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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณะ/ภาควชิา   คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร   

ภาษาไทย  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษ  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

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.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   

145 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี 

5.2   ภาษาทีใ่ช้  
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มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ เอกสารประกอบการสอนและต ารา

เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

5.3   การรับเข้าศึกษา  

 เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารรับเขา้ศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหลกัเกณฑก์ารเลือก

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยรับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4   ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  

คณาจารยส่์วนใหญ่มีประสบการณ์ดา้นการศึกษาและท าวจิยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

ท าใหมี้การน าเอางานวจิยั และโครงการต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอน นอกจากน้ีภาควิชายงัใหก้าร

สนบัสนุนการฝึกงานของนิสิตร่วมกบัหอ้งปฏิบติัการวิจยัในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ผูส้ าเร็จการศึกษาจะไดรั้บปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

6.   สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2559  

ก าหนดการเปิดสอนหลกัสูตร ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2559  

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลยัไดใ้หค้วามเห็นชอบหลกัสูตร เพื่อน าเสนอสภา

มหาวิทยาลยัอนุมติั/เห็นชอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 

สภามหาวิทยาลยัอนุมติัหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 734 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่วา่เป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2555  

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

1) วิศวกรคอมพวิเตอร์  

2) นกัพฒันาซอฟตแ์วร์ 

3) นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4) นกัวิจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 

6) ผูดู้แลระบบเครือข่าย 

7) ผูดู้แลระบบสารสนเทศองคก์ร 

8) ผูจ้ดัการโครงการคอมพิวเตอร์ 



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ปัจจุบนัวิทยาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ มีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วมาก 

อนัมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ สร้างความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในดา้น

โอกาสและภยัคุกคาม จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาประเทศใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทั้งในดา้น

การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม และการพฒันาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

ทั้งน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

โลกปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยคุท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ในรูปลกัษณะต่าง ๆ อยูทุ่กหนทุกแห่ง 

และมีการส่ือสารอยา่งไร้พรมแดนดว้ยเครือข่ายความเร็วสูง ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ

วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีนกัเทคโนโลยสีารสนเทศจ านวนมาก ท่ีมีความเขา้ใจใน

ผลกระทบทางสงัคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีน าและขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ี

เป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย  

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกท าใหจ้ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและ

สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามพฒันาการทั้งในดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความ

เป็นเลิศทางวชิาการ มีทกัษะตามมาตรฐานในระดบันานาชาติ มีความพร้อมปฏิบติังานไดท้นัที และมี

ศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ  มีความเป็นผูน้ า และมี

จริยธรรมในวชิาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของคณะวศิวกรรมศาสตร์และของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวชิา 

ที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน) 

 13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

รายวิชาศึกษาทัว่ไป รายวิชาภาษาองักฤษ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประสานงานกบัคณะ/หน่วยงานผูใ้หบ้ริการสอน ทั้งดา้น

เน้ือหาวิชา การจดัการเรียนการสอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ 



5 

 

  

 

หลกัสูตรน้ีใชบ้ริการการเรียนการสอนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัภาษา 

ส านกังานจดัการศึกษาทัว่ไป และคณะวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงลว้นเป็นหน่วยการศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใตก้รอบประกนัคุณภาพหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัเช่นเดียวกนั 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคญั 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

พอท่ีจะท างานทางวิชาชีพได ้

3) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีทกัษะดา้นการใชเ้คร่ืองมือทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4) เพื่อผลิตบณัฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นการวิจยัและมีศกัยภาพ

ในการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

2.   แผนพฒันาปรับปรุง  

 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่า

กวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 

 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลกัสูตรในระดบัสากล 

(ACM/IEEE) ท่ีทนัสมยั 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง

สม ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

 

 

- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
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แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการใน

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบ้ณัฑิตของ

ผูป้ระกอบการ 

 

พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ

สอนและบริการวิชาการ ใหมี้

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไป

ปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการ

เรียนการสอนใหท้ างานบริการ

วิชาการแก่องคก์รภายนอก 

 

- งานบริการวิชาการของอาจารยใ์น

หลกัสูตร 

 

พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยั และ

เสริมสร้างทกัษะและความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางของนิสิต 

- สนบัสนุนใหนิ้สิตไดมี้ส่วนใน

การวิจยัร่วมกบัอาจารย ์เช่น 

การมีรายวิชาในลกัษณะเอกตั

ศึกษา หรือการศึกษาดว้ยตนเอง 

เพื่อท าการศึกษาและคน้ควา้ใน

หวัขอ้ทางวิชาการท่ีน่าสนใจ

โดยมีคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญใน

ศาสตร์เหล่านั้นใหค้  าปรึกษา 

- ส่งเสริมใหมี้การท างานร่วม

ระหวา่งนิสิตระดบัปริญญา

บณัฑิต และนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา  

- จ านวนโครงงานท่ีนิสิตท างาน

ร่วมกบัอาจารยห์รือนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา 

พฒันาโครงสร้างของ

หอ้งปฏิบติัการวิจยัใหมี้ความ

มัน่คงและยัง่ยนื 

- การสนบัสนุนใหมี้การศึกษา

ต่อเน่ืองในระดบับณัฑิตศึกษา 

- สดัส่วนของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีเขา้

ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษาของภาควิชาฯ 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วา่ดว้ยระบบการศึกษาส าหรับ

