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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณะ/ภาควชิา   คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

2.1 ช่ือปริญญา 
ช่ือเตม็ (ไทย)   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

ช่ือยอ่ (ไทย)   วศ.บ.  

ช่ือเตม็ (องักฤษ)   Bachelor of Engineering  

ช่ือยอ่ (องักฤษ)   B.Eng.  

2.2 ช่ือสาขาวชิาทีร่ะบุใน TRANSCRIPT 
FIELD OF STUDY: Computer Engineering 

3.  วชิาเอก (ถ้ามี)  

 -  

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
142 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี 
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5.2   ภาษาทีใ่ช้  
มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตาํราเป็นภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  

5.3   การรับเข้าศึกษา  
 เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารรับเขา้ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหลกัเกณฑก์ารเลือก

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยรับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4   ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  
ไม่มี 

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
ผูส้าํเร็จการศึกษาจะไดรั้บปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2554  

กาํหนดการเปิดสอนหลกัสูตร ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2554  

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบหลกัสูตร เพื่อนาํเสนอสภา

มหาวิทยาลยัอนุมติั/เห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 734 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2555  

8.   อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรคอมพิวเตอร์  

2) นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ 

3) นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4) นกัวจิยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

6) ผูดู้แลระบบเครือข่าย 

7) ผูดู้แลระบบสารสนเทศองคก์ร 

8) ผูจ้ดัการโครงการคอมพิวเตอร์ 



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิา 
ทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 
 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชาภาษาองักฤษ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
  ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประสานงานกบัคณะ/หน่วยงานผูใ้หบ้ริการสอน 

ทั้งดา้นเน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

  

 

หลกัสูตรน้ีใชบ้ริการการเรียนการสอนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัภาษา 

สาํนกังานจดัการศึกษาทัว่ไป และคณะวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงลว้นเป็นหน่วยการศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใตก้รอบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัเช่นเดียวกนั 
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หมวดที ่๒. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลกัสูตร  

ยดึถือปรัชญาและปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ ความรู้คู่คุณธรรม  และผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้

ความสามารถ มีทกัษะและคุณลกัษณะตามมาตรฐานในระดบันานาชาติ ใฝ่แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง

ตลอดชีพ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ  
1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์เพียงพอแก่การประยกุตใ์ชแ้ละเรียนรู้เพิม่เติม 

2) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ ทกัษะ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพียง
พอท่ีจะทาํงานทางวิชาชีพได ้

3) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีทกัษะดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการวิจยัและมีศกัยภาพ

ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

2.   แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ใหมี้มาตรฐานไม่ตํ่า

กวา่ท่ี สกอ. กาํหนด 

 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลกัสูตรในระดบัสากล 

(ACM/IEEE) ท่ีทนัสมยั 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ

ผูป้ระกอบการ 

 

พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ใหมี้

ประสบการณ์จากการนาํความรู้

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไป

ปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ

เรียนการสอนใหท้าํงานบริการ

วิชาการแก่องคก์รภายนอก 

 

- งานบริการวิชาการของอาจารยใ์น

หลกัสูตร 

 

พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั และ

เสริมสร้างทกัษะและความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางของนิสิต 

- สนบัสนุนใหนิ้สิตไดมี้ส่วนใน

การวิจยัร่วมกบัอาจารย ์เช่น 

การมีรายวิชาในลกัษณะเอกตั

ศึกษา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง 

เพื่อทาํการศึกษาและคน้ควา้ใน

หวัขอ้ทางวิชาการท่ีน่าสนใจ

โดยมีคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญใน

ศาสตร์เหล่านั้นใหค้าํปรึกษา 

- ส่งเสริมใหมี้การทาํงานร่วม

ระหวา่งนิสิตระดบัปริญญา

บณัฑิต และนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา  

- จาํนวนโครงงานท่ีนิสิตทาํงาน

ร่วมกบัอาจารยห์รือนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา 

พฒันาโครงสร้างของ

หอ้งปฏิบติัการวิจยัใหมี้ความ

มัน่คงและยัง่ยนื 

- การสนบัสนุนใหมี้การศึกษา

ต่อเน่ืองในระดบับณัฑิตศึกษา 

- สดัส่วนของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีเขา้

ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยระบบการศึกษาสาํหรับ

ขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2540 โดยปีการศึกษาหน่ึง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาตน้ 

และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหน่ึงภาคกไ็ด ้  ภาคการศึกษา

หน่ึง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 

สปัดาห์ และมีชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ   เวลาการศึกษา 1 ปี

การศึกษา หมายถึง 2 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษากบั 1 ภาคฤดูร้อน 

เป็นหลกัสูตร 4 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจดัการเรียนการสอนและฝึกงานภาคสนามในภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
ตามระเบียบขอ้บงัคบัและประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ภาคการศึกษาตน้  เดือนมิถุนายน – กนัยายน 

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1) นิสิตมีพื้นฐานความรู้และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกนั 

2) นิสิตขาดความเขา้ใจในวิชาชีพดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทาํใหส่ิ้งท่ีเรียนไม่ตรงกบัความ

คาดหวงัของนิสิต 



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร      142 หน่วยกิต 

 1)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                            30      หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์  3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

 2)  หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์              21   หน่วยกิต  

 3)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                    85    หน่วยกิต  

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (บงัคบั) 50  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (เลือกบงัคบั) 18  หน่วยกิต 

 4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     6  หน่วยกิต  

 
3.1.3 รายวชิา 
3.1.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                                             30         หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสาํนกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสาํนกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์  

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสาํนกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสาํนกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต 
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2100111*  ท่องโลกวิศวกรรม  

                  Exploring Engineering World 

 3(3-0-6) 

 

2110221*  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

                  Computer Engineering Essentials 

 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

5500111      ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 

                   Experiential English I 

 3(2-2-5) 

5500112     ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2   

                   Experiential English II 

 3(2-2-5) 

5500208    ทกัษะการส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน  

                   Communication and Presentation Skills 

 3(2-2-5) 

 

5500308    การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

                   Technical Writing for Engineering 

 3(2-2-5) 

 

3.1.3.2 หมวดวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์          21      หน่วยกติ 
2304107   ฟิสิกส์ทัว่ไป  1 

       General Physics I  

3(3-0-6) 

2304108  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

       General Physics II 

3(3-0-6) 

 

2304183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป  1 

       General Physics Laboratory I  

1(0-3-0) 

2304184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

       General Physics Laboratory II  

1(0-3-0) 

2301107   แคลคูลสั 1 

                 Calculus I 

3(3-0-6) 

2301108  แคลคูลสั 2 

                 Calculus II 

3(3-0-6) 

2302127  เคมีทัว่ไป 

                 General Chemistry 

3(3-0-6) 

                                                            
*

 

รายวิชาเปิดใหม่
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2302163  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 

                 General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

2603284   สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ    

                  Statistics for Physical Science   

3(3-0-6) 

 

3.1.3. 3   หมวดวชิาเฉพาะ                     85    หน่วยกติ 
3.1.3.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม               17    หน่วยกิต 

2100301   การฝึกงานวิศวกรรม 

                 Engineering Practice 

2(0-35-0) 

 

2103106* การเขียนแบบทางวิศวกรรม 

                 Engineering Drawing 

3(1-4-4) 

2109101   วสัดุวิศวกรรม 

                  Engineering Materials 

3(3-0-6) 

2110101    การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                  Computer Programming 

3(3-0-6) 

2110201*  คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

                  Computer Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

 

2110253*  อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ 3(3-0-6) 

                  Computer Electronics and Interfacing  

 

3.1.3.3.2 กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาบงัคบั)                   50     หน่วยกิต 

 2110200 โครงสร้างดิสครีต   3(3-0-6) 

Discrete Structures 

 2110211 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล 3(3-0-6) 

Introduction to Data Structures 

 2110215* วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม 1  3(2-3-4) 

Programming Methodology I 

                                                            
*

 

รายวิชาเปิดใหม่
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 2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

  Digital Computer Logic 

 2110254  การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 3(3-0-6) 

  Digital Design and Verification  

 2110263* การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 

  Digital Computer Logic Laboratory I 

 2110265* ปฏิบติัการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1 1(0-2-1) 

  Digital Design and Verification Laboratory I 

 2110313 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ 3(3-0-6) 

  Operating Systems and System Programs 

 2110316 หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม 3(3-0-6) 

  Programming Languages Principles 

 2110318* หลกัการของระบบกระจาย  1(1-0-2) 

  Distributed Systems Essentials 

 2110327 การออกแบบอลักอริทึม  3(3-0-6) 

  Algorithm Design 

 2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 

  System Analysis and Design  

 2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

  Computer System Architectures 

 2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา 3(3-0-6) 

  Formal Language and Automata Theory 

                                                            
*

 

รายวิชาเปิดใหม่
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 2110363* ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 1(0-2-1) 

  Hardware Synthesis Laboratory I 

 2110422 การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล 3(3-0-6) 

  Database Management Systems Design 

 2110423 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 

  Software Engineering 

 2110471* ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 1  3(2-3-4) 

  Computer Networks I 

 2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1(0-2-1) 

  Computer Engineering Pre-Project 

 2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

  Computer Engineering Projects 

 

 3.1.3.3.3 กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบงัคบั) 18 หน่วยกิต 

 2110291* เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-0-3) 

 Individual Study in Computer Engineering I 

2110292* เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  1(0-0-3) 

 Individual Study in Computer Engineering II 

2110317 พื้นฐานระบบกระจาย 3(3-0-6) 

 Fundamental of Distributed Systems 

2110333 การทาํโปรแกรมแบบทาํตามเหตุการณ์ 3(2-2-5) 

 Event-Driven Programming 
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2110391* เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3  1(0-0-3) 

 Individual Study in Computer Engineering III 

2110392* เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4  1(0-0-3) 

 Individual Study in Computer Engineering IV 

2110412 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน 3(3-0-6) 

 Parallel Computer Architecture 

2110413  ความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ 3(3‐0‐6) 

 Computer Security 

2110414  ระบบการคาํนวณขนาดใหญ่  3(3‐0‐6) 

 Large Scale Computing Systems 

2110420 การสร้างตวัแปลภาษา 3(3-0-6) 

 Compiler Construction 

2110421 ทฤษฎีของภาษาการทาํโปรแกรม 3(3-0-6) 

 Theory of Programming Languages 

2110424  การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์  3(3‐0‐6) 

 Software Process Improvement 

2110428  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทาํเหมืองขอ้มูล  3(3‐0‐6) 

 Introduction to Data Mining 

2110429 ระบบการเรียกใชส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Retrieval Systems 

2110430  การทาํเหมืองอนุกรมเวลาและการคน้หาความรู้ 3(3-0-6) 

Time Series Mining and Knowledge Discovery 
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2110431 วิทยาการภาพดิจิทลัเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

Introduction to Digital Imaging 

2110432 การรู้จาํเสียงพดูอตัโนมติั    3(3-0-6) 

Automatic Speech Recognition 

2110433 คอมพิวเตอร์วชินั    3(3-0-6) 

Computer Vision 

2110435 วิทยาการหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้    3(3-0-6) 

 Introduction to Robotics 

2110441  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

 Software Design and Development 

2110442 การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(3-0-6) 

 Object-Oriented Analysis and Programming 

2110443 ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Human-Computer Interaction 

2110451  การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Digital Computer Hardware Design 

2110455 การทดสอบวงจรดิจิตอล 3(3-0-6) 

 Testing Digital Circuits 

2110473 การคาํนวณแบบทนต่อความผดิพร่อง 3(3-0-6) 

 Fault Tolerant Computing 

2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก 3(3-0-6) 

 VLSI Design 

2110476  ปัญญาประดิษฐ ์1 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence I 
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2110477 ปัญญาประดิษฐ ์2 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence II 

2110478 คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Computer and Communication 

2110479  คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(3-0-6) 

 Computer Graphics 

2110481 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย 3(3-0-6) 

 Wireless Computer Networks 

2110491  หวัขอ้ในระบบและภาษา 3(3-0-6) 

 Topics in Systems and Languages 

2110495  หวัขอ้ชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6) 

 Advanced Topics in Computer Engineering I 

2110496  หวัขอ้ชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 

 Advanced Topics in Computer Engineering II 

2110497  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-3-4) 

 Special Problems in Computer Engineering I 

2110498 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-3-4) 

 Special Problems in Computer Engineering II 

2110501    ออโตมาตา ความสามารถในการคาํนวณและภาษาเชิงรูปนยั    3(3-0-9) 

 Automata Computability and Formal Languages 

2110511    การเขียนโปรแกรมเกม    3(3-0-9)  

 Game Programming    

2110512    คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั    3(3-0-9)     

 Computer Animation 
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2110513    เทคโนโลยช่ีวยเหลือ    3(3-0-9) 

 Assistive Technology 

2110521    สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์    3(3-0-9)   

 Software Architectures 

2110522  ยนิูกซ์/ลีนุกซ์สาํหรับองคก์ร 3(3-0-9)   

 UNIX/Linux for Enterprise Environment 

2110541    การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-9) 

 Computer Systems Audit 

2301366 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข  3(3-0-6) 

 Numerical Analysis 

  

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีภาควิชากาํหนดเพิม่เติม ซ่ึงประกาศโดยภาควชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  

3.1.3.4 หมวดวชิาเลอืกเสรี          6 หน่วยกติ 
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีความสนใจและท่ีเปิดสอนในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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3.1.4   แผนการศึกษา 
 

รหัสวชิา รายวชิา หน่วยกติ 
ปีการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 

2304107 

2304183 

2301107  

2302127 

2302163 

2103106* 

5500111 

 

ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

แคลคูลสั 1 

เคมีทัว่ไป 

ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 

การเขียนแบบวิศวกรรม 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 

                                                                                                       รวม 

 

3      (3-0-6) 

1      (0-3-0) 

3      (3-0-6) 

3      (3-0-6) 

1      (0-3-0) 

3      (1-4-4) 

3      (2-2-5) 

 17  
 

   
ปีการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

2100111* 

2109101 

2110101 

2301108 

2304108 

2304184 

5500112 

 

ท่องโลกวิศวกรรม 

วสัดุวิศวกรรม 

การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แคลคูลสั 2 

ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 

                                           รวม 

3      (3-0-6) 

3      (3-0-6) 

3      (3-0-6) 

3      (3-0-6) 

3      (3-0-6) 

1      (0-3-0)  

3      (2-2-5) 

 19  
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                                     ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่1   

2110200 โครงสร้างดิสครีต 3 (3-0-6) 

2110215* วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม 1 3 (2-3-4) 

2110221* แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

2110251 ตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล 3 (3-0-6) 

2110253* อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ 3 (3-0-6) 

2110263* การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล 1 1 (0-2-1) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 19  

  

                                    ปีที ่2  ภาคการศึกษาที ่2 
  

2110201* คณิตศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

2110211 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล 3 (3-0-6) 

2110254 การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 3 (3-0-6) 

2110265* ปฏิบติัการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1 1 (0-2-1) 

2603284 สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 

5500208 ทกัษะการส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 19  

  

 

  

                                                            
*

 

รายวิชาเปิดใหม่หรือมีการแกไ้ขรายละเอียด
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                                     ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่1   

2110313 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ 3 (3-0-6) 

2110316 หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม 3 (3-0-6) 

2110327 การออกแบบอลักอริทึม 3 (3-0-6) 

2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

2110363* ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 1 (0-2-1) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 16  

    

                                     ปีที ่3  ภาคการศึกษาที ่2   

2110318* หลกัการของระบบกระจาย 1 (1-0-2) 

2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 

2110422 การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล 3 (3-0-6) 

2110471* ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 1 3 (2-3-4) 

2110xxx วิชาเลือกบงัคบั 3  

5500308 การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 19  

    

                                     ปีที ่3  ภาคฤดูร้อน   

2100301 การฝึกงานวิศวกรรม 2 (0-18-0) 
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ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่1 
  

2110423 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา 3 (3-0-6) 

2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 (0-2-1) 

2110xxx วิชาเลือกบงัคบั 6  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3  

 รวม 16  

    

                                     ปีที ่4  ภาคการศึกษาที ่2   

2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-3) 

2110xxx วิชาเลือกบงัคบั 9  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3  

 รวม 15  

 

3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา 
  ดูเอกสารผนวก ก คาํอธิบายรายวิชา  

 



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจํา   
 

ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

1 ศ. นาย บญุเสริม กิจศิริกลุ D.Eng. 

 

M.Eng. 

 

B.Eng. 

Computer Science 

Computer Science 

Electrical & 

Electronic 

Engineering 

Tokyo Institute of Technology 

 

Tokyo Institute of Technology 

 

Tokyo Institute of Technology 

2536 

 

2533 

 

2531 

2 ศ. นาย ประภาส จงสถิตย์วฒันา  Ph.D. 

 

วศ.บ. 

Computer 

Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

U. of Edinburgh, UK 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2537 

 

2523 

3 รศ. น.ส. ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ Ph.D. 

