ิร ส  ส ิ ่ งแวดล อม

เสมือน ความเปนจริงเสมือน ความเปนจริงเสริม ความเปนจริงผสม การ

เรนเดอรแบบทันที ระบบจอแสดงผลสามมิติ เซ็นเซอร การติดตาม การ
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ปอนกลับ การอยูตอหนา การจุม ยูบิควิตัสคอมพิวติง การคํานวณแบบรู

บริบท การระบุตําแหนง อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  

  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 คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Computer Graphics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

              การเตรียมคอมพิวเตอรกราฟกแบบสองและสามมิติ สําหรับเกม 

การสรางภาพแบบพิกเซล การสรางโมเดลสามมิติ การสรางแอนิเมชัน

สําหรับเกมสองและสามมิติ การแสดงสภาพแวดลอมสามมิติ พื้นผิววัตถุ

สามมิติ การใหแสง   

 

              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 การซอนภาพดิจิทัลและกระบวนการหลังการผลิต   3(3-0-6) 

 Digital Compositing  and Post-Production  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 การซอนภาพ วิชวลเอฟเฟกตสองมิติ กราฟกเคลื่อนไหว การ

ปรับแกสี  การสงออกผลงานสมบูรณ  
 

 Compositing, 2D visual effects, motion graphics, color 

correction, final output  
 

   

EN 844 114 การโปรแกรมภาษาไพธอนสําหรับแอนิเมชัน   3(3-0-6) 

 Python Programming for Animation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  
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  ขอมูลโมเดลแอนิเมชัน การเคลื่อนที่ของตัวละครสามมิติ ระบบ

กระดูก การจําลองการเคลื่อนไหว  การจําลองการตอบโตสื่อปฎิสัมพันธ  
 

 Animation model data, 3 D character movement, bone 

system, motion simulation, interactive media response 

simulation 

 

   

EN 844 115 ขั้นตอนกอนการผลิต   3(3-0-6) 

 3D Animation Pre-Production  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

              องคประกอบการผลิตแบบสายทอ ช ั ้นตอนกอนการผลิต

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 การพัฒนาเกมออนไลน   3(3-0-6) 

 Online Game Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

            เกมออนไลนขั ้นแนะนํา การโปรแกรมเครือขาย ซีพลัสพลัส   

จาวา ไพธอน การออกแบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมไคลเอนและเซิฟเวอร 

การคํานวณแบบกลุมเมฆ  ตัวละครที่ไมใชผูเลน ปญญาประดิษฐสําหรับ

เกมออนไลน เกมออนไลนหลายผูเลนจํานวนมาก เกมเครือขายสังคม 

 

          Introduction to online game,  network programming, 

C++, JAVA, Python, database design, client and server 

architecture, cloud computing, non-player characters, AI for 

online game, massive multiplayer online game, social network 

game 

 

   

EN 844 207 การจําลองพลศาสตร   3(3-0-6) 

 Dynamic Simulation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  
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 Prerequisites : None  

               วิธีการจําลอง ระบบหุ นและการไหล เซลลูลารออโตมาตา 

เครือขาย ฟสิกส ตัวแทน ตนแบบ การสื่อสารออกแบบการเห็น การจําลอง

ในเกมคอมพิวเตอรและแอนิเมชัน 

 

                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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

               แนวคิดวัฒนธรรมเกมและทฤษฎีเกมดิจิทัล อนุกรมวิธานเกม

นิยามซีเรียสเกม การจําลอง การฝก การเรียนรูโดยใชเกมเปนฐาน ระเบียบ

วิธี รูปแบบการเลน การเลาเรื ่องเชิงโตตอบ การเลาเรื ่อง เกมทําใหติด     

เกมิฟเคชั่น เคร่ืองมือพัฒนาเกม     

 

             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       

 

   

EN 844 306 สถาปตยกรรมสารสนเทศและการสรางมโนภาพ   3(3-0-6) 

 Information Architecture and Visualization  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