M.Sc. 

สต.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

Illinois Institute of Technology 

U. of Maryland 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2545 

2536 

2529 

4 รศ. น.ส. ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยธุยา Ph.D. 

M.Sc. 

 

สต.บ. 

Computer Science 

Computing Science 

 

U. of Kent, UK 

Imperial College, U. of 

London, UK 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2540 

2535 

 

2532 

5 รศ. น.ส. ธาราทิพย์ สวุรรณศาสตร์ Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Computer Science 

วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ 
สถิติ 

Illinois Institute of Technology 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2539 

2534 

 

2529 

6 รศ. น.ส. พรศิริ หม่ืนไชยศรี Ph.D. 

M.S. 

สต.ม. 

วท.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

 

สถิติ 

Oregon State U. 

Oregon State U. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเชียง ใหม ่

2541 

2537 

2529 

2526 

7 รศ. นาย วนัชยั ริว้ไพบลูย์ Dr.-Univ. 

วท.ม. 

 

Graduate 

Diploma 

วท.บ. 

Computer Science 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
Medical Physics 

X-Rays Technology 

Grenoble I, France 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2540 

2519 

 

2516 

 

2515 

8 รศ. นาย วิวฒัน์ วฒันาวฒิุ วศ.ด. วิศวกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2546 
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ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

 

M.S. 

 

วศ.บ. 

คอมพิวเตอร์ 
Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

 

California State U., Fullerton 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

2532 

 

2528 

9 รศ. นาย สมชาย ประสิทธ์ิจตูระกลู Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2534 

2530 

2526 

10 รศ. นาย สาธิต วงศ์ประทีป Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

B.Sc. 

(Hons) 

Computer 

Engineering 

Electronics 

 

Electrical & 

Electronic 

Engineering 

U. of Technology Sydney 

 

King’s College, U. of London, 

UK 

Newcastle Upon Tyne 

Polytechnic, UK 

2537 

 

2524 

 

2522 

11 รศ. น.ส. นงลกัษณ์ โควาวิสารัช M.S. 

 

 

M.A. 

 

B.Eng 

 

Electrical  and 

Electronic 

Engineering 

Language and 

International Trade 

Power and 

Electronics 

Missouri-Columbia 

 

 

Eastern Michigan 

 

King  Mongkut’s Institute of 

Technology  

2528 

 

 

2530 

 

2526 

12 รศ. นาง มณัฑนา ปราการสมทุร วท.ม. 

 

ค.บ. 

 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2520 

 

2516 

13 ผศ. นาย เกริก ภิรมย์โสภา Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

Michigan State U. 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2549 

 

2543 

 

2541 

14 ผศ. นาย เฉลิมเอก อินทนากรวิวฒัน์ Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

U. of Southern California 

U. of Southern California 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

2545 

2538 

2535 
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ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

 คอมพิวเตอร์ เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
15 ผศ. น.ส. โชติรัตน์ รัตนามหทัธนะ Ph.D. 

M.S. 

B.S. 

Computer Science 

Computer Science 

Computer Science 

U. of California, Riverside 

Harvard U. 

Carnegie Mellon U. 

2548 

2542 

2541 

16 ผศ. นาย ณฐัวฒิุ หนไูพโรจน์ Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

Michigan State U. 

Michigan State U. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2541 

2536 

2533 

17 ผศ. นาง ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of  Maryland at College Park 

U. of Southern California 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2544 

2537 

2535 

 

18 ผศ. นาง โปรดปราน   บณุยพกุกณะ Ph.D. 

M.S. 

M.S. 

B.A. 

Information Science Claremont Graduate U. 

Claremont Graduate U. 

Boston U. 

U. of Findlay 

2546 

2542 

2532 

2531 

19 ผศ. นาย  พิษณ ุคนองชยัยศ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Information Science 

Information Science 

Computer Science 

U. of Tokyo 

U. of Tokyo 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2546 

2540 

2537 

20 ผศ. นาย วิษณ ุโคตรจรัส Ph.D. 

 

M.Eng. 

 

B.Eng. 

 

Computer 

Engineering 

Computer 

Engineering 

Computer 

Engineering 

Imperial College, U. of 

London, UK 

Imperial College, U. of 

London, UK 

Imperial College, U. of 

London, UK 

2545 

 

2540 

 

2540 

21 ผศ. นาย วีระ เหมืองสิน Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Manchester, UK 

U. of Manchester, UK 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2543 

2538 

2535 

22 ผศ. นาย เศรษฐา ปานงาม Ph.D. 

 

M.Sc. 

B.Eng. 

 

Automotive 

Electronics 

IT for Manufacture 

Electrical & 

Electronic 

U. of Warwick, UK 

 

U. of Warwick, UK 

Imperial College, U. of London, 

UK 

2544 

 

2539 

2538 
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ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

Engineering 

23 ผศ. นาย สืบสกลุ พิภพมงคล Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

and Engineering 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Auburn U. 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2534 

 

2525 

 

2523 

24 ผศ. นายสกุรี   สินธภิุญโญ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2544 

 

2542 

 

2538 

25 ผศ. นาย อติวงศ์ สชุาโต Ph.D. 

 

 

S.M. 

 

วศ.บ. 

Electrical 

Engineering and 

Computer Science 

Electrical  

Engineering and 

Computer Science 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

MIT 

 

 

MIT 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2547 

 

 

2543 

 

2541 

26 ผศ. นาย อรรถวิทย์ สดุแสง Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2542 

2537 

2534 

27 ผศ. นาย อรรถสิทธ์ สรุฤกษ์ Dr. en 

inf. 

DEA 

en I.A. 

วท.บ. 

Computer 

Algorithm 

Computer 

Algorithm 

คณิตศาสตร์ 

U. Pierre & Marie Curie, France 

 

U. Pierre & Marie Curie, France 

 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2544 

 

2538 

 

2528 

28 ผศ. นาย อาทิตย์ ทองทกัษ์ D.Eng. 

 

 

M.Eng. 

 

B.Eng. 

 

Electrical and 

Electronic 

Engineering 

Electronic 

Engineering 

Electronic 

Engineering 

Tokyo Institute of Technology 

 

 

Chiba U. 

 

Chiba U. 

2539 

 

 

2532 

 

2530 
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ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

29 ผศ. นาย ชชีูพ ฉิมวงษ์ วท.ม. 

 

ค.บ. 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
การศกึษา 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2524 

 

2516 

30 ผศ. น.ส. ธนาวรรณ จนัทรัตนไพบลูย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2524 

 

2522 

31 ผศ. นาง นครทิพย์ พร้อมพลู M.Sc. 

บธ.ม. 

สต.บ. 

Computer Science George Washington  U. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2536 

2534 

2530 

32 ผศ. นาย บญุชยั โสวรรณวณิชกลุ วศ.บ. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2521 

33 อ. นางกลุธิดา  โรจน์วิบลูย์ชยั Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Computer Science 

Computer Science

วิศวกรรมไฟฟ้า 
 

University of Tokyo 

University of Tokyo 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2549 

2546 

2543 

 

34 อ. นาย  ชยัรัต พงศ์พนัธุ์ภาณี Ph.D. 

 

 

M.Sc. 

 

 

 

วศ.บ. 

Radio Frequency 

Telecommunication

s 

Microelectronics 

and 

Telecommunication

s 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

U. of Southampton, UK 

 

 

U. of Liverpool, UK 

 

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

2543 

 

 

2536 

 

 

 

2534 

35 อ. นาย ฐิต ศิริบรูณ์ Ph.D. 

 

 

M.Eng. 

 

วศ.บ. 

Electrical & 

Computer 

Engineering 

Electrical 

Engineering 

ไฟฟ้าส่ือสาร 

Oregon State U. 

 

 

Lamar U. 

 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2531 

 

 

2522 

 

2521 

36 อ. นายนทัที   นิภานนัท์ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

2550 

 

2546 
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ลาํดับ ตาํแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจาํตัวประชาชน 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ช่ือสถาบนั ปี 

วศ.บ. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2544 

37 อ. นาย ยรรยง เตง็อํานวย Ph.D. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

Iowa State U. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2527 

2522 

 

2519 

38 อ. นาย เชษฐ พฒัโนทยั M.S. 

 

วศ.บ. 

Electrical and 

Computer Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

U. of Miami 

 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2538 

 

2532 

39 อ. น.ส. ฐานิศรา เกียรติบารมี วศ.บ. วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 

40 อ. นาย ธงชยั  โรจน์กงัสดาล M.S. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมสํารวจ 

U. of Delaware 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2544 

2536 

 

2531 

  

3.2.3 อาจารย์พเิศษ    
 

ไม่มี 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
ตามแผนการเรียนของหลกัสูตร กาํหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนวิชา 2100301 การฝึกงานทางวิศวกรรม 

(2 หน่วยกิต) ในภาคฤดูร้อนชั้นปีท่ี 3 โดยมีเวลาฝึกงานกบัหน่วยงานท่ีรับนิสิตเขา้ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 35 วนั

ทาํงานหรือไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมงงาน เม่ือเสร็จส้ินการฝึกงานนิสิตจะตอ้งส่งรายงานการฝึกงานและแบบ

ประเมินผลจากหน่วยงานใหก้บัคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินผลการฝึกงาน นิสิตจะไดรั้บเกรดเป็น 

S/U 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์คาดหวงัวา่นิสิตท่ีไดรั้บการฝึกงานจะมีผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกงาน

ดงัน้ี 

1)  ฝึกทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรู้ภาคทฤษฎี ในการทาํงานและแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรม  

2)  สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเรียนมาและนาํไปปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลาย

สาขาวิชาและหลากหลายวฒันธรรม 

3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร  

5) สามารถนาํเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานดว้ยความมัน่ใจ และตามมาตรฐานงานของหน่วยงาน

นั้น ๆ 

4.2 ช่วงเวลา 
ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน รวมเวลาไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมง 

5.  ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  
ตามแผนการเรียนของหลกัสูตร กาํหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2110490 โครงการทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และรายวิชา 2110499 โครงการทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 
นิสิตชั้นปีท่ี 4 จะไดท้าํโครงงานในหวัขอ้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีตนสนใจภายใตก้ารดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานตลอดทั้งปี โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 นิสิตจะตอ้งนาํเสนอแบบเสนอโครงงาน เพื่อ

กาํหนดหวัขอ้ ขอบเขต และแผนการดาํเนินงาน และในภาคการศึกษาท่ี 2 นิสิตจะตอ้งนาํเสนอผลการดาํเนิน

โครงงานและรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

ภาควิชาฯ ประเมินผลการดาํเนินโครงงาน 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) นิสิตสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และประยกุตใ์ชใ้นการทาํ

โครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) นิสิตสามารถสืบคน้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

3) นิสิตสามารถทาํงานร่วมกนัเป็นทีม  

4) นิสิตมีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน ภาษาพดู และการนาํเสนอ 

5.3 ช่วงเวลา 
นิสิตลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

5.4 จํานวนหน่วยกติ 
รวม 4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
1) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2) มีกาํหนดการและระเบียบวิธีปฏิบติั 

3) กาํหนดชัว่โมงใหค้าํปรึกษาแก่นิสิต 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
นิสิตจะตอ้งจดัทาํแบบเสนอโครงงาน รายงานความกา้วหนา้ และรายงานฉบบัสมบูรณ์ พร้อมทั้ง

นาํเสนอต่อคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาควชิาฯ เพื่อประเมินผลจากการดาํเนินโครงงาน การ

นาํเสนอ เน้ือหารายงาน ความถูกตอ้งทางวิชาการ และความตรงต่อเวลา ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิตวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีภาควิชาฯ มุ่งหวงัจะพฒันาใหมี้ข้ึนไดแ้ก่  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
1) รู้รอบ-รู้ลึก 

มีความรู้ดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์อยา่ง

กวา้งขวาง และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางตาม

ความสนใจ 

- รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรครอบคลุมองค์

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตาม

มาตรฐานสากล 

- เพิ่มหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือกบงัคบั และให้

มีรายวิชาเลือกบงัคบัท่ีหลากหลาย  

- จดัใหมี้กลุ่มหรือสายวิชา (track) ใหนิ้สิตเลือก

เรียนอยา่งมีทิศทาง โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ท่ี

ชดัเจนของแต่ละสาย 

- มีทั้งรายวิชาเอกตัศึกษาสาํหรับนิสิตปี 2-3 และ

โครงงานสาํหรับนิสิตปี 4 

2) คิดเป็น-ทาํเป็น 

สามารถประมวลความรู้ วิเคราะห์ และ

ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา  และมีทกัษะในเชิง

ปฏิบติั 

- ทุกรายวิชามีโจทยปั์ญหา และแบบฝึกหดั 

- เพิ่มการปฏิบติัและโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ 

- ใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาจากการศึกษา

ดว้ยตนเองในรายวิชาเอกตัศึกษาและโครงการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3) ทนัสมยั-ต่อยอด 

มีความรู้ท่ีทนัสมยั ติดตามความกา้วหนา้ใน

ศาสตร์และเทคโนโลย ี และสามารถต่อยอด

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและเปิดวิชาเลือกใหม่  

- ใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ

คน้ควา้วจิยั ทั้งในรายวิชาต่าง ๆ และเอกตัศึกษา 

- สนบัสนุนใหนิ้สิตศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ 

1.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ - วชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น  

 

1.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ 

1.3 มีความรู้พ้ืนฐานทาง

วศิวกรรมศาสตร์ 

- วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอบขอ้เขียน 

- การประเมินการบา้น 

1.4 มีความรู้เฉพาะทางวศิวกรรรม

คอมพิวเตอร์ 

- รายวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

- การเรียนแบบออนไลน์ 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

 

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ 

2.1 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

- รายวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

- การเรียนแบบออนไลน์ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

2.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ 

2.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้พ้ืนฐาน

ทางวศิวกรรมศาสตร์ 

2.4 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เฉพาะ

ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3. การวเิคราะห์ปัญหา 
3.1 สามารถระบุปัญหาท่ีซบัซอ้นได ้ - การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

3.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหา 



35 

 

 

4. การออกแบบและพฒันาทางแก้ปัญหา 
4.1 สามารถออกแบบการแกปั้ญหา - รายวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

 

4.2 สามารถออกแบบการแกปั้ญหาท่ี

คาํนึงถึงความปลอดภยัของ

สาธารณชน 

4.3 สามารถออกแบบการแกปั้ญหาท่ี

คาํนึงถึงสังคมและวฒันธรรม 

4.4 สามารถออกแบบการแกปั้ญหาท่ี

คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

5. การตรวจสอบ/สืบค้นข้อเทจ็จริง 

5.1 สามารถวางแผนกระบวนการ

ตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ 

- รายวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายวชิาปฏิบติัการ 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

 

5.2 สามารถดาํเนินการตรวจสอบ/

ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา 

5.3 สามารถวเิคราะห์และแปลผลการ

ดาํเนินงาน 

5.4 สามารถสังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหา

บทสรุป 

6. การใช้เคร่ืองมือทนัสมัย 

6.1 สามารถเลือกเคร่ืองมือ เทคนิค 

ทรัพยากร ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

- รายวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายวชิาปฏิบติัการ 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

 6.2 สามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ 

เทคนิค ทรัพยากร ท่ีเหมาะสมและ

ทนัสมยั 

6.3 สามารถสร้างเคร่ืองมือ เทคนิค 

ทรัพยากร ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 
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7. การทํางานด้วยตนเองและการทาํงานเป็นทมี 

7.1 สามารถทาํงานดว้ยตนเอง - รายวชิาปฏิบติัการ 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การประเมินกระบวนการทาํงาน/

บทบาทในการทาํกิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

7.2 สามารถทาํงานในฐานะสมาชิก

ของทีม 

7.3 สามารถทาํงานในฐานะผูน้าํของ

ทีม 

8. การตดิต่อ ส่ือสาร 

8.1 สามารถส่ือสารกบัคณะทาํงาน - รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- รายวชิาภาษาต่างประเทศ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การนาํเสนอปากเปล่า 

- การประเมินกระบวนการทาํงาน/

บทบาทในการทาํกิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การประเมินผลการฝึกงาน 

 

8.2 สามารถส่ือสารกบัองคก์รวิชาชีพ 

8.3 สามารถส่ือสารกบัสังคม 

9. วศิวกรและสังคม 

9.1 ตระหนกัและรับผดิชอบในผลการ

ปฏิบติังานต่อความปลอดภยัของ

สาธารณชน 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

 

- การสอบขอ้เขียน 

- การประเมินผลการฝึกงาน 

- การประเมินกระบวนการทาํงาน/

บทบาทในการทาํกิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

9.2 ตระหนกัและรับผดิชอบในผลการ

ปฏิบติังานต่อสังคมและวฒันธรรม 

9.3 ตระหนกัและรับผดิชอบในผลการ

ปฏิบติังานเชิงกฎหมาย 

10. จริยธรรม 

10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย ์

สุจริต 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- กิจกรรม 

- ระเบียบและขอ้บงัคบั 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การเขา้ชั้นเรียน 

- การปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบั 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

10.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา 

10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

วชิาชีพ 
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11. ส่ิงแวดล้อม ความยัง่ยนื และเศรษฐกจิพอเพยีง 

11.1 ตระหนกัและรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอบขอ้เขียน 

11.2 ตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืและเศรษฐกิจพอเพียง 

12. การบริหารโครงการ 

12.1 มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการบริหาร

โครงการ 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 12.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น

การบริหารโครงการในการปฏิบติังาน 

13. การเรียนรู้ตลอดชีพ 

13.1 ตระหนกัถึงความจาํเป็นของการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอด

ชีพ 

- การสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

(research-based instruction) 

- การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ 

(independent study) 

- รายวชิาโครงการวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- รายวชิาเอกตัศึกษา 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 

 13.2 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 
 

 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping)



1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

1.1 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 8.1 สามารถสื่อสารกบัคณะทาํงาน
1.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 8.2 สามารถสื่อสารกบัองคก์รวิชาชีพ
1.3 มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 8.3 สามารถสื่อสารกบัสงัคม
1.4 มีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์

2.1 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ 9.1 ตระหนกัและรับผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานต่อความปลอดภยัของสาธารณชน
2.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 9.2 ตระหนกัและรับผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานต่อสงัคมและวฒันธรรม
2.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 9.3 ตระหนกัและรับผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานเชิงกฎหมาย
2.4 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.1 สามารถระบุปัญหา(ที่ซบัซอ้น)ได้ 10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซื่อสตัย ์สุจริต
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 10.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา

10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
4.1 สามารถออกแบบการแกป้ัญหา 11.1 ตระหนกัและรับผิดชอบในผลการปฏิบตัิงานต่อสิ่งแวดลอ้ม
4.2 สามารถออกแบบการแกป้ัญหาที่คาํนึงถึงความปลอดภยัของสาธารณชน 11.2 ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาที่ย ัง่ยนืและเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 สามารถออกแบบการแกป้ัญหาที่คาํนึงถึงสงัคมและวฒันธรรม
4.4 สามารถออกแบบการแกป้ัญหาที่คาํนึงถึงสิ่งแวดลอ้ม
5.1 สามารถวางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ 12.1 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบริหารโครงการ
5.2 สามารถดาํเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา 12.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการบริหารโครงการในการปฏิบตัิงาน
5.3 สามารถวิเคราะห์ และแปลผลการดาํเนินงาน
5.4 สามารถสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาบทสรุป
6.1 สามารถเลือกเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั 13.1 ตระหนกัถึงความจาํเป็นของการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีพ
6.2 สามารถประยกุตใ์ชเ้ครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั 13.2 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง
6.3 สามารถสร้างเครื่องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั
7.1 สามารถทาํงานดว้ยตนเอง
7.2 สามารถทาํงานในฐานะสมาชิกของทีม
7.3 สามารถทาํงานในฐานะผูน้าํของทีม

คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ (Graduate Attributes) ของหลกัสูตรวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
1. ความรู้ทาง
คณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณติศาสตร์ วทิย
ศาสตร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์

3. การ
วเิคราะห์

ปัญหา

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเทจ็จริง

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

6. การใช้
เครื่องมอื

ทนัสมยั

7. การทาํงาน
ด้วยตนเอง 

และการทาํงาน

เป็นทมี

8. การตดิต่อ 
สื่อสาร

9. วศิวกร และ
สังคม

10. จริยธรรม

6. การใช้เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางานด้วย
ตนเอง และการทํางาน
เป็นทีม

5. การตรวจสอบ/
สืบค้นข้อเท็จจริง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม

11.  สิ่งแวดล้อม 
ความยัง่ยนื และ
เศรษฐกจิพอเพยีง

12. การบริหาร
โครงการ

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยัง่ยนื 
และ

8. การติดต่อ สื่อสาร

9. วศิวกรและสังคม

3. การวเิคราะห์ปัญหา

4. การออกแบบและ
พฒันาทางแก้ปัญหา

13. การเรียนรู้
ตลอดชีพ

1. ความรู้ทาง 
คณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณติศาสตร์ 



z {

รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10 10 10 11 11 12 12 13 13

ศึกษาทัว่ไป (ของมหาวทิยาลยั)

1. องค์ความรู้ทาง
คณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทาง

คณติศาสตร์ วทิย
ศาสตร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์

3. การ
วเิคราะห์

ปัญหา

ควา รับ ิดชอบหลัก

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 
และพฒันาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /
 สืบค้นข้อเทจ็จริง

6. การใช้
เครื่องมอื

ทนัสมยั

7. การ
ทาํงานด้วย

ตนเอง และ
การทาํงาน

เป็นทมี

8. การตดิต่อ
 สื่อสาร

9. วศิวกร 
และสังคม

11. 
สิ่งแวดล้

อม 
ความ

ยัง่ยนื 
และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

13. การ
เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา(Curriculum Mapping)
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณั ิต สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงปีการศึกษา 2554 

ควา รับ ิดชอบรอง

ศกษาทวไป (ของมหาวทยาลย)
ภาษาต่างประเทศ z z z z z

สงัคมศาสตร์ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

สหศาสตร์ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

มนุษยศาสตร์ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

ศึกษาทัว่ไป (กลุ่มพิเศษ)
2100311 ท่องโลกวศิวกรรม z z z z z z z z z z z z z z z z z

2110221 แก่นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ z z { { z { z z { z

-



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10 10 10 11 11 12 12 13 13

1. องค์ความรู้ทาง
คณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทาง

คณติศาสตร์ วทิย
ศาสตร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์

3. การ
วเิคราะห์

ปัญหา

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 
และพฒันาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /
 สืบค้นข้อเทจ็จริง

6. การใช้
เครื่องมอื

ทนัสมยั

7. การ
ทาํงานด้วย

ตนเอง และ
การทาํงาน

เป็นทมี

8. การตดิต่อ
 สื่อสาร

9. วศิวกร 
และสังคม

11. 
สิ่งแวดล้

อม 
ความ

ยัง่ยนื 
และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

13. การ
เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

2304107 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 z z {

2304108 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 z { {

2302127 เคมีทัว่ไป z { { { { {2302127 { { { { {

2301107 แคลคูลสั 1 z { {

2301108 แคลคูลสั 2 z { {

2304183 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 z z z z z z z z z z z z z { { z z z

2304184 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 z z z z z z z z z z z z z { { z z z z z

2302163 ปฏิบตัิการเคมีทัว่ไป z z z z z z z z z z z z z { { z z z z z

2603284 สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ z {

พื้นฐานทางวศิวกรรมศาสตร์

2100301 การฝึกงานวศิวกรรม { { { { z z z z z z z z z z { { { { { { { z z z { { { z z z z z z { { { { z z

2103106 การเขียนแบบทางวศิวกรรม z { z z { z z



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10 10 10 11 11 12 12 13 13

1. องค์ความรู้ทาง
คณติศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์และ

วศิวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทาง

คณติศาสตร์ วทิย
ศาสตร์ และ

วศิวกรรมศาสตร์

3. การ
วเิคราะห์

ปัญหา

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 
และพฒันาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /
 สืบค้นข้อเทจ็จริง

6. การใช้
เครื่องมอื

ทนัสมยั

7. การ
ทาํงานด้วย

ตนเอง และ
การทาํงาน

เป็นทมี

8. การตดิต่อ
 สื่อสาร

9. วศิวกร 
และสังคม

11. 
สิ่งแวดล้

อม 
ความ

ยัง่ยนื 
และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

13. การ
เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

2109101 วสัดุวศิวกรรม z z z z z z z

2110101 การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ { z { z { z { { z { { {

2110201 คณิตศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ z z { z { z

2110253 อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการ

เชื่อมต่อ
z { { z

เชอมตอ



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

6. การใช้
เครื่องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน
ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

3. การ
วิเคราะห์

ปัญหา

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยั่งยืน 
และ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ
สังคม

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 
สื่อสาร

1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเท็จจริง

2110200 โครงสร้างดิสครีต z z z z

2110211 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล z z z z

2110215 วธิีวทิยาการทาํโปรแกรม 1 z z z z z z z z {

2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิทลัคอมพิวเตอร์ z z z z z z

2110254 การออกแบบและการทวนสอบดิจิทลั z z z z

2110263 การปฏิบตัิการทางตรรกศาสตร์ของ

ดิจิทลัคอมพิวเตอร์  1
z z z z z z z

2110265 ปฏิบตัิการออกแบบและการทวนสอบ

ดิจิทลั 1
z z z z z z z z z

2110313 ระบบปฏิบตัิการและโปรแกรมระบบ z z z { z z z

2110316 หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม z z z

2110318 หลกัการของระบบกระจาย z z

2110327 การออกแบบอลักอริทึม z z z z z z z

2110332 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ z z z z z z z { { { { { {

2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ z z z z

2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา z z z z

2110363 ปฏิบตัิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 z z z z z z z z z

2110422 การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล z z z z z

2110423 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ z z z z z z z { { { { { {



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

6. การใช้
เครื่องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน
ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

3. การ
วิเคราะห์

ปัญหา

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยั่งยืน 
และ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ
สังคม

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 
สื่อสาร

1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเท็จจริง

2110471 ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 z z z { z z z

2110490 โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน { { { { z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z { { { z z z { { z z z z

2110499 โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ { { { { z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z { { { z z z { { z z z z



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

6. การใช้
เครื่องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน
ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

3. การ
วิเคราะห์

ปัญหา

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยั่งยืน 
และ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ
สังคม

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 
สื่อสาร

1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเท็จจริง

2110291 เอกตัศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z z z z

2110292 เอกตัศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z z z z

2110317 พื้นฐานระบบกระจาย z z

2110333 การทาํโปรแกรมแบบทาํตามเหตุการณ์ z z

2110391 เอกตัศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 z z z z z

2110392 เอกตัศึกษาทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 z z z z z

์ z z

   กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบงัคบั)

2110412 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน z z

2110413 ความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ z z

2110414 ระบบการคาํนวณขนาดใหญ่ z z

2110420 การสร้างตวัแปลภาษา z z

2110421 ทฤษฎีของภาษาการทาํโปรแกรม z z

2110424 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ z z

2110428 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกบัการทาํเหมือง

ขอ้มูล

z z

2110429 ระบบการเรียกใชส้ารสนเทศ z z

2110430 การทาํเหมืองอนุกรมเวลาและการคน้หา

ความรู้

z z

2110431 วทิยาการภาพดิจิทลัเบื้องตน้ z z



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

6. การใช้
เครื่องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน
ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

3. การ
วิเคราะห์

ปัญหา

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยั่งยืน 
และ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ
สังคม

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 
สื่อสาร

1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเท็จจริง

2110432 การรู้จาํเสียงพดูอตัโนมตัิ z z

2110433 คอมพิวเตอร์วชินั z z

2110435 วทิยาการหุ่นยนตเ์บื้องตน้ z z

2110441 การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ z z

2110442 การวเิคราะห์และโปรแกรมเชิงวตัถุ z z

2110443 ปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ z z

2110451 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิทลั z z

คอมพิวเตอร์

2110455 การทดสอบวงจรดิจิทลั z z

2110473 การคาํนวณแบบทนต่อความผดิพร่อง z z

2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก z z

2110476 ปัญญาประดิษฐ์ 1 z z

2110477 ปัญญาประดิษฐ์ 2 z z

2110478 คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร z z

2110479 คอมพิวเตอร์กราฟิก z z

2110481 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย z z

2110491 หวัขอ้ในระบบและภาษา z z

2110495 หวัขอ้ชั้นสูงในวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z

2110496 หวัขอ้ชั้นสูงในวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z



รหสัวชิา ชื่อวชิา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

6. การใช้
เครื่องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน
ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

3. การ
วิเคราะห์

ปัญหา

11. 
สิ่งแวดล้อ

ม ความ
ยั่งยืน 
และ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง

12. การ
บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ
สังคม

2. การประยุกต์ใช้
ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 
สื่อสาร

1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ
เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ
พฒันาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 
สืบค้นข้อเท็จจริง

2110497 ปัญหาพิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z

2110498 ปัญหาพิเศษทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z

2110501 ออโตมาตา ความสามารถในการคาํนวณ
และภาษาเชิงรูปนยั

z z

2110511 การเขียนโปรแกรมเกม z z

2110512 คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั z z

2110513 เทคโนโลยชี่วยเหลือ z z

2110521 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ z z

2110522 ยนูิกซ์/ลีนุกซ์สาํหรับองคก์ร z z

2110541 การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ z z

2301366 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข z z
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.   กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การประเมินผลรายวิชาใชส้ญัลกัษณ์ A B+ B C+ C D+ D จึงถือวา่สอบผา่น ถา้สอบไดเ้กรด F 

ถือวา่สอบไม่ผา่น ถา้เป็นรายวิชาบงัคบัตามหลกัสูตรนิสิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวชิาเลือก

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาท่ีสอบไม่ผา่นได ้

1.2 เกณฑก์ารวดัผล ไดเ้กรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่สําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชานั้น

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบสอนในแต่ละรายวิชาจะดาํเนินการตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นแบบประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) และใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   ส่วนการทวนสอบ

ในระดบัหลกัสูตรจะดาํเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลงัสาํเร็จการศึกษาจะดาํเนินการโดย 

1) การสาํรวจภาวะการไดง้านทาํของบณัฑิต 

2) การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบณัฑิตเขา้ทาํงานหรือศึกษาต่อ 

 
3.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) ศึกษาครบตามหลกัสูตร 

2) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีกาํหนดตามระเบียบจุฬาฯ วา่ดว้ย ระบบการศึกษาสาํหรับขั้น

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2540 

3) สอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

4) มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบจุฬาฯ วา่ดว้ย ระบบการศึกษาสาํหรับขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 

2540 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
มหาวิทยาลยัไดก้าํหนดวิสยัทศัน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอา้งอิงของ

แผน่ดิน เป็นผูน้าํทางปัญญา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมีพนัธกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ การสร้างบณัฑิตท่ี

มีความรู้และทกัษะ ท่ีไดม้าตรฐานในระดบันานาชาติและเหมาะสมกบัสงัคม และการเสริมสร้างนิสิตใหเ้ป็น

บณัฑิตท่ีสามารถครองตนอยา่ง มีคุณธรรมและเป็นผูน้าํสงัคมได ้และเพือ่ใหม้หาวิทยาลยัสามารถดาํรง

ความเป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงของประเทศ เป็นปัญญาและเป็นเสาหลกัของแผน่ดิน (Pillar of the 

Kingdom)   ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัจึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ในการดาํเนินงานเป็น 6 ดา้น โดยมียทุธศาสตร์ท่ี

สาํคญัยทุธศาสตร์หน่ึงคือ กา้วหนา้  :จุฬาฯ  เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํในระดบัโลก มีมาตรฐานและคุณภาพ

วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ มหาวิทยาลยัจึงไดด้าํเนินการบุกเบิกองคค์วามรู้ใหม่ และบูรณา

การองคค์วามรู้เพื่อประโยชน์ของสงัคมไทย ตลอดจนถ่ายโอนองคค์วามรู้กบัสาธารณะเพ่ือช่วยพฒันา

สงัคมไทย ไปสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืในประชาคมโลก นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัไดมุ่้งเนน้การพฒันา

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กล่าวคือ บณัฑิตของมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาท่ีสามได ้มีทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ มีทกัษะในการบริหาร

จดัการ สามารถทาํงานในสงัคมต่างวฒันธรรมได ้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใชเ้หตุผลในการ

แกปั้ญหา มีวสิยัทศัน์ ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค ์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ือสตัยสุ์จริต มีศีลธรรม มีวินยั

เคารพกฎระเบียบของสงัคม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนรู้จกัเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถดาํรงอยูใ่นโลกอนาคตได ้ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างคน และสงัคมไทย 

ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้แข่งขนัได ้และร่วมมือไดอ้ยา่งทดัเทียมและยัง่ยนืในสงัคมโลก  

            เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตดงักล่าว มหาวทิยาลยัจึงได้

จดัทาํโครงการพฒันาคณาจารยเ์พื่อการเรียนการสอนยคุใหม่ (Faculty Development for Tomorrow 

Teaching:FDT2) เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความสาํคญัของการจดั การเรียนการสอนท่ี

จาํเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั จากการเป็นผูใ้หค้วามรู้ มาเนน้ท่ีการ

สร้างองคค์วามรู้ เนน้การสอนเชิงสร้างสรรค ์รวมทั้งการปรับกระบวนทศัน์ในการสอนจากท่ีอาจารยเ์ป็น

หลกั (Teacher Centered Approach) ใหเ้ป็นการจดัการเรียน การสอนโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student 

Centered Approach) และเน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วมาก 

อาจารยผ์ูส้อนจึงจาํเป็นจะตอ้งมีความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ICT ในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง

การพฒันาอาจารยใ์หมี้จิตวิญญาณ (Spirituality) ของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพฒันานิสิต ส่งเสริมให้

คณาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง (Role Model) ของคุณลกัษณะพิเศษและจิตสาํนึกสาธารณะ 
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2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1   การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการอบรมและสมัมนา เพื่อพฒันาคณาจารยด์า้นการเรียนการสอน การ

ประเมินผลท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ของผูเ้รียน และมีกาํหนดการอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ืองดงั

รายละเอียดท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  

2.2   การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการพฒันานกัวิจยั การจดัการอบรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวชิาการและการประกอบวิชาชีพ ภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยั

เช่น สาํนกับริหารวิชาการ สาํนกับริหารทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานวิจยัและหน่วยงานวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นตน้  
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร 
 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จดัการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ตามขอ้กาํหนดการ

ประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั CU-CQA โดยมีเอกสารและรายละเอียดของระบบ

ประกนัคุณภาพปรากฏในเวบ็ไซต ์www.academic.chula.ac.th และมีรายงานการประเมินตนเองของ

หลกัสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 
ดาํเนินการตามระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการบริหารการเงินและงบประมาณของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 
2.2.1  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนท่ีมีอยูแ่ลว้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2.2.2 ห้องสมุด 
ใชเ้อกสารประกอบการศึกษาในสถาบนัวิทยบริการ และ หอ้งสมุดของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงบริการหนงัสือ ตาํรา วารสาร วิทยานิพนธ์ และโสตทศันวสัดุ ทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา  ทั้งหมดประกอบดว้ย 

 

หนงัสือภาษาองักฤษ 57,119 เล่ม 

หนงัสือภาษาไทย 3,2065 เล่ม 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) 593 รายการ 

วิทยานิพนธ์ 7,991 เล่ม 

วารสารไทย 33 ช่ือเร่ือง 

วารสารต่างประเทศ 75 ช่ือเร่ือง 

วารสารเยบ็เล่มภาษาไทย 1,609 เล่ม 
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วารสารเยบ็เล่มภาษาองักฤษ 12,240 เล่ม 

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal) 171 ช่ือเร่ือง 

วีดีโอเทป 365 มว้น 

แผนท่ี 774 ระเบียน 

CD-Rom 678 แผน่ 

ฐานข้อมูล   

        CHULALINET 2,491,654 รายการ 

        ดชันีวารสารไทย (TJDEX) 1,488 รายการ 

 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติมดาํเนินการโดยหอ้งสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
ภาควิชาดาํเนินการบริหารหลกัสูตรตามระบบ CU-CQA และมีการประชุมอาจารยห์ลกัสูตรเป็น

ประจาํเพื่อติดตามการดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการบริหารหลกัสูตรและครอบคลุมดา้นการจดัการ

ทรัพยากรการเรียนการสอนอยูด่ว้ย   

3.  การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
ดาํเนินการตามระเบียบในการรับอาจารยใ์หม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และขอ้ปฏิบติัการรับ

อาจารยใ์หม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรเป็นอาจารย ์ 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
ภาควิชาฯ ดาํเนินการบริหารหลกัสูตรตามระบบ CU-CQA และมีการประชุมคณาจารยท่ี์ไดรั้บ

มอบหมายเป็นประจาํเพื่อติดตามการดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการบริหารหลกัสูตร และครอบคลุมดา้น

การบริหารหลกัสูตรและการติดตามผลการเรียนการสอนอยูด่ว้ย   

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
ภาควิชาฯ ดาํเนินการตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในการแต่งตั้งอาจารยท่ี์สอนบางเวลาและ

อาจารยพ์ิเศษ  

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การกาํหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
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ไม่มีการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งสาํหรับบุคคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัตงิาน 
ภาควิชาฯ จดัส่งเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคไปอบรมและฝึกปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือท่ีตอ้งอาศยัความ

ชาํนาญเฉพาะดา้นกบัทางบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ และการจดัการอบรมตามโอกาส การพฒันาความชาํนาญของ

บุคคลากร กรรมการบริหารหลกัสูตรใชบ้ริการการอบรมท่ีมหาวิทยาลยัและหน่วยงานเอกชนจดัข้ึนตาม

ความจาํเป็นพื้นฐานของบุคคลากรและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.  การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานิสิต 
5.1  การให้คาํปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
นิสิตผูเ้รียนจะไดรั้บคาํแนะนาํการศึกษาผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจน

คาํแนะนาํการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั  

ในดา้นกิจกรรมนิสิต  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัระบบชมรมกิจกรรมนิสิตในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบั

คณะวิชา ท่ีประกอบดว้ยการจดังบประมาณ  การดาํเนินการในกิจกรรมชมรม  และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม

เป็นผูดู้แลติดตาม และใหค้าํปรึกษา  

ในระดบัภาควชิากจ็ะมีการจดัปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  และการใหค้าํปรึกษาในการประกอบวิชาชีพ 

ผา่นทางการเรียนการสอนในชั้นเรียน การประสานงานฝึกงานวิศวกรรม และการศึกษาโครงงานวศิวกรรม 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและ

กระบวนการในการพิจารณาคาํอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดท้าํการสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพงึพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิตอยา่งสมํ่าเสมอผา่นโครงการฝึกงานและแบบสาํรวจบณัฑิตใหม่ ซ่ึงพบวา่ตลาดแรงงานมีความ

ตอ้งการบณัฑิตทางดา้นคอมพิวเตอร์มากข้ึน และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มกัจะไดรั้บการตอบสนอง

อยา่งดีจากตลาดแรงงาน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบณัฑิตส่วนใหญ่มกัจะไดง้านทาํก่อนสาํเร็จการศึกษา 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบบประกนัคุณภาพ  CU-CQA กาํหนด ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินงานท่ีใชใ้นการติดตาม ประเมินและ

รายงานคุณภาพของหลกัสูตร ดงัน้ี 
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รายการ ผล
* 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  
1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแต่ละปี 3.84 

2. อาจารย์  
2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์สาํเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 77.5 

2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระดบั 2 

2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระดบั 1 

2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต่์ออาจารยใ์นหลกัสูตร 30% 

2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดร้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาการ วิชาชีพ 100% 

2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต NA 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  
3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา 3.90 

3.2 ร้อยละของรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงต่อปี (มีระดบัการปรับปรุง) NA 

3.3 ร้อยละนิสิตท่ีถูกใหอ้อกกลางคนั (ไม่รวมลาออกกลางคนั) 0 

3.4 ระยะเวลาเฉล่ียของการศึกษาท่ีบณัฑิตใช ้ 4 

3.5 ระดบัความพึงพอใจบณัฑิต NA 

4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ  
4.1 ร้อยละงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อการจดัหาหนงัสือและวารสารต่อปีการศึกษา 5 

4.2 จาํนวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:6 

4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อ FTEC NA 

4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อ FTES NA 

4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา NA 

4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านทาํใน 4 เดือน ต่อจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละปี >50% 

4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ ต่อจาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษาในแต่ละปี (บณัฑิตศึกษา) NA 

4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ 20 

4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต NA 

 

*ผลการประเมินเม่ือปีพ.ศ.2550 
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หมวดที ่8.  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยักาํหนดใหนิ้สิตประเมินผลการสอนของอาจารยเ์ม่ือส้ินภาคการศึกษาผา่น

ทางระบบอินเตอร์เน็ต ในระบบ Blackboard ผลการประเมินรายวิชาจะส่งใหภ้าควิชาและส่งใหอ้าจารย์

ผูส้อนปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นการเรียนการสอนต่อไป 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทกัษะของอาจารยผ์ูส้อนนั้นพจิารณาจากแบบสอบถามเม่ือนิสิตสาํเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาสุดทา้ย (Exit Survey) แบบสอบถามดงักล่าวน้ีเนน้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และการจดัอนัดบัความพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร ผลการทาํแบบสอบถามจะ

ทาํการบนัทึกและแจกใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในการประชุมอาจารย/์ กรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือปรับปรุงและ

วางกลยทุธ์การเรียนการสอนสาํหรับแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรดาํเนินการเพ่ือสอบถามคุณภาพและความพอใจจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นลกัษณะของวิศวกรบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

 1.   นิสิตและบณัฑิต มีโอกาสใหข้อ้คิดเห็นผา่นระบบแบบสอบถามและรายงานดงัน้ี 

1) แบบประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 

2) แบบประเมินตนเองในดา้นการพฒันาผลการเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

3) แบบสอบถามเม่ือนิสิตสาํเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทา้ย (Exit Survey) 

4) รายงานผลการฝึกงานวิศวกรรม       

 2.   ผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอกมีโอกาสใหข้อ้คิดเห็นผา่นระบบการประชุมและการ

ติดต่อเอกสาร ดงัน้ี 

1) การประชุมและการรายงานผลดาํเนินการขอ้มูลข่าวสารในระบบ E-mail 

2) การประชุมและตรวจเยีย่มสถาบนัการศึกษา     

 3)   ผูใ้ชบ้ณัฑิตและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆมีโอกาสใหข้อ้คิดเห็น ดงัน้ี 

1) การสมัมนาเพือ่สอบถามความพึงพอใจ และสาํรวจความตอ้งการบณัฑิต 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 

3) การใหค้าํปรึกษาแก่นิสิตในระหวา่งการฝึกงานวิศวกรรม และการทาํโครงงาน

วิศวกรรม  
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3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของระบบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-CQA) 



56 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสาร 1 คาํอธิบายรายวชิา 

 
เอกสาร 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
 
เอกสาร 3 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

 
 
 



เอกสาร 1- 1 
 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.1)  กลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพเิศษ 

2100111
*
   ท่องโลกวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 หวัขอ้ทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ พลงังาน ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม 

การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วสัดุ อาหาร ความปลอดภยั อากาศยาน ยานยนต ์

โครงสร้าง การขนส่ง การจดัการนํ้า ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ 

2110221
*
  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

 ภาพรวมของวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ วงจรตรรกและหน่วยประมวลผล อลักอริทึมและโปรแกรม 

ฐานขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐแ์ละหุ่นยนต ์ระบบ

ฝังตวั ศูนยข์อ้มูล ความปลอดภยั จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

  

1.2)  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 5500111    ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1     3(2-2-5) 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือแสวงหาขอ้มูลและความรู้จากแหล่งขอ้มูลและส่ือต่าง 

ๆ ในหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจตามหวัเร่ืองหลกัท่ีกาํหนดและนาํมาประมวล สรุป เพื่อ

นาํเสนอประเดน็ท่ีสาํคญั      

 5500112     ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3(2-2-5) 

       เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 5500111 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลและความรู้

จากแหล่งขอ้มูลและส่ือต่าง ๆ ในหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนสนใจตามหวัเร่ืองหลกัท่ีกาํหนด แลว้

นาํมาสรุปและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพือ่นาํเสนอ   

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 



เอกสาร 1- 2 
 

5500208 ทกัษะการส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน    3(2-2-5) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 5500116 หรือ 5500112 

การฝึกใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในสงัคม การนาํเสนอรายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบั

วิศวกรรมศาสตร์ 

5500308  การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับวิศวกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 5500208 

การฝึกทกัษะการเขียนยอ่ความ การเขียนเรียงความรูปแบบต่าง ๆ ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และการเขียนรายงานการศึกษาและผลการทดลอง 

 

2) หมวดวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

2301107 แคลคูลสั 1        3(3-0-6) 

ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรตของฟังกช์นัค่าจริงของหน่ึงตวั

แปรจริง และการประยกุตเ์ทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2301108 แคลคูลสั 2        3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2301107 

อุปนิสยัเชิงคณิตศาสตร์ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์

เลอร์และการประมาณค่าฟังกช์นัมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เสน้ตรง 

และระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ของหน่ึงตวัแปร แคลคูลสั

ของฟังกช์นัค่าจริงของสองตวัแปร บทนาํสู่สมการเชิงเสน้อนุพนัธ์และการประยกุต ์

2302127 เคมีทัว่ไป         3(3-0-6) 

มวลสารสมัพนัธ์ สมบติัของกาซ ของเหลว ของแขง็ และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชนั จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม 

พนัธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบ้ืองตน้ 

2302163 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป       1(0-3-0) 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมีอินดิเคเตอร์ 

การไทเทรดกรด-เบส พีเอซของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส   
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2304107 ฟิสิกส์ทัว่ไป 1       3(3-0-6) 

แรงและการเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน กลศาสตร์ของไหล (ของไหลหยดุน่ิง ของไหล

เคล่ือนท่ี การแพร่ ความหนืด ความตึงผวิ) การแกวง่และคล่ืนกล อุณหพลศาสตร์ 

ปรากฏการณ์ขนส่งและการถ่ายโอนความร้อน 

2304108 ฟิสิกส์ทัว่ไป 2       3(3-0-6) 

ไฟฟ้า  แม่เหลก็  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  วสัดุทางไฟฟ้า  วงจรกระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลบั อิเลกทรอนิกส์พื้นฐาน ทศันศาสตร์  ฟิสิกส์ยคุใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

2304183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1      1(0-3-0) 

การวดัและ ความแม่นยาํในการวดั การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกตอ้ง การทดสอบ

เก่ียวกบั การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและฟิสิกลัเพนดูลมั การยดืหยุน่ของสปริง

และยาง โมดูลสัของโลหะ การกล้ิงและรัศมีไจเรชนั พลศาสตร์การหมุน อตัราเร็วเสียง

ในอากาศและการทดลองของเมลด ์ความหนืดของของเหลว 

2304184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2      1(0-3-0) 

การวดัความตา้นทานและแรงเคล่ือนไฟฟ้าของเซล การทดลองเก่ียวกบัแอมมิเตอร์ 

โวลตมิ์เตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทรานซิสเตอร์ เลนส์และกระจก 

โพลาไรเซชนั การแทรกสอดและเล้ียวเบนของแสง กมัมนัตรังสี  

2603284 สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ        3(3-0-6) 

ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ หลกัการเบ้ืองตน้ของ

ทฤษฎีความน่าจะเป็น     ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นบางชนิด  การ

อนุมานเชิงสถิติเบ้ืองตน้     การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบ้ืองตน้ ความถดถอยและ

สหสมัพนัธ์ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 

 

3)     หมวดวชิาเฉพาะ             

3.1)   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

2100301 การฝึกงานทางวิศวกรรม      2(0-35-0) 

การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  ภายใตก้ารดูแลของวิศวกรท่ีมี      

ประสบการณ์ประจาํบริษทัเอกชน หรือหน่วยงานราชการ 
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2103106
*
 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(1-4-4) 

บทนาํ การคดัตวัอกัษร เรขาคณิตประยกุต ์หลกัการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน

แบบภาพออโธกราฟฟิก การสเกตซ์ภาพพกิทอเรียล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก 

การบอกมิติ ตวัยดึชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนาํการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

2109101 วสัดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

โครงสร้างผลึกของแขง็ ตาํหนิในโครงสร้างผลึก สมบติัทางกลของวสัดุ ดิสโลเคชนั

และการเพิ่มความแขง็แรงของโลหะ ความเสียหายทางกลของวสัดุ เฟสไดอะแกรมและ

ปฏิกิริยาในสถานะของแขง็ การผลิตและการใชง้านของโลหะ โครงสร้าง สมบติัและ

การใชง้านของเซรามิก โครงสร้าง สมบติัและการใชง้านของพอลิเมอร์ โครงสร้าง 

สมบติัและการใชง้านของวสัดุผสม การกดักร่อนของวสัดุ สมบติัและการใชง้านของ

วสัดุอิเลก็ทรอนิกส์ สมบติัทางไฟฟ้าของวสัดุ สมบติัทางแม่เหลก็ของวสัดุ คอนกรีต

และเหลก็ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยวีสัดุ 

2110101  การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

มโนทศัน์ทางคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทาํงานร่วมกนั

ระหวา่งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ มโนทศัน์ทางการประมวลผลขอ้มูลแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์  การทาํโปรแกรม ประเภทขอ้มูล  

ตวัปฏิบติัการ ขอ้ความสัง่ โครงสร้างควบคุม เคร่ืองมือต่างๆ ในการทาํโปรแกรม  

แบบอยา่งและสญันิยมต่างๆ ในการทาํโปรแกรม  การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง  การ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้น

วิศวกรรม 

2110201
*
  คณิตศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)

พีชคณิตเชิงเสน้ เวกเตอร์ เมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผนั การแกส้มการเชิงเสน้ การแยกตวั

ประกอบ ปริภูมิของเวกเตอร์ ปริภูมิยอ่ยของเวกเตอร์ ค่าลาํดบัชั้น มิติ ฐานหลกั ความตั้ง

ฉาก ภาพฉาย ตวักาํหนด การคาํนวณตวักาํหนด  ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์

ลกัษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับพีชคณิต

เชิงเสน้ 

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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2110253
*
 อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเช่ือมต่อ  3(3-0-6) 

หลกัการออกแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบัดว้ยไดโอด 

ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาจงัชนั ทรานซิสเตอร์แบบฟิลดเ์อฟเฟกต ์การใชง้าน

ทรานซิสเตอร์ในวงจรดิจิตอล การออกแบบทางกายภาพของเกตพ้ืนฐาน ฟลิปฟลอป 

วงจรหน่วยความจาํ วงจรตรรกเช่ือมส่วนต่อประสานแบบต่าง ๆ และมาตรฐาน

สายสญัญาณ  

 

3.1)  กลุ่มวชิาแกนระดับสาขาวชิา (รายวชิาบังคบั) 

2110200  โครงสร้างดิสครีต  3(3-0-6) 

เซต ความสมัพนัธ์ ฟังกช์นั ทฤษฎีและการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิงการจดั การนบั 

หลกัการเพิ่มเขา้ตดัออก ความสมัพนัธ์เวียนเกิด ฟังกช์นัก่อกาํเนิด กราฟและตน้ไม ้

ทฤษฎีจาํนวนเบ้ืองตน้ 

2110211
#
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110101 

การจดัสรรหน่วยความจาํแบบเชิงเสน้ แถวลาํดบั แถวเรียงซอ้น แถวคอย แถวคอย

ลดัคิว  รายการเช่ือมโยง รายการเช่ือมโยงแบบทางเดียว รายการเช่ือมโยงแบบสอง

ทาง    การประมวลผลสายอกัขระ   การจดัสรรหน่วยความจาํแบบตน้ไม ้ตน้ไม้

แบบทวภิาค  การผา่นทางตน้ไม ้ การสร้างตวัแทนตน้ไม ้ ตน้ไมแ้บบบี  ตน้ไม้

แบบเอวแีอล        การคน้หาและการเรียงลาํดบัภายในหน่วยความจาํแบบทวิภาค    

แบบเรดิกซ์   แบบเชลลแ์บบควิกซอร์ท  แบบผสาน  การจดัหน่วยความจาํแบบฮีป 

การลงรหสัแบบแฮช และการทาํตาราง  

2110215
*
 วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม 1    3(2-3-4) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110101 

วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม การทาํโปรแกรมเชิงวตัถุ การทาํโปรแกรมแบบทาํตาม

เหตุการณ์ การทาํโปรแกรมแบบภาวะพร้อมกนั  การจดัการขอ้ผดิพลาดและ

ขอ้ยกเวน้ ส่วนต่อประสานสาํหรับโปรแกรมประยกุต ์(เอพีไอ) เคร่ืองมือการทาํ

โปรแกรม รูปแบบ และปฏิบติัการทาํโปรแกรม 

                                                            
#  ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชา 
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2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

ระบบตวัเลข   เกตเชิงตรรก และนิพจน์ตรรก   พีชคณิตแบบบูล ผงัคาร์โนห์ 

วิธีการใชต้าราง วงจรตรรกแบบรวมและการใชง้าน วงจรบวก วงจรลบ  วงจร

แสดงผลพหุคูณ วงจรถอดรหสั วงจรลงรหสั มลัติเพลก็เซอร์ ดีมลัติเพลก็เซอร์ 

การใชง้านของเกตไตรสเตด    ความเร็วและเวลาของวงจรเชิงตรรก  วงจรเชิง

ลาํดบั  และการออกแบบ ฟลิปฟลอป เคาเตอร์ เรจิสเตอร์ 

2110254
#
 การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110251 

การออกแบบตวัประมวลผลในระดบัชุดคาํสัง่ และระดบัการถ่ายโอนเรจีสเตอร์ 

ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล)  การทวนสอบหนา้ท่ีของแบบจาํลองเอชดีแอล 

ไมโครโปรเซสเซอร์  หน่วยควบคุม  หน่วยความจาํ  ตวับวก  การเช่ือมประสาน

กบัอุปกรณ์รับ/ส่ง 

2110263
*
 การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 

ประสบการณ์ในการใชง้านดิจิทลัอิเลก็ทรอนิกส์โดยใชเ้กตเชิงตรรกและวงจรรวม 

การฝึกหดัสร้าง การทดสอบ และการทาํใหเ้กิดผลของวงจรตรรกเชิงผสมและ

วงจรตรรกเชิงลาํดบั 

2110265
*
  ปฏิบติัการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1   1(0-2-1) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110251 

การเขียนภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์เพื่อทาํใหก้ารออกแบบดิจิตอลเกิดผล  ตวับวก 

หน่วยคาํนวณและตรรกะ หน่วยควบคุม หน่วยความจาํ การรวมหน่วยต่างๆ เขา้

เป็นระบบ การเขียนชุดทดสอบในการทวนสอบการออกแบบ 

2110313
#
 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110211, 2110221 หรือ 2110213  

บริการของระบบปฏิบติัการ หนา้ท่ี การจดัโครงสร้าง กระบวนการ การโปรแกรม

แบบภาวะพร้อมกนั การจดัจงัหวะ บริเวณวิกฤต เซมาฟอร์  มอนิเตอร์ ภาวะติด

ตาย การจดัการหน่วยประมวลผล การจดัการหน่วยความจาํ การจดัการอุปกรณ์ 

                                                            
#  ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชา 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 



เอกสาร 1- 7 
 

การจดัการแฟ้มขอ้มูล การป้องกนัทรัพยากร เครือข่าย ส่วนต่อประสานสาํหรับ

บริการ ฟังกช์นัเรียกใชง้านระบบ ส่วนต่อประสานสาํหรับโปรแกรมประยกุต ์(เอ

พีไอ) การพฒันาบริการของระบบ เคร่ืองมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

เคร่ืองมือสาํหรับจดัการระบบ เคร่ืองมือสาํหรับพฒันาโปรแกรม เคร่ืองมือสาํหรับ

ปฏิบติังาน 

2110316 หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110211 

คาํจาํกดัความของภาษา ไวยากรณ์ รูปแบบ และความหมายของภาษา ภาษาดั้งเดิม  

ชนิดขอ้มูล โครงสร้างการควบคุม โครงสร้างบลอ็ก การเรียกซํ้า ภาษาท่ีใชต้วัแปล

คาํสัง่ สภาพแวดลอ้มของโปรแกรมขณะปฏิบติังานและคอมพิวเตอร์เสมือน ภาษา

แนวใหม่ ภาษาฟังกช์นั ภาษาตรรกะและภาษามาร์คอพั แนวคิดเชิงวตัถุและ

ส่วนประกอบซอฟตแ์วร์ คลาส อินสแตนซ์ วิธีการ การส่งผา่นคาํร้องขอ การสืบ

ทอดคุณสมบติั การผกูวิธีการกบัการร้องขอ การพอ้งรูป โครงร่าง การโปรแกรม

ส่วนประกอบซอฟตแ์วร์ เทคนิคการแปลภาษาเบ้ืองตน้ สแกนเนอร์ พาร์สเซอร์ 

การสร้างรหสั และเคร่ืองมือในการแปลภาษา 

2110318
*
  หลกัการของระบบกระจาย  1(1-0-2) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110313 หรือ ความเห็นชอบของ

ผูส้อน 

ลกัษณะสมบติัและแบบจาํลองระบบ ไดแ้ก่ ไคลเอนต-์เซิร์ฟเวอร์ พร็อกซี เพียร์ทู

เพียร์ การส่งข่าว มาร์แชล โพรโทคอลร้องขอ-ตอบรับ วตัถุเชิงกระจายและการ

เรียกใชจ้ากระยะไกล เวลา นาฬิกา และการจดัลาํดบั การส่ือสารแบบกลุ่ม มลัติ

คาสตแ์บบพื้นฐาน แบบน่าเช่ือถือ และแบบตามลาํดบั ทรานแซกชนัและการ

ควบคุมการทาํงานพร้อมกนั ทรานแซกชนัเชิงกระจาย ทูเฟสคอมมิต การกู ้หวัขอ้

ชั้นสูง การหยัง่เสียง การทาํซํ้ า เวบ็เซอร์วสิ 

2110327 การออกแบบอลักอริทึม  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110200, 2110211 

กลวิธีการออกแบบอลักอริทึม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาํหนดการพลวตั 

อลักอริทึมเชิงละโมบ การคน้ในปริภูมิสถานะ การวิเคราะห์อลักอริทึมเชิงเสน้

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 



เอกสาร 1- 8 
 

กาํกบั ความซบัซอ้นเชิงคาํนวณเบ้ืองตน้ การออกแบบอลักอริทึมสาํหรับปัญหา

เอน็พีแบบยาก การยอ้นรอย การขยายและจาํกดัเขต อลักอริทึมเชิงประมาณ 

2110332 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110211 

ระบบการประมวลผลขอ้มูล  วฏัจกัรของระบบ  วิธีวทิยาการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย  การกาํหนดปัญหา   การเขียนโครงการ การศึกษา

ความเหมาะสม     วิธีวิทยาการออกแบบ     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการออกแบบการ

พิจารณาฐานขอ้มูล  การออกแบบระบบ  การออกแบบแฟ้มขอ้มูลและแบบฟอร์ม 

การออกแบบโปรแกรม     การจดัทาํเอกสาร  วิธีวิทยาการติดตั้งระบบ การเขียน

และทดสอบโปรแกรม  การบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ 

2110352
#
 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110253 หรือ 2110250 

ตวัวดัสมรรถนะ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมแบบเช่ือมสายและแบบไม

โครโปรแกรม การทาํงานเชิงขนานระดบัคาํสัง่  การทาํงานแบบสายท่อ ซูเปอร์ส

เกลาร์ ระบบหน่วยความจาํ หน่วยความจาํแคช หน่วยความจาํเสมือน แถวลาํดบั

จานบนัทึก พฒันาการและอนาคตของสถาปัตยกรรม 

2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา    3(3-0-6) 

ศึกษามโนทศัน์ของไวยากรณ์ ออโตมาตา ภาษา การคาํนวณ และความซบัซอ้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งออโตมาตากบัภาษาขั้นต่าง ๆ เคร่ืองจกัรของทวัริง และรูป

แบบจาํลองของการคาํนวณอ่ืน ๆ ท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกนั ลาํดบัขั้นของ

ภาษาตามความคิดของซอมสกี   ไวยากรณ์แบบคอมแทคฟรี ออโตมาตาแบบพชุ-

ดาวน์ และแบบอ่ืน ๆ  ปัมพิ่งเลมม่าและส่ิงท่ีได ้คุณสมบติัแบบทางเลือก 

อลักอริทึมในการพาสซิง 

                                                            
#  ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชา 
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2110363
*
 ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1  1(0-2-1) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110265 

การสงัเคราะห์ระบบดิจิตอลดว้ยเทคโนโลยเีอฟพีจีเอ การใชภ้าษาบรรยาย

ฮาร์ดแวร์เพื่อจาํลองระบบดิจิตอล การทดสอบและแกจุ้ดบกพร่องของการ

ออกแบบ 

2110422 การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110200, 2110211 

มโนทศัน์ของฐานขอ้มูล  จุดมุ่งหมาย ความอิสระของขอ้มูล  ความสมัพนัธ์

ระหวา่งโครงสร้างทางตรรก   และโครงสร้างกายภาพ  สคีมาและสคีมายอ่ย  

ขอ้มูลแบบไฮราคี   แบบเครือข่ายและแบบสมัพนัธ์  นอร์มอไลเซชนัของขอ้มูล

แบบท่ี 1  แบบท่ี 2  และแบบท่ี 3   สคีมาแบบคาโนนิคลั  ความอิสระของขอ้มูล   

ภาษาอธิบายขอ้มูลคาํสัง่สอบถามพีชคณิตของความสมัพนัธ์ แคลคูลสั

ความสมัพนัธ์   โครงสร้างขอ้มูลสาํหรับการสร้างความสมัพนัธ์กลวิธีในการ

ออกแบบและการแปล โครงสร้างหนา้ท่ีของคาํสัง่สอบถาม ความปลอดภยัของ

แฟ้มขอ้มูล    ความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล 

 2110423  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เคร่ืองมือและเทคนิคในการออกแบบซอฟตแ์วร์   การออกแบบจากบนลงล่างการ

ออกแบบแบบโมดุล     เคร่ืองมือซอฟตแ์วร์    การหาท่ีผดิและการสร้างขอ้มูล

ทดสอบ  ความเช่ือถือไดข้องซอฟตแ์วร์  การประเมินขอ้ผดิพลาดและความผดิ

พร่อง แบบจาํลองความเช่ือถือได ้ แบบจาํลองของความพร้อมอยู ่เทคนิคการ

จดัการ การประมาณค่าใชจ่้าย การดูแลรักษาซอฟตแ์วร์ 

2110471
*
 ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 1    3(2-3-4) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110221 

ประวติัและภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโปรโตคอล

เครือข่าย เครือข่ายระยะใกลแ้ละไกล การประมวลผลแบบผูใ้ชบ้ริการและผู ้

ใหบ้ริการ การประมวลผลแบบเพียร์ถึงเพยีร์ ความมัน่คงและซ่ือตรงของขอ้มูล 

การประมวลผลแบบไร้สายและเคล่ือนท่ี 

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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2110490  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน    1(0-2-1) 

การกาํหนดหวัขอ้หรือปัญหา ขอบเขต และวิธีวิทยาการในการแกปั้ญหา  รวมทั้ง

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากหวัขอ้โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสาขาต่าง 

ๆ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ การสอบขอ้เสนอ

โครงการ การดาํเนินโครงการ การเขียนรายงานความกา้วหนา้ของโครงการเป็น

ระยะ และการนาํเสนอผลงาน 

2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(0-6-3) 

เง่ือนไขรายวิชา : รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110490 

นิสิตดาํเนินโครงการตามท่ีไดส้อบขอ้เสนอโครงการไวใ้นวิชา 2110490 ภายใต้

การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ  และตอ้งเขียนรายงานความกา้วหนา้ส่ง

เป็นระยะ  นิสิตตอ้งส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และสอบปากเปล่ากบักลุ่มคณาจารย์

เม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

 

3.3)   กลุ่มวชิาแกนระดับสาขาวชิา (รายวชิาเลอืกบังคบั) 

2110291
*
  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110292
*
  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110317 พื้นฐานระบบกระจาย  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น  2110313 

การส่ือสารระหวา่งกระบวนการและการเรียกกระบวนงานระยะไกล นาฬิกาเชิง

ตรรกะและการจดัลาํดบั รายการเปล่ียนแปลงแบบรวมศูนยแ์ละการควบคุมภาวะ

พร้อมกนั รายการเปล่ียนแปลงแบบกระจาย เกณฑว์ิธีคอมมิตแบบสองช่วง การ

ควบคุมภาวะพร้อมกนัแบบกระจาย ภาวะติดตายและภาวะติดตายแบบกระจาย 

การกระจายภาระงาน การทนต่อความผดิพร่อง แบบจาํลองความผดิพร่อง การกู ้

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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การสาํเนาเพ่ือสาํรอง มุมมองและนาฬิกาเวกเตอร์ รายการเปล่ียนแปลงแบบ

กระจายภายใตค้วามขดัขอ้ง ความมัน่คง บริการแบบกระจาย 

2110391
*
  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110392
*
  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110412
#
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน   3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110211 

สถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เชิงขนาน โมเดลต่าง ๆ ของการ

คาํนวณเชิงขนาน  อลักอริทึมเชิงขนาน การเขียนโปรแกรมและภาษาท่ีใชใ้นการ

คาํนวณเชิงขนาน 

 2110413 ความมัน่คงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

หลกัการของความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจ

สมมาตร วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจสาธารณะ การยอ่ยสาร การพิสูจน์ตวั

จริง การควบคุมการเขา้ถึง ความมัน่คงของวิสาหกิจ ความมัน่คงของเครือข่าย 

2110414 ระบบการคาํนวณขนาดใหญ่  3(3-0-6) 

โครงสร้างพื้นฐานการคาํนวณสมรรถนะสูงและขนาดใหญ่; คลสัเตอร์ เพียร์ทู

เพียร์ กริด คลาวด;์ เวอร์ชวลไลเซชัน่; สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และมิดเดิลแวร์; 

โปรแกรมประยกุตแ์ละอลักอริทึมท่ีใชค้อมพิวเตอร์สมรรถนะสูง; การพฒันา

ซอฟตแ์วร์สาํหรับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

2110420 การสร้างตวัแปลภาษา    3(3-0-6) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวิธีการหลกัท่ีใชใ้นการสร้างตวัแปลภาษา      การจาํแนก

ประโยคแบบแอลแอลเคและแอลอาร์เค การวิเคราะห์คาํ โดยใชว้ิธีสถานจาํกดั 

                                                            

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

#  ปรับปรุงเง่ือนไขรายวิชา 
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การสร้างตารางสญัลกัษณ์  รูปแบบภายในของโปรแกรมการจดัหน่วยความจาํ

ขณะปฏิบติังานสาํหรับภาษาแบบโครงสร้าง  ความรู้เบ้ืองตน้ของการปรับประ

สิทธิ-ภาพของรหสัคาํสัง่ 

2110421
#
 ทฤษฎีของภาษาการทาํโปรแกรม    3(3-0-6) 