              หลักมูลของการออกแบบการสรางมโนภาพ การพัฒนาและการ

ใชประโยชนสถาปตยกรรมสารสนเทศ แนวคิดในการสรางและจัดการ

ระบบสารสนเทศในโลกเสมือนและโลกที่เปนจริง 

 

               Fundamentals of the visualization design, 

development and utilization of information architecture, 

concepts to create and manager informational systems in the 

virtual and real world 
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EN 844 307 ยูบิควิตัสคอมพิวติง   3(3-0-6) 

 Ubiquitous Computing  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

          ยูบิควิตัสคอมพิวติงขั้นแนะนํา การคํานวณแพรหลาย การคํานวณ

แบบรูบริบท เซ็นเซอร การระบุตําแหนง  เครือขายไรสาย อินเทอรเน็ตของ

สรรพสิ่ง ความเปนสวนตัว ความกังวลของสังคม 

 

           Introduction to ubiquitous computing, pervasive 

computing, context aware computing, sensors, localization, 

wireless network, Internet of things, privacy, social concerns 

 

   

EN 844 308 การออกแบบปฏิสัมพันธ   3(3-0-6) 

 Interaction Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

            พื้นฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ  ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

กับคอมพิวเตอร สวนติดตอกับผู ใช วิศวกรรมการใชประโยชน  การ

วิเคราะหงาน การออกแบบที่เนนผูใชเปนศูนยกลาง การออกแบบเพื่อคน

ทุกคน การทําตนแบบ แบบจําลองแนวความคิดและการใชคําเปรียบเทยีบ 

เหตุผลในการออบแบบซอฟตแวร การออกแบบหนาตาง เมนูและคําสั่ง 

การติดตอโดยใชเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการ

ตอบสนอง สี  ไอคอน เสียง การทําใหเปนสากล การทําใหเขากับทองถ่ิน 

สถาปตยกรรมสวนติดตอกับผูใชและสวนตอประสานโปรแกรมประยุกต 

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   
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EN 844 309 การโปรแกรมเครือขายคอมพิวเตอร   3(3-0-6) 

  Computer Network Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

          เครือขายคอมพิวเตอรขั ้นแนะนํา อินเทอรเน็ตโพรโทคอล การ

เขารหัสขอมูล การโปรแกรมเครือขายทีซีพี/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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

               สื่อสังคมขั้นแนะนํา แพลตฟอรมสื่อสังคม การตลาดสื่อสังคม

กลยุทธการตลาดสื่อสังคม และ โครงงานการตลาดสื่อสังคม   
 

                Introduction  to social media, social media platforms, 

social media marketing, social media marketing strategy and  

social media in marketing projects  

 

   

EN 844 312 วิศวกรรมซอฟตแวรขั้นแนะนํา   3(3-0-6) 

 Introduction to Software Engineering   

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  วิศวกรรมซอฟตแวรขั ้นแนะนํา  กระบวนการพัฒนาซอฟแวร 

กระบวนการคลองตัว ขอกําหนดซอฟตแวร  ตัวแบบซอฟตแวร การ

ออกแบบซอฟตแวร การสรางซอฟตแวร  การทดสอบซอฟตแวร การทวน

สอบซอฟตแวร การตรวจสอบซอฟตแวร การประกันคุณภาพซอฟตแวร 

การจัดการโครงการซอฟตแวร การจัดการโครงแบบซอฟตแวร 

 

  Introduction to software engineering, software 

development processes, agile processes, software 

requirements, software modeling, software design, software 

construction, software testing, software verification, software 
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validation, software quality assurance, software project 

management, software configuration management  

   

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

 Interactive Data Visualization    

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 842 401  

 Prerequisites : EN 842 401  

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพขอมูล การแสดงภาพแบบ

คงที่การแสดงภาพเชิงโตตอบ  การแสดงภาพเชิงโตตอบของขอมูลตามชวง

ชั้น การแสดงภาพขอมูลเชิงโตตอบตามเวลา และการแสดงภาพเชิงโตตอบ

ของขอมูลทางภูมิศาสตร 

 