ขอ้มูลและการควบคุมเชิงนามธรรม  การกาํหนดคุณลกัษณะ  การตรวจชนิด

โครงสร้างควบคุมขั้นสูง    การยอ้นรอย   นอนดีเทอมินิสซึม วิธีรูปนยัแบบในการ

อธิบายโปรแกรม รูปแบบเชิงแผน   ความหมายเชิงแบบ  วิธีการพิสูจนค์วาม

ถูกตอ้งของโปรแกรม 

2110424 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

สมมติฐานการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ แบบจาํลองกระบวนการ

ซอฟตแ์วร์ รากฐานและโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

แนวทางสาํหรับการเปล่ียนแปลงกาํหนดการปรับปรุงกระบวนการ องคป์ระกอบ

การประกนัคุณภาพในวฏัจกัรโครงการซอฟตแ์วร์ กลุ่มกระบวนการวศิวกรรม

ซอฟตแ์วร์ การวดักระบวนการและผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ 

2110428 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทาํเหมืองขอ้มูล  3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐานการทาํเหมืองขอ้มูล วิธีวิทยาการทาํเหมืองขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ 

การจาํแนก ความสมัพนัธ์การแบ่งกลุ่ม อลักอริทึมการทาํเหมืองขอ้มูล 

2110429
#
 ระบบการเรียกใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110211 

โครงสร้างของสารสนเทศ ระบบพจนานุกรม ระบบสถิติ การเขา้กนัไดข้อง

เวกเตอร์  และยทุธวิธีในการคน้หาสารสนเทศ   ขอ้กาํหนดขอ้มูลเขา้  และการจดั

โครงสร้างของระบบ ระบบขอ้มูลออก การประเมินผล การตอบคาํถามแบบ

อตัโนมติั 

2110430  การทาํเหมืองอนุกรมเวลาและการคน้หาความรู้ 3(3-0-6) 

การทาํเหมืองขอ้มูลอนุกรมเวลา ไดแ้ก่ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่ม กฎ

ความสมัพนัธ์ การสรุปขอ้มูล การแสดงผลภาพ การหาส่ิงผดิปกติในขอ้มูล และ

การหารูปแบบในขอ้มูล มาตรวดัความคลา้ยกนัของขอ้มูล มาตรวดัไดนามิก-ไทม์
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วอร์ปปิง การประมวลผลก่อนการทาํเหมืองขอ้มูลอนุกรมเวลา การทาํดรรชนี

ขอ้มูลอนุกรมเวลา การแทนขอ้มูลอนุกรมเวลา และการลดมิติของขอ้มูล 

2110431 วิทยาการภาพดิจิทลัเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

สงัเขปทฤษฎีเก่ียวกบัการประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทลั หลกัการ

พื้นฐานเก่ียวกบัการรับรู้จากส่ิงท่ีเห็นของมนุษย ์การสาํแดงภาพ การประมวลผล

ก่อน การเสริมสมรรถนะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การหาและการวิเคราะห์ลกัษณะ

สาํคญัของภาพ การบีบอดัภาพ และการประยกุตใ์ชง้าน 

2110432 การรู้จาํเสียงพดูอตัโนมติั    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

ภาพรวมของเทคโนโลยทีางภาษาและเสียงพดู แบบจาํลองการเปล่งเสียงพดูของ

มนุษย ์สเปกโทรแกรม เสียงพดูในภาษาและการอ่านสเปกโทรแกรม ตวัแทนของ

เสียง การจบัคู่เทมเพลตโดยไดนามิกไทมว์อร์ปปิง การสร้างแบบจาํลองทางเสียง 

การรู้จาํเสียงพดูบนพื้นฐานกรอบทางเวลาโดยใชแ้บบจาํลองฮิดเดนมาร์คอฟ การ

สร้างแบบจาํลองภาษา ตวัอยา่งของวิธีรู้จาํเสียงพดูอตัโนมติัแบบอ่ืนๆ 

2110433 คอมพิวเตอร์วชินั    3(3-0-6) 

การเกิดภาพ การตรวจหาลกัษณะเด่น สี ลวดลาย การตดัแยกและการแทนบริเวณ

ส่วนภาพ การรู้จาํวตัถุ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพลวตัของภาพ วิชนัสามมิติ การ

ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์วิชนั เช่น ระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย ์ระบบรู้จาํบุคคลโดยใชเ้อกลกัษณ์ของบุคคล 

ระบบขนส่งอจัฉริยะ ระบบรักษาความปลอดภยัและเฝ้าระวงั 

2110435 วิทยาการหุ่นยนตเ์บ้ืองตน้    3(3-0-6) 

ภาพรวมของเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัปริภูมิโครงแบบ การ

แปลงแบบแขง็เกร็ง และจลศาสตร์ของแขนกล การรับรู้และการควบคุมหุ่นยนต ์

การโปรแกรมหุ่นยนต ์การวางแผนการเคล่ือนท่ีและการประยกุตใ์ช ้การจดัวตัถุ

ดว้ยหุ่นยนต ์

2110441  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เทคนิคการออกแบบโดยเนน้ถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสั การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอยา่งเป็น

ขั้นตอน การออกแบบและการพฒันาแบบจากบนลงล่าง  การออกแบบโครงสร้าง 
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การวดัความเครียดและการเช่ือมต่อ การจดัองคก์ารและการบริหารโดยเนน้ถึง

หมายกาํหนดการ การประมาณค่าใชจ่้าย  ตลอดจนการจดักลุ่มแบบหวัหนา้

โปรแกรมเมอร์   โปรแกรมหอ้งสมุด     การตรวจสอบแบบตรวจตลอด   การ

จดัทาํเอกสาร  โครงการแบบกลุ่ม  โดยเนน้ถึงการจดัองคก์ารและการบริหาร

ตลอดจนการพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ 

2110441  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เทคนิคการออกแบบโดยเนน้ถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสั การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอยา่งเป็น

ขั้นตอน การออกแบบและการพฒันาแบบจากบนลงล่าง  การออกแบบโครงสร้าง 

การวดัความเครียดและการเช่ือมต่อ การจดัองคก์ารและการบริหารโดยเนน้ถึง

หมายกาํหนดการ การประมาณค่าใชจ่้าย  ตลอดจนการจดักลุ่มแบบหวัหนา้

โปรแกรมเมอร์   โปรแกรมหอ้งสมุด     การตรวจสอบแบบตรวจตลอด   การ

จดัทาํเอกสาร  โครงการแบบกลุ่ม  โดยเนน้ถึงการจดัองคก์ารและการบริหาร

ตลอดจนการพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ 

2110442 การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวตัถุ    3(3-0-6) 

การวางแผนและการพฒันาส่วนชุดคาํสัง่โดยเทคโนโลย ีเชิงวตัถุ   โดยออกแบบ

และสร้างคลาสและชุดคาํสัง่   ขอ้ความ  อินสแตนท ์  การสืบทอดคุณสมบติั   การ

ยดึแบบสถิตยแ์ละแบบพลวตั   การแทนท่ีและการเพิ่มชุดคาํสัง่   ชุดคาํสัง่ท่ีมี

หลายรูปแบบ  วิเคราะห์กรอบสาํหรับพฒันาส่วนชุดคาํสัง่และรูปแบบของการ

ออกแบบบางอยา่ง  และวิศวกรรมส่วนชุดคาํสัง่เชิงวตัถุ 

2110443 ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110101 

การออกแบบ การทาํใหเ้ห็นผล และการประเมินผลปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บั

คอมพิวเตอร์   การทาํโปรแกรมประสานกบัผูใ้ชแ้บบกราฟฟิก   เคร่ืองมือและชุด

ประกอบสาํหรับการทาํตน้ฉบบั  ระบบท่ีทาํงานแบบวนิโดว ์ วิศวกรรมการใชง้าน 

2110451  การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

หลกัการออกแบบเคร่ืองดิจิตอลคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ การใชไ้มโครโปรแกรมใน

ระบบควบคุม การออกแบบหน่วยคาํนวณและตรรก การทดล่วงหนา้และวิธีการ

ออกแบบวงจรการคูณ  การหาร 



เอกสาร 1- 15 
 

2110455 การทดสอบวงจรดิจิตอล    3(3-0-6) 

วิธีต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการทดสอบวงจรดิจิตอล  การจาํลองแบบความผดิพลาด   การหา

อินพทุเพื่อใชใ้นการทดสอบ   การหาค่าตวัช้ีในการทดสอบ  การวิเคราะห์ความ

ยากง่ายในการทดสอบ   การออกแบบเพื่อใหท้ดสอบไดง่้ายข้ึน  อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การทดสอบแบบอตัโนมติั  การทดสอบโดยไอดีดีคิว   การเขียนโปรแกรมซิมูเล

ชนั   หวัขอ้ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมทาํวิจยัเก่ียวกบัการทดสอบวงจร  

2110473 การคาํนวณแบบทนต่อความผดิพร่อง    3(3-0-6) 

ตวัแบบของความผดิพร่อง       การสร้างตวัทดสอบวงจรคอมบิเนชนั    และซี

เควนเชียล บูลีนดิฟเฟอเร้น พาทเซนซิไทเซชนั  อลักอริทึม  เทคนิคการจาํลองทาง

ดิจิตอล การออกแบบวงจรทดสอบตวัเองรหสัสาํหรับตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด    เทคนิครีดนัแดนซ่ี        การตรวจหาขอ้ผดิพลาดในระบบดิจิตอล       

การออกแบบซิมพลิไฟดเ์ทสต้ิง 

2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก    3(3-0-6) 

เทคโนโลยขีองวงจรรวมแบบต่าง ๆ  การออกแบบและการสร้างวงจรรวมขนาด

ใหญ่มาก รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกแบบ  การใชส้ติกไดอะแกรม   การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ      การวางรูปแบบเบ้ืองตน้ การจาํลองการ

ทาํงาน และวาด  การต่อแพตเขา้และออก  การศึกษาระบบดิจิตอลต่าง ๆ รวมทั้ง

สถาปัตยกรรมเพ่ือนาํมาช่วยการออกแบบ การส่งวงจรไปเจือสาร การเลือก

โรงงานเจือสาร และกรณีศึกษาของวงจรรวมท่ีผูใ้ชอ้อกแบบเอง 

2110476%  ปัญญาประดิษฐ ์1    3(3-0-6) 

จิตปรัชญา   ความรู้และการใชเ้หตุผล ระบบเอเยนต ์การวางแผน การรับรู้ศาสตร์

หุ่นยนต ์การตรวจรู้ กานาํร่อง และการควบคุม การคาํนวณเชิงววิฒันเ์บ้ืองตน้ 

2110477% ปัญญาประดิษฐ ์2    3(3-0-6) 

นิยามปัญญาประดิษฐ ์การแกปั้ญหาโดยการคน้ การแทนความรู้ การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ การโปรแกรม ภาษาโปรลอก การเรียนรู้ดว้ยเคร่ืองจกัร เครือข่าย

ประสาท 

                                                            
%        ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา 
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2110478 คอมพิวเตอร์และการส่ือสาร    3(3-0-6) 

สญัญาณ สเปคตรัม แชนแนลส่ือสารและความกวา้งของแถบความถ่ีท่ีรับสญัญาณ   

ข่ายสายมลัติเพลกเซอร์   โมเดม โปรแกรมส่ือสารขอ้มูล  การลดขนาดขอ้มูล การ

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด การแกไ้ขขอ้มูล การเขา้รหสัขอ้มูล โปรโตคอลการส่ือสาร 

2110479  คอมพิวเตอร์กราฟิก   3(3-0-6) 

สงัเขปการใชง้าน    การจาํลองภาพเคล่ือนไหว     แคด/แคม    ศิลปกราฟิก การ

จาํลองระบบ  หลกัการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบโตต้อบ ความคลา้ย

ธรรมชาติในระบบกราฟิก   แบบจาํลองของพื้นผวิ การแต่งแตม้พื้นผวิ   

แบบจาํลองของสภาพการมองเห็น  การเคล่ือนไหว  ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2110481 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย   3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110478 

พื้นฐานการส่งขอ้มูลดิจิตอลโดยคล่ืนวิทย ุทฤษฎี queueing การออกแบบเครือข่าย

โมบายลไ์อพี IPv6 DHCP การใหบ้ริการพร็อกซ่ี 

2110491  หวัขอ้ในระบบและภาษา    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีตอ้งสอบผา่น 2110421 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัการพฒันาการใหม่ทางดา้นระบบ ซอฟตแ์วร์

ทฤษฎีของภาษาท่ีใชใ้นการทาํโปรแกรมและการแปล 

2110495  หวัขอ้ชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  นิสิตชั้นปีท่ี 4  หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

2110496  หวัขอ้ชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  นิสิตชั้นปีท่ี4   หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
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2110497  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3(2-3-4) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  นิสิตชั้นท่ีปี  4  หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

ศึกษาหรือประเมินปัญหาพิเศษท่ีกาํหนดโดยอาจารยผ์ูส้อน  โดยความเห็นชอบ

ของหวัหนา้ภาควิชาฯ   งานน้ีตอ้งทาํเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยมีการจดัทาํ

รายงานสมบูรณ์เกบ็ไวท่ี้ภาควิชา      

2110498 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    3(2-3-4) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  นิสิตชั้นปีท่ี 4   หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

ศึกษาหรือประเมินปัญหาพิเศษท่ีกาํหนดโดยอาจารยผ์ูส้อน โดยความเห็นชอบ

ของหวัหนา้ภาควิชา ฯ  งานน้ีตอ้งทาํเสร็จในหน่ึงภาคการศึกษา  โดยมีการจดัทาํ

รายงานสมบูรณ์เกบ็ไวท่ี้ภาควิชา และนิสิตจะตอ้งสอบปากเปล่าในปัญหาพิเศษท่ี

ศึกษา 

2110501    ออโตมาตา ความสามารถในการคาํนวณและภาษาเชิงรูปนยั    3(3-0-9) 

มโนทศัน์ทางสถานะจาํกดั ไดแ้ก่ ตวัรับ นิพจน์ปกติ สมบติัปิด เคร่ืองจกัรแบบ

ลาํดบั และตวัเปล่ียนนสถานะจาํกดัตลอดจน การลดรูป ไวยากรณ์เชิงรูปนยัไดแ้ก่ 

ไวยากรณ์แบบไฮเออราคีของชอมสกีตวัรับแบบพชุดาวน์และออโตมาตาแบบลิ

เนียบาวน์ คุณสมบติัปิด และแอลกอริทึมทางไวยากรณ์ ความสามารถในการ

คาํนวณ และเคร่ืองจกัรของทวัร่ิงไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรของทวัร่ิง ในการรับและการ

เปล่ียน เคร่ืองจกัรแบบครอบจกัรวาล ฟังกช์นัท่ีคาํนวณไดแ้ละคาํนวณไม่ได ้

ปัญหาการหยดุ    

2110511    การเขียนโปรแกรมเกม    3(3-0-9)    

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

 ทฤษฎีการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ แบบจาํลองทางคอมพิวเตอร์

กราฟิกส์ โครงสร้างขอ้มูลสาํหรับการเขียนโปรแกรมเกม เกมออนไลน์    

2110512    คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั    3(3-0-9)     

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

กลวิธีและขั้นตอนวิธีทางการสร้างแอนิเมชนัดว้ยคอมพวิเตอร์ พีชคณิตเวกเตอร์ 

กลวิธีเชิงตวัเลข การเขียนโปรแกรมแอนิเมชนัแบบสองมิติและสามมิติ ขอ้

กาํหนดการเคล่ือนไหว ขั้นตอนวิธีการประมาณรูปร่างในช่วง ขั้นตอนวธีิและ

แบบจาํลองเพ่ือการสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใชก้ฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ    
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2110513    เทคโนโลยช่ีวยเหลือ    3(3-0-9)     

ความเป็นมา ประเดน็ และงานวิจยัดา้นเทคโนโลยช่ีวยเหลือ การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือ หรือ

โปรแกรมตามความจาํเป็นของผูพ้ิการหรือผูสู้งอายเุพื่อเพิม่ความสามารถในการ

พึ่งตนเองและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต 

2110521    สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์    3(3-0-9)   

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

 หลกัการทางสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ระเบียบวิธีปฏิบติัทีใชใ้นการกาํหนด

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์โดยใชแ้นวคิดการวิ เคราะห์บบเคา้โครงเร่ือง แนวคิด

แบบการศึกษาสาํนึก และแบบรูปนยั รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาในการอธิบาย

สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือการ

กาํหนดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอลเชิงสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การนาํ

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ไปใชใ้นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์    

2110522  ยนิูกซ์/ลีนุกซ์สาํหรับองคก์ร 3(3-0-9)   

ประวติัความเป็นมา สายพนัธ์ุหลกัและรอง ลกัษณะสมบติัและองคป์ระกอบหลกั 

ระบบยอ่ยและระบบสนบัสนุน ความกา้วหนา้ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ไดแ้ก่ การวดัและ

ปรับแต่งสมรรถนะ ระบบตั้งโตะ ไดแ้ก่ ดิสโตร ความเหมาะสมในการใชง้าน 

ความเขา้กนัไดก้บัระบบอ่ืน การติดตั้งและดูแลระบบ 

2110541    การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-9)   

การออกแบบระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในและการตรวจสอบขอ้มูล ความ

สมเหตุสมผล ความเช่ือได ้การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนั    

2301366 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข    3(3-0-6) 

เง่ือนไขรายวิชา  :  รายวิชาท่ีคณะอนุญาตใหเ้รียน 

ผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสน้ การประมาณค่าในช่วง  ฟังกช์นัการ

ประมาณ  การประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด    การหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรต

เชิงตวัเลข       ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการพีชคณิตและสมการอดิศยั  ผลเฉลย

เชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

 

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีภาควิชากาํหนดเพิม่เติม ซ่ึงประกาศโดยภาควชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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COURSE DESCRIPTIONS 

1) General Education 

1.1)  Special Courses 

2100111
*
   Exploring Engineering World      3(3-0-6) 

 EXPL ENG WORLD  

 Engineering Topics related to daily life: Energy, Resources, Environment, 

Manufacturing, Process, Industrial, Material, Food Engineering, Safety, Aero Space, 

Automotive, Civil and Transportation, Water Management, Electricity, Information 

System, Bio Engineering 

 2110221
*
  Computer Engineering Essentials     3(3-0-6) 

 COMP ENG ESSENTIALS   

 Overview of computer engineering, information system and information technology; 

hardware and software; logic circuit and processor; algorithm and program; database; 

computer network and internet, artificial intelligence and robot; embedded system; 

data center; security; computer ethics; intellectual property; computer industry. 