  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   

 

   

**EN 844 502 การออกแบบเสียงสําหรับเกมและแอนิเมชัน   3(3-0-6) 

 Sound Design for Game and Animation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

               การแสดงผานเสียงมนุษย  การบรรยาย  อารมณและความรูสกึ 

วิธีใชคําพูด 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 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล    3(3-0-6) 

 Special Topics in Digital Media Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

  บรรยายและอภิปรายในหัวขอปจจ ุบ ันท ี ่น าสนใจในสาขา

วิศวกรรมสื่อดิจิทัล   
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  Lectures and discussions on current topics of interest in 

digital media engineering 
 

   

EN 844 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสื่อดิจิทัล                          6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Digital Media Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  IC 011 015 และเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4  หรือ 

 นักศึกษาตองไดรับอนุญาตจากสาขาวิชาฯ 

 กอนลงทะเบียน 

 

 Prerequisites : IC 011 015, The four year student or The 

 student must obtain a permission from the 

 department before 

 

              นักศึกษาตองปฏิบ ัต ิงานจริงด วยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการ

ทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนกังานที่ปรึกษาอยางนอย 16 

สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการไปทัศนศึกษาหรือฝกงาน

ทั ่วไป น ักศ ึกษาต องเข ียนรายงานเช ิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

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 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

            หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและสมรรถนะ

ของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทําหนาที่เดินอากาศ 
 

           Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, aeronautical 

decision making 
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EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรูพื ้นฐานเกี่ยวกับ

อากาศยาน ระบบการสื ่อสาร และเครื ่องหมายที ่เกี ่ยวของกับการบิน 

ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 

           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 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 
 อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิค การ

นําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 
 

 

 Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning 

performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 Prerequisites : None  

           การบริการภาคพื ้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคา

อันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การฝกอบรมสําหรับ

พนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การเตรียมความ

พรอมสําหรับการสอบ  

 

  Ground handling, safety management system, quality 

management system, planning and production control, 

transportation of dangerous goods, computer for flight planning, 
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the dispatcher training, planning and production control, 

examination and preparation 
   

IC 011 001 การอานและการเขียนเชิงวิพากษ 3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  การฝกการอานที่เนนการ

ประเมิน การวิเคราะหวิพากษ อยางเปนระบบ การฝกการเขียนที่เนนการ

คนควา การเรียบเรียง การสรางงานเขียนหนังสือสําหรับความมุงหมายตาง ๆ 

           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 : ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ทักษะภาษาอังกฤษ ดานการพดู ฟง อานและเขียน เชิงวชิาการที่จาํเปน 

Essential academic English language skills in speaking, 

listening, reading and writing 

 

   

IC 011 003 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 1 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติไทย  

 Prerequisites : Non Thai students  

 วัฒนธรรมไทยข้ันแนะนํา ตัวอักษรและไวยากรณไทย การฟงและการ

พูดเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน   

Introduction to Thai culture, Thai alphabet and Thai grammar, 

listening and speaking for communication various situation in daily life 

 

   

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

 Japanese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติญี่ปุน  

 Prerequisites : Non-Japanese students  
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 คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุนอยางงายสําหรับการสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน แนะนําวัฒนธรรมทั่วไปของญี่ปุน 

Simple Japanese vocabulary, expressions, sentences used in 

everyday conversations, introduction to general Japanese culture 

 

   

IC 011 005 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมใชนักศึกษาสัญชาติจีน  

 Prerequisites : Non- Chinese students  

  คําศัพท 280 คํา สํานวนประโยคภาษาจีนอยางงายสําหรับการ

สนทนาในชีวิตประจําวัน สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ 40 

หัวขอ การฝกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณตาง 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 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 2 3(3-0-6) 

 Thai for Foreigners II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 003  

 Prerequisites : IC 011 003  

  การอานและการเขียนขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวัน  ทักษะการฟง