 

1.2)  English Courses  

 5500111    Experiential English I       3(2-2-5) 

      EXP ENG I 

Practice language skills in acquiring information and knowledge from different 

sources and media in subjects of students' interest under selected themes; collecting 

information, summarizing and presenting important issues.    

                                                            

*  New Course 
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5500112     Experiential English II        3(2-2-5) 

      EXP ENG II 

Prerequisite:  5500111 

Practice language skills in acquiring analyzing and synthesizing information and 

knowledge from different sources and media on topics of students' interest under 

selected themes; summarizing what the have learned, and presenting opinions from 

group discussion. 

5500208    Communication and Presentation Skills      3(2-2-5) 

 COM PRES SKIL 

Prerequisite: 5500116, 5500112 

 Practice using English for social communication and giving oral presentation on 

engineering-related topics. 

5500308   Technical Writing for Engineering     3(2-2-5) 

TECH WRIT ENG  

Prerequisite: 5500208 

 Practice in writing summaries composing different types and styles of writing in the 

field of engineering and writing reports of studies and experiments. 
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2) Basic Sciences and Mathematics 

2301107 Calculus I        3(3-0-6) 

 CALCULUS I 

 Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued functions of a real 

variable and their applications; techniques of integration; improper integrals. 

2301108 Calculus II        3(3-0-6) 

CALCULUS II 

Condition: Prerequisite 2301107 

Mathematical induction; sequences and series of real numbers; Taylor series 

expansion and approximation of elementary functions; numerical integration; vectors, 

lines and planes in three dimensional space; calculus of vector valued functions of one 

variable; calculus of real valued functions of two variables; introduction to differential 

equations and their applications. 

2302127 General Chemistry       3(3-0-6) 

 GEN CHEM 

Stoichiometry and basis of the atomic theory, the properties of gas, liquid solids and 

solutions; chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms; 

chemical bonds; periodic properties; representative elements, nonmetal and transition 

metals; basic organic chemistry. 

2302163 General Chemistry Laboratory      1(0-3-0) 

GEN CHEM LAB 

Qualitative analysis techniques, Graham's law of gas diffusion, structure of metals and 

crystals, chemical equilibrium, indicators, acid-base titrations, pH of solution and 

hydrolysis. 
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2304107 General Physics I       3(3-0-6) 

GEN PHYS I 

Force and motion; work and energy; fluid mechanics (fluid at rest; fluid motion; 

diffusion; viscosity; surface tension); oscillations and mechanical waves; 

thermodynamics; transport phenomena and heat transfer. 

2304108 General Physics II       3(3-0-6) 

GEN PHYS II 

Electricity; magnetism; electromagnetic waves; electrical materials; DC,AC circuits; 

basic electronics; optics; modern physics; nuclear physics. 

2304183 General Physics Laboratory I      1(0-3-0) 

GEN PHYS LAB I 

Measurement and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple 

harmonic motion and physical pendulum, elasticity of springs and rubber bands, 

module of metals, rolling and radius of gyration, dynamics of rotation, velocity of 

sound and Meld's experiment, viscosity of fluids. 

2304184 General Physics Laboratory II      1(0-3-0) 

GEN PHYS LAB II 

Resistance and electromotive force measurements; experiments on ammeter, 

voltmeter, oscilloscope, AC circuit, transistor, lenses and mirrors, polarization, 

interference, diffraction and radioactivity. 

2603284 Statistics for Physical Science       3(3-0-6) 

STAT PHYS SCIENCE 

The scope and uses  of  statistics  in  physical  science; elementary principles of 

probability theory; random variables   and   some   probability distributions; 



เอกสาร 1- 23 
 

introduction to statistical  inference;  introduction  to  analysis  of variance; regression 

and correlation; statistical quality control. 

 

3) Areas of Concentration 

3.1)   Basic Engineering 

2100301 Engineering Practice       2(0-35-0) 

 ENG PRACTICE 

Engineering practice in related areas under supervision of experienced engineers in 

private sectors or Government agencies. 

2103106
*
 Engineering Drawing        3(1-4-4) 

 ENG DRAWING 

Introduction, Lettering, Apply geometry, Orthographic projection principle, 

Orthographic writing, Pictorial sketching, Orthographic reading, Dimensioning, 

Threaded fastener, Assembly drawing, Introduction to computer-aid drafting. 

2109101 Engineering Materials       3(3-0-6) 

 ENG MATERIALS 

Crystal structure of solids. Crystal defects. Mechanical properties of materials. 

Dislocation and strengthening mechanism of metals. Mechanical failure of materials. 

Phase diagram and solid state reaction. Fabrication and applications of metals. 

Structure, properties, and applications of ceramic. Structure, properties, and 

applications of polymers. Structure, properties, and application of composite 

materials. Corrosion and degradation of materials. Properties and applications of 

electronic materials. Electrical properties of materials. Magnetic properties of 

materials. Concrete and steal. Innovation in material technology. 

2110101 Computer Programming       3(3-0-6) 

 COMP PROG 

Computer concepts, computer system components, hardware and software interaction, 

electronic information and data processing concepts; programming: data type, 
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operators, statements, control structures; programming tools; programming styles and 

conventions; debugging; program design and development with applications to 

engineering problems using a high level language. 

2110201
*
  Computer Engineering Mathematics       3(3-0-6) 

 COMP ENG MATH 

Linear algebra, vector, matrix, inverse matrix, solution to system of linear equations, 

factorization, vector space, subspace, rank, dimension, basis, orthogonality, 

projection, determinant, determinant computation, eigenvalue, eigenvector, singular 

value decomposition, computer programming for linear algebra. 

2110253
*
 Computer Electronics and Interfacing    3(3-0-6) 

 COMP ELEC INTF 

 Principles of design; design of DC and AC circuits using diodes, bipolar junction 

transistors, field-effect transistors and use of transistors in digital circuits, physical 

design of simple gates, flip-flops, and memory circuits, interfacing logic families and 

standard buses. 

 

 

  3.2)   Department Core Courses (compulsory courses) 

2110200  Discrete Structures   3(3-0-6) 

DISCRETE STRUC 

Sets, relations, functions, theorem and proof; combinatorics; counting, principle of 

inclusion exclusion, recurrent relations, generating functions; graphs and trees; 

introduction to number theory. 

                                                            

*  New Course 
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2110211
#
  Introduction to Data Structures                    3(3-0-6) 

INTRO DATA STRUCT 

Condition :  Prerequisite 2110101 

Linear  allocation:  array,  stack,  queue,  dequeues;  linked   allocation:  singly linked 

lists, and doubly linked lists;  string processing and pattern matching; trees: binary 

tree, traversal, representation, B-tree and AVL-tree; internal searching and  sorting: 

binary,  radixes,  shell,  quicksort  and  merge sort; heap storage, hash coding and 

table handling. 

2110215
*
  Programming Methodology I  3(2-3-4) 

PROG METH I 

 Condition :  Prerequisite 2110101 

Programming methodology: object-oriented programming, event-driven 

programming, concurrent programming; error and exception handling; application 

programming interface (API); programming tools; programming styles and practice. 

2110251  Digital Computer Logic                             3(3-0-6) 

DIG COMP LOGIC 

Number systems; logic gates  and  logic  expressions; Boolean algebra: Karnaugh 

map and   tabulation  method; combination logic circuit and applications: adder,  

subtractor,  multiple  outputs  circuit,  decoder,  encoder,  multiplexer and 

demultiplexer;  gate  implementation:  tristate;  speed  and  delay in logic circuits; 

sequential circuits and design; flip-flop, and counter; register. 

                                                            
# New Conditions 

*  New Course 
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2110254# Digital Design and Verification  3(3-0-6) 

DIG DESIGN VER 

 Condition : Prerequisite 2110251 

Processor design at instruction set level and register transfer level; hardware 

description language (HDL); functional verification of HDL models; 

microprocessors; control unit; memory unit; adders; I/O device interfaces. 

2110263
*
 Digital Computer Logic Laboratory I  1(0-2-1) 

DIG LOGIC LAB I 

Hands-on experience in using digital electronics by way of logic gates and integrated 

circuits; practical construction, testing, and implementation of combinational and 

sequential logic circuits. 

2110265
*
 Digital Design and Verification Laboratory I 1(0-2-1) 

DIG DESIGN LAB I 

 Condition : Prerequisite 2110251 

Writing hardware description language (HDL) to implement digital designs, adder, 

arithmetic logic unit, control unit, memory modules, system integration, writing test 

benches to verify the design. 

2110313
#
 Operating Systems and System Programs 3(3-0-6) 

OS SYS PROG 

 Condition : Prerequisite 2110211, 2110213 or  2110221 

OS services: functions, organisation, process, concurrent programming, 

synchronisation, critical section, semaphore, monitor, deadlock, processor 

management, memory management, device management, file management, resource 

protection, and networking; service interfaces: system call, application programming 

                                                            

# New Conditions 

*  New Course 
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interface (API); service development; tools and utilities: system management tools, 

development tools, and operation tools. 

2110316 Programming Languages Principles  3(3-0-6) 

PROG LANG PRIN 

 Condition : Prerequisite 2110211 

Language definition: grammar, syntax, and semantics; conventional paradigm: data 

type, control structure, block structure, and recursion; interpretive languages; runtime 

environment and virtual computer; unconventional paradigm: functional, logic, and 

markup languages; object-orientation and software components: class, instance, 

method, message passing, inheritance, method binding, polymorphism, framework, 

and component-based programming; basic compiling techniques: scanner, parser, 

code generation, and tools. 

2110318
*
 Distributed Systems Essentials  1(1-0-2) 

DIS SYS ESSEN 

Condition :  Prerequisite 2110313 or Consent of Faculty 

Characteristics and system models: client/server, proxy, peer-to-peer; message 

passing: marshaling,  request-reply protocol; distributed objects and remote 

invocation; time, clock, and ordering; group communication: basic, reliable, and 

ordered multicast; transaction and concurrency control; distributed transaction: two-

phase commit, recovery; advanced topics: consensus, replication, Web services. 

2110327 Algorithm Design  3(3-0-6) 

ALGORITHM DESIGN 

 Condition :  Prerequisite 2110200, 2110211 

Algorithm design techniques: divide and conquer, dynamic programming, greedy 

algorithms, state-space search; asymptotic analysis of algorithms; introduction to 

computational complexity; algorithm designs for NP-hard problems; backtracking, 

branch and bound, approximation algorithms. 

                                                            

*  New Course 
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2110332  System Analysis and Design                         3(3-0-6) 

SYS ANALYSIS DSGN 

Condition :  Prerequisite 2110211 

Data processing systems and systems life cycle; analysis methodology: tools,  cost  

analysis,  problem  definition,  proposal  and feasibility study; design methodology:  

tools,  database approach,  systems design, file and form design, program design, 

documentation; implementation methodology: coding, testing and software 

maintenance. 

2110352#  Computer System Architectures  3(3-0-6) 

COMP SYS ARCH 

 Condition :  Prerequisite 2110253 or 2110250 

Performance metrics;  central processing unit; hardwired and microprogram of  

control units; instruction level parallelism : pipeline, superscalar; memory system: 

cache memory, virtual memory, disk array; development and future of architecture. 

2110355  Formal Languages and Automata Theory 3(3-0-6) 

FORM LANG/AUTO 

Studies concepts of grammars, automata, languages, computability and complexity; 

the relationship between automata and various classes of languages; Turing machine 

and equivalent models of computation, the Chomsky hierarchy, context-free 

grammar, push-down automata, etc.; pumping lemmas and variants, closure 

properties and decision properties; parsing algorithms. 

2110363 
*
 Hardware Synthesis Laboratory I  1(0-2-1) 

HW SYN LAB I 

 Condition :  Prerequisite  2110265 

Synthesis of digital systems on FPGA technology, use of hardware description 

language to model digital systems, testing and debugging the design. 

                                                            

# New Conditions 

*  New Course 



เอกสาร 1- 29 
 

2110422  Database Management Systems Design  3(3-0-6) 

DB MGT SYS DESIGN 

Condition :  Prerequisite  2110200, 2110211 

Database concepts: goals, data independence, relationships, logical and physical  

organizations,   schema  and   subschema;   data  models: hierarchical, network, and  

relational   models;  data   normalization:  first, second, and third normal  forms of 

data relations; canonical  schema,  data independence; data description  languages; 

query facilities: relational algebra, relational calculus, data structures  for  establishing  

relations,  query  functions,  design  and  translation strategies; file organization, file 

security; data integrity and reliability. 

2110423  Software Engineering  3(3-0-6) 

SOFTWARE ENG 

Design tools and  techniques;  top-down   design,   modular   design, software  tools, 

debugging and test data; software reliability,   theory and concepts, errors,  faults  and  

estimation, reliability models, availability models; management techniques, cost 

estimation, software maintenance. 

2110471
*
  Computer Networks I  3(2-3-4) 

COMP NETWORK I 

Condition :  Prerequisite 2110221 

History and Overview of Computer Networks, Network Architecture and Protocol, 

LAN and WAN, Client-Server and Peer-to-Peer Computing, Data Security and 

Integrity, Wireless and Mobile Computing.  

2110490 Computer Engineering Pre-Project  1(0-2-1) 

COMP ENG PRE-PROJ 

Determination of topics or problems; scope, methodologies of problem solving and 

expected benefit from various areas of computer engineering projects under the 

supervision of a project advisor; examination of project proposal; periodical writing 

of progress reports and report presentation. 

                                                            

*  New Course 
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2110499  Computer Engineering Project  3(0-6-3) 

COMP ENG PROJECT 

Condition : Prerequisite 2110490 

Continuing of approved project from course 2110490 must be carried out under 

project advisor’s supervision.  Written progress reports must be submitted 

periodically.  A written final report is required and an oral examination must be taken 

with a department project committee at the end of project. 
 

3.3)    Department Core Courses (Approved Electives) 

2110291
*
 Individual Study in Computer Engineering I    1(0-0-3) 

INDIV COMP I 

 Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer 

engineering topics according to each student’s interest under the supervision and 

guidance of the instructor.  

2110292
*
 Individual Study in Computer Engineering II    1(0-0-3) 

INDIV COMP II 

Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer 

engineering topics according to each student’s interest under the supervision and 

guidance of the instructor.  

 

2110317 Fundamental of Distributed Systems     3(3-0-6) 

FUND DIST SYS 

Condition : Prerequisite 2110313 

Interprocess communication and remote procedure call; Logical clock and ordering; 

centralized transaction and concurrency control; distributed transaction; two-phase 

commit protocol; distributed concurrency control; deadlock and distributed deadlock; 

load distribution; fault tolerance: fault model, recovery; replication: view and vector 

clock; distributed transaction under failure conditions; security; distributed services. 
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2110391
*
 Individual Study in Computer Engineering III    1(0-0-3) 

INDIV COMP III 

 Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer 

engineering topics according to each student’s interest under the supervision and 

guidance of the instructor.  

2110392
*
 Individual Study in Computer Engineering IV    1(0-0-3) 

INDIV COMP IV 

 Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer 

engineering topics according to each student’s interest under the supervision and 

guidance of the instructor.  

2110412# Parallel Computer Architecture   3(3-0-6) 

PARALLEL COMP ARCH 

Condition : Prerequisite 2110211 

Parallel architectures; parallel computation models; parallel algorithms; parallel 

programming and languages. 

2110413 Computer Security  3(3-0-6) 

 COMP SECURITY 

Computer security principles; symmetric key cryptographyl; public key crytography; 

message digest; authentication: access control; enterprise security; network security. 

2110414 Large Scale Computing Systems  3(3-0-6) 

 LRG SCL COMP SYS 

High-Performance and Large-Scale Computing Infrastructure: Cluster, Peer-to-Peer, 

Grid, Cloud; Virtualization; Software Architecture and Middleware; HPC 

Applications and Algorithms; HPC Software Development. 

                                                            

*  New Course 

# New Conditions 



เอกสาร 1- 32 
 

2110420  Compiler Construction  3(3-0-6) 

COMPILER CONST 

Grammar, syntax, and semantics; lexical analysis; parsing methods; symbol table 

construction; intermediate representation; code generation; basic and advanced code 

optimization techniques. 

2110421#  Theory of Programming Languages  3(3-0-6) 

THEORY PROG LANG 

Data and control abstractions; binding; type checking; advanced control constructs,  

backtracking  and  nondeterminism;  formal  methods   for   program description,  

formal  syntax  and  formal semantics; methods for proving programs correctness.  

2110424 Software Process Improvement  3(3-0-6) 

SW PROC IMPROVE 

Condition: Consent of Faculty 

Software process improvement premise; software process modeling; foundaiton and 

infrastructure of software process improvement; approach for transitioning to process 

improvement program; quality assurance components in software project life cycle; 

software engineering process group; software process and product measurement. 

2110428 Introduction to Data Mining  3(3-0-6) 

INTRO DATA MINING 

Fundamental concepts of data mining; data mining methodologies, decision trees, 

classification, association, clustering; data mining algorithms. 

2110429#  Information Retrieval Systems  3(3-0-6) 

INFO RETRIEVAL SYS 

Condition :  Prerequisite  2110211 

Information  structures;  dictionary  systems; statistical systems; vector matching  and 

searching strategies; input specifications and systems organization; output systems; 

evaluation; automatic question answering. 

                                                            
# New Conditions 
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2110430  Time Series Mining and Knowledge Discovery  

TIME SERIES MINING 

Time series mining: classification, clustering (shape-based/model-based), association 

rules, summarization/visualization, anomaly detection, motif discovery; similarity 

measurement: dynamic time warping; distance measure; data preprocessing; time 

series indexing; time series representation and dimensionality reduction. 

2110431 Introduction to Digital Imaging  3(3-0-6) 

INTRO DIG IMAGING 

Overview of theory of digital image processing and analysis: definition of terms, basic 

principles of human visual perception, image representation, preprocessing, image 

enhancement, image segmentation, feature extraction and analysis, image 

compression; survey of applications. 

2110432 Automatic Speech Recognition  3(3-0-6) 

AUTO SPEECH RECOG 

Condition: Consent of Faculty 

Overview of speech and language technology; human speech production models; 

spectrogram; speech sounds in languages and spectrogram reading; speech 

representation; template matching using dynamic time warping; acoustic modeling; 

frame-based speech recognition using Hidden Markov models; language modeling; 

examples of other approaches to automatic speech recognition. 

2110433 Computer Vision    3(3-0-6) 

COMPUTER VISION 

Image formation; feature detection; color; texture; region segmentation and 

representation; object recognition; dynamic vision; 3D vision; vision 

applications such as industry inspection, medical imaging, biometric, 

intelligent transportation system, security and surveillance system. 

2110435 Introduction to Robotics  3(3-0-6) 

INTRO ROBOTICS 



เอกสาร 1- 34 
 

An overview of robotics technology; introduction to the configuration space concept, 

rigid transformation and manipulator kinematics; sensing and control; robot 

programming; robot motion planning and applications; robot manipulation. 

2110441  Software Design and Development  3(3-0-6) 

SW DESIGN DEV 

Design techniques : models of  structured programming, code reading and 

correctness, stepwise refinement and reorganization, top-down design and 

development, structured design, strength, and coupling measures; organization and 

management: milestones and estimation, chief   programmer  teams, program 

libraries, walk through, and documentation; team project: organization, management 

and development of large scale software. 

2110442 Object-Oriented Analysis and Programming 3(3-0-6) 

OBJ ORN ANAL PROG 

Object-oriented design and object-oriented software construction; design and 

construct : classes, methods, messages, instances,   inheritance,   static  and  dynamic  

blinding,     replacement and refinement and polymorphism analyze : frameworks and 

design patterns, and object-oriented software engineering. 

2110443  Human-Computer Interaction  3(3-0-6) 

HM COM INTERACTION 

 Condition :  Prerequisite 2110101 

HCI design, implementation and evaluation; graphical user interface  programming; 

prototyping tools and toolkits; window-based systems; usability engineering. 

2110451  Digital Computer Hardware Design  3(3-0-6) 

DIG COMP HW DSGN 

The  principles  of  design  of  modern  digital  computers; especially in the simple  

and advanced microprogrammed control  unit;  ALU  design,  carry look-ahead and 

multiplication and division algorithms. 
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2110455 Testing  Digital Circuits  3(3-0-6) 

TEST DIG CIRC 

Testing techniques for digital logic circuits; fault modelling; test generation; test 

evaluation; testabillity analysis; design for greater testabillity; automatic test 

equipment; IDDQ testing; writing simulation programs, current research issues on 

testing. 

2110473  Fault Tolerant Computing  3(3-0-6) 

FLT TOLERANT COMP 

Fault model; test generation of combinational and sequential circuits: Boolean   

difference, path sensitization and algorithm; digital simulation technique; design of 

self  checking circuit; error detection and correction codes redundancy techniques; 

diagnosis of digital system and design of simplified testing. 

2110475  VLSI Design   3(3-0-6) 

VLSI DESIGN 

Integrated circuit technology; design and implementation of very large scale 

integrated circuits including design methodology: design using stick diagram; the use 

of CAD tools including layout generators, simulators, and plot utilities; I/O pads;  

study  of  some digital subsystem, digital architecture and design styles; Fabrication 

processes; criterion for foundries; case study of some custom design integrated 

circuits. 

2110476%  Artificial Intelligence I  3(3-0-6) 

ARTIFICL INTELL I 

Philosophy of mind, knowledge and reasoning, agent-based systems, planning 

perception, robotics: sensing, navigation & control, introduction to evolutionary 

computation. 

                                                            
%      New Course Description 
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2110477%  Artificial Intelligence II    3(3-0-6) 

ARTIFICL INTELL II 

Definition of Artificial Intelligence problem solving by search, knowledge 

representation, natural language processing, Prolog programming, machine learning, 

neural networks. 

2110478  Computer and Communication   3(3-0-6) 

COMP/COMM 

Introduction: communication and communication technology; Communication and 

network model: Shannon and Weaver model, ISO-OSI model, LAN, and 

Inter/Intranet; System component: modem, multiplexer, interface, and 

repeater/bridge/router/switch; Resource management and error control; Data security: 

natural disaster and vandalism. 

2110479  Computer Graphics  3(3-0-6) 

COMP GRAPHICS 

Survey  of  uses:  animation,  CAD/CAM,  presentation  graphic art and simulation;  

overview  of  interactive   graphics:  definition  of  terms,   interactive methods and 2 

and 3 dimensional  rendering  image,  modeling   visual  attributes,   and  animation, 

survey of computer graphics systems. 

2110481 Wireless  Computer Networks  3(3-0-6) 

WIRELESS COMP NET 

Condition : Prerequisite 2110478 

Digital transmission; queueing theory, mobile IP internetworking, IPv6, DHCP, 

proxy service. 

2110491  Topics in Systems and Languages   3(3-0-6) 

TOPIC SYS LANG 

Condition :  Prerequisite 2110421 

Current  interest  and  new  developments  in  the  areas of software systems, theory 

of programming languages and translations. 
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2110495  Advanced Topics in Computer Engineering I  3(3-0-6) 

ADV TOPIC COMP I 

Condition :  Senior Standing or Consent of instructor 

Topics  of  current  interest  and new developments in various fields of computer 

engineering. 

2110496  Advanced Topics in Computer Engineering II  3(3-0-6) 

ADV TOPIC COMP II 

Condition :  Senior Standing or Consent of instructor 

Topics  of  current  interest  and new developments in various fields of computer 

engineering. 

2110497  Special Problems in Computer Engineering I 3(2-3-4) 

SPEC PROB COMP I 

Condition :  Senior Standing or Consent of instructor 

A study of investigation of special problems assigned by the instructor with the 

consent of the head of department. The work must be completed within one semester. 

A written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and an 

oral examination must be taken. 

2110498  Special Problems in Computer Engineering II 3(2-3-4) 

SPEC PROB COMP II 

Condition :  Senior Standing or Consent of instructor 

A study of investigation of special problems assigned by the instructor with the 

consent of the head of department. The work must be completed within one semester. 

A written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and an 

oral examination must be taken. 

2110501  Automata Computability and Formal Languages   3(3-0-9) 

AUTOMATA/FORMAL 

Finite states concepts: regular expressions, closure properties,sequencial machines 

and finite state transdicers. state minimization; formal grammars: chomsky hierarchy 

grammars, pushdown acceptors and linear bounded automata, closure properties and 

algorithms on grammars; computability and Turing machines as acceptor and 
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transducer, universal machine, computable and noncomputable functions, and halting 

problem.   

2110511    Game Programming          3(3-0-9) 

GAME PROGRAMMING 

Condition  :  Consent of faculty 

Theory of game design; graphics programming; computer graphics model; data 

structure for game programming; online game.    

2110512    Computer Animation         3(3-0-9) 

COMPUTER ANIMATION      

Condition  :  Consent of faculty 

Techniques and algorithms in computer-generated animation; vector algebra; 

numerical techniques; 2D and 3D animation programming; motion specification : 

shape interpolation algorithms, algorithms and models for rule-and constraint-based 

motion generations.    

2110513  Assistive Technology       3(3-0-9) 

 ASST TECH 

 Background, issues, and research in assistive technology; application of IT in 

designing and developing software application; tools, or programs, according to the 

need of the disabled or the elderly to increase their independence and improve their 

quality of life. 

2110521 Software Architectures      3(3-0-9) 

 SOFTWARE ARCH 

Condition  :  Consent of faculty 

 Principles of software architectures; practical methods in software architectures using 

scenario-based analysis, heuristic, and formal approaches; architectural styles; 

architectural description language; software architectural analysis and design; 

software architectures specification tools; software architecture-based testing; use of 

software architectures in the software development process.   
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2110522 UNIX/Linux for Enterprise Environment    3(3-0-9) 

 UNIX ENTERP 

 Historical perspectives; branches and distributions; main characteristics and 

components; subsystems and supports; advancements; server: performance 

measurement and tuning; desktop: distros, usability, and compatibility; administration 

and installation. 

2110541 Computer Systems Audit      3(3-0-9) 

 COMP SYS AUDIT 

 Design of information system; internal control and auditing of data; validity; 

reliablity; sexurity and protection.    
 

2301366 Numerical Analysis  3(3-0-6) 

NUMERICAL ANALYSIS 

Condition  :  Consent of faculty 

Numerical solutions of systems of linear equations, interpolation, approximation 

functions, least square approximation, numerical differentiation   and    integration;    

numerical   solutions  of  algebraic and transcendental equations; numerical solutions 

of ordinary differential equations. 

 

Additional approved elective courses to be announced by the Department of Computer 

Engineering. 
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จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 145 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 142
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 39 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30
    - สงัคมศาสตร์ 3
    - มนุษยศาสตร์ 3
    - วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
    - สหศาสตร์ 3
    - ภาษาต่างประเทศ 6     - ภาษาต่างประเทศ 12
    - บงัคบัเลือกตามกาํหนดคณะ 21     - กลุ่มพิเศษ 6
2. หมวดวชิาเฉพาะ 100 2. วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ 21
    - พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 19 3. หมวดวชิาเฉพาะ 85
    - วชิาแกนระดบัสาขาวชิา     - พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 17
            บงัคบั 66     - วชิาแกนระดบัสาขาวชิา
            เลือกบงัคบั 15             บงัคบั 50
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6             เลือกบงัคบั 18

เปรียบเทยีบโครงสร้างหลกัสูตร

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คงเดิม

หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2545 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

4. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
รายวชิา

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 39 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30
    - สงัคมศาสตร์
    - มนุษยศาสตร์
    - วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    - สหศาสตร์
    - ภาษาต่างประเทศ 6     - ภาษาต่างประเทศ 12
5500115  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 (3) 5500111  ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวติจริง 1 (3)
5500116  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 (3) 5500112  ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวติจริง 2 (3)

5500208  ทกัษะการส่ือสารและการนาํเสนอผลงาน (3)
5500308  การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับ (3)
                  วศิวกรรมศาสตร์

    - บังคบัเลอืกตามกาํหนดคณะ 21     - กลุ่มพเิศษ 6
2301107  แคลคูลสั 1 (3) 2100111*  ท่องโลกวศิวกรรม (3)
2301108  แคลคูลสั 2 (3) 2110221*  แก่นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (3)
2302127  เคมีทัว่ไป (3) 2. พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์-วทิยาศาสตร์ 21
2302163  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป (1) 2304107  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 (3)
2304107  ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 (3) 2304108  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 (3)
2304108  ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 (3) 2304183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 (1)
2304183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 (1) 2304184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 (1)

เลือกตามท่ี

ประกาศ
คงเดิม

2304183  ปฏบตการฟสกสทวไป 1 (1) 2304184  ปฏบตการฟสกสทวไป 2 (1)
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2304184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 (1) 2301107  แคลคูลสั 1 (3)
2603284  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ (3) 2301108  แคลคูลสั 2 (3)
2. หมวดวชิาเฉพาะ 2302127  เคมีทัว่ไป (3)
    2.1 พืน้ฐานทางวศิวกรรม 19 2302163  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป (1)
2100301  การฝึกงานวศิวกรรม (2) 2603284  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์กายภาพ (3)
2103105  พ้ืนฐานการเขียนแบบวศิวกรรม (2) 3. หมวดวชิาเฉพาะ 85
2103213  กลศาสตร์วศิวกรรม 1 (3)     3.1 พืน้ฐานทางวศิวกรรม 17
2104100  ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล และการแปรรูป (3) 2100301  การฝึกงานทางวศิวกรรม (2)
2104203  การบริหารทางวศิวกรรม (3) 2103106*  การเขียนแบบทางวศิวกรรม (3)
2109101  วสัดุวศิวกรรม (3) 2109101  วสัดุวศิวกรรม (3)
2110101  การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 2110101  การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3)
    2.2 วชิาแกนระดบัสาขาวชิา 2110201*  คณิตศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (3)
          - บังคบั 66 2110253*  อิเลก็ทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และ (3)
2102201  คณิตศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า 1 (3)                   การเช่ือมต่อ
2110200  โครงสร้างดิสครีต (3)     3.2 วชิาแกนระดบัสาขาวชิา
2110210  วธีิวทิยาการทาํโปรแกรม (2)           - บังคบั 50
2110211  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล (3) 2110200  โครงสร้างดิสครีต (3)
2110213  ั ป์ (3) 2110211  ้ ื้ ้ ี่ ั โ ้ ้ (3)
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2110213  การจดัองคป์ระกอบระบบสารสนเทศ (3) 2110211  ความรู้เบืองตน้เกียวกบัโครงสร้างขอ้มูล (3)
2110250  การจดัองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ (3) 2110215*  วธีิวทิยาการทาํโปรแกรม 1 (3)
2110251  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (3) 2110251  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (3)
2110254  การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล (3) 2110254  การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล (3)
2110261  การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล (2) 2110263*  การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล (1)
                คอมพิวเตอร์                   คอมพิวเตอร์ 1
2110264  ปฏิบติัการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล (2) 2110265*  ปฏิบติัการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1 (1)
2110313  ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ (3) 2110313  ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ (3)
2110316  หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม (3) 2110316  หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม (3)
2110317  พ้ืนฐานระบบกระจาย (3) 2110318*  หลกัการของระบบกระจาย (1)
2110327  การออกแบบอลักอริทึม (3) 2110327  การออกแบบอลักอริทึม (3)
2110332  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (3) 2110332  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ (3)
2110352  สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ (3) 2110352  สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ (3)
2110355  ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา (3) 2110355  ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา (3)
2110361  ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์ (2) 2110363*  ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 (1)
2110422  การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล (3) 2110422  การออกแบบระบบการจดัการฐานขอ้มูล (3)
2110423  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (3) 2110423  วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (3)
2110472  ข่ายงานคอมพิวเตอร์ (3) 2110471*  ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 (3)
2110490  โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (1) 2110490  โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน (1)
2110499  โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (3) 2110499  โครงการวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ (3)
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2301366  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข (3)
          - เลอืกบังคบั 15           - เลอืกบังคบั 18
            เลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงภาควชิาจะ             เลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงภาควชิาจะ
            ประกาศใหท้ราบในแต่ละปี             ประกาศใหท้ราบในแต่ละปี
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 4. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6
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