และการพูดที่มีเนื้อหาซับซอนขึ้นในสถานการณตาง ๆ  การแสดงความคิดและ

ความรูสึกเก่ียวกับเร่ืองตาง 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 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Japanese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 004  

 Prerequisites : IC 011 004  

  คําศัพท สํานวนประโยคภาษาญี่ปุนขั้นกลางที่ใชในการสนทนาทาง

ธุรกิจและสถานการณที่หลากหลาย และอักษรคันจิข้ันแนะนํา 
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Intermediate Japanese vocabulary, expression and 

sentences used in business and several situations, introduction to 

Kanji 

   

IC 011 008 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  IC 011 005  

 Prerequisites : IC 011 005  

 ภาษาจีน 500 คํา สํานวนประโยคภาษาจีน 600 ประโยคสําหรับการสนทนา 

สัทอักษรภาษาจีน และการออกเสียง ไวยากรณ 80 หัวขอ ทักษะการสื่อสาร

ภาษาจีนในสถานการณตาง 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 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Leadership and Change Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนํา หนาที่ของภาวะ

ผู น ําและการจัดการการเปลี ่ยนแปลง ภาวะผู น ําและการจ ัดการการ

เปลี่ยนแปลงและปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงองคกร 

Knowledge and understanding of leadership theories, 

leadership function and styles, change management leadership and 

change management, and factors affecting organizational change 

 

   

IC 011 015 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน และความเปนมืออาชีพ 3(3-0-6) 

 Career Preparation and Professionalism  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

   องคประกอบในการสรางภาพลักษณมืออาชีพ การสื่อสารระหวาง

บุคคลและการพัฒนาความสัมพันธ การพัฒนาพันธกิจ การเขียนเปาหมาย 

ทักษะทางโทรศัพท มารยาททางจดหมายอิเล็กทรอนิกสและธุรกิจ เทคนิคการ

ฟงและการพูด การเขียนประวัติยอ การเตรียมตัวสําหรับการสัมภาษณงาน 
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Components of projecting professional image, on 

interpersonal communication and relationship development 

mission statement development, writing goals, telephoning skills, e-

mail and business etiquette, listening and speaking techniques, 

resume writing, preparation for job interview 

   

IC 011 016 การรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูดานสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ การคัดเลือกแหลง

สารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะห

สารสนเทศ การเรียบเรียงและการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง 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 การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  หลักการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหา 

การคนหาขอมูลและความรู การโตแยง และกระบวนการการใหเหตุผล เทคนิค

และการประยุกตสําหรับแนวทางตรรกะในการคิดอยางมีเหตผุล การแกปญหา 

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 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

  คุณลักษณะผูประกอบการ จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การ

ระดมทุนเพ ื ่อการลงท ุน การพัฒนาแผนธุรกิจ การสรางแบรนดและ

เคร่ืองหมายการคา บัญชีข้ันพื้นฐาน 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 การวางแผนการเงินสวนบุคคลขั้นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 Prerequisites : None  

 ความรูพื้นฐานในการวางแผนการเงินสวนบุคคล การจัดทาํงบประมาณ 

การจัดการเงิน การจัดหาสินเชื่อ ความรับผิดชอบตอการใชสินเชื่อ 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 

 

 
 
เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

1 เป นไปตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑ มาตรฐานหล ักส ูตร ระด ับปร ิญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และ 

2  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36  

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

3     เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4     มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

5     ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

5.1 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาบังคับทุกรายวิชา และ 
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5.2  นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 โดยการ

คิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A. Point) คํานวณจากระดับคะแนนทีด่ีที่สุดของแตละรายวิชาในกลุมวิชา

บังคับทุกรายวิชา 

 6      การใหอนุปริญญานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

6.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

6.2 ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

            6.3 ศึกษาและสอบผานรายวชิาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลว และมีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 แต

ไมตํ่ากวา 1.75 