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

และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหน่ึงภาคกไ็ด ้  ภาคการศึกษา

หน่ึง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 

สัปดาห์ และมีชัว่โมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากบัชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ   เวลาการศึกษา 1 ปี

การศึกษา หมายถึง 2 ภาคการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษากบั 1 ภาคฤดูร้อน  

เป็นหลกัสูตร 4 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต ่ากวา่ 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการเรียนการสอนและฝึกงานภาคสนามในภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ตามระเบียบขอ้บงัคบัและประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ภาคการศึกษาตน้  เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผา่นการคดัเลือกตามเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ตามระเบียบขอ้บงัคบัการคดัเลือกของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1) นิสิตมีพื้นฐานความรู้และทกัษะดา้นคอมพวิเตอร์ท่ีแตกต่างกนั 

2) นิสิตขาดความเขา้ใจในวิชาชีพดา้นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท าใหส่ิ้งท่ีเรียนไม่ตรงกบัความ

คาดหวงัของนิสิต 



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร  

แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้

ดงัน้ี 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตร      145 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                                                                    88    หน่วยกิต  

 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 17 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (บงัคบั) 47  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (เลือกบงัคบักลุ่ม 1) 6  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (เลือกบงัคบักลุ่ม 2) 18 หน่วยกิต 

 4)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     6  หน่วยกิต  

 

3.1.3 รายวชิา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             30         หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีส านกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีส านกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาสหศาสตร์  3 หน่วยกิต 
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นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีส านกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีส านกังานจดั

การศึกษาทัว่ไปประกาศไวใ้นแต่ละกลุ่ม 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต 

2100111*  ท่องโลกวิศวกรรม  

                  Exploring Engineering World 

 3(3-0-6) 

 

2110221*  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    

                  Computer Engineering Essentials 

 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 

5500111      ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 

                   Experiential English I 

 3(2-2-5) 

5500112     ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2   

                   Experiential English II 

 3(2-2-5) 

5500208    ทกัษะการส่ือสารและการน าเสนอผลงาน  

                   Communication and Presentation Skills 

 3(2-2-5) 

 

5500308    การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

                   Technical Writing for Engineering 

 3(2-2-5) 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์          21      หน่วยกติ 

2304103   ฟิสิกส์ทัว่ไป  1 

       General Physics I  

3(3-0-6) 

2304104  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) 

                                                            
*
 
รายวิชาเปิดใหม่
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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) 

2302163  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 

                 General Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

2603284   สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ    

                  Statistics for Physical Science   

3(3-0-6) 

 

3.1.3.3  หมวดวิชาเฉพาะ                     88    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    การท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

                  Computer Programming 

3(3-0-6) 

2110201*  คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

                  Computer Engineering Mathematics 

3(3-0-6) 

 

2110251*  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

                  Digital Computer Logic  

 

  

                                                            
*
 
รายวิชาเปิดใหม่
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3.1.3.3.2 กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาบงัคบั)                   50     หน่วยกิต 

 2110202* โครงสร้างดิสครีตและภาวะค านวณได ้ 4(4-0-8) 

Discrete Structures and Computability 

 2110211  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล 3(3-0-6) 

Introduction to Data Structures 

 2110215  วิธีวิทยาการท าโปรแกรม 1  3(2-3-4) 

Programming Methodology I 

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

  Digital Computer Logic Laboratory I 

 2110356*ระบบฝังตวั  3(3-0-6) 

  Embedded System 

 2110366*การปฏิบติัการระบบฝังตวั  1(0-2-1) 

  Embedded System Laboratory 

 2110313 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ 3(3-0-6) 

  Operating Systems and System Programs 

 2110316 หลกัการของภาษาการท าโปรแกรม 3(3-0-6) 

  Programming Languages Principles 

 2110315* ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย 3(3-0-6) 

  Parallel and Distributed Systems 

 2110327 การออกแบบอลักอริทึม  3(3-0-6) 

  Algorithm Design 

 2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 

  System Analysis and Design  
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 2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

  Computer System Architectures 

 2110363 ปฏิบติัการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 1(0-2-1) 

  Hardware Synthesis Laboratory I 

 2110322* ระบบฐานขอ้มูล  3(3-0-6) 

  Database Systems 

 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 

 หรือ 

 2100490* โครงการวิศวกรรมพื้นฐาน  1(0-2-1) 

  Pre-Senior Project in Engineering 

 2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 

  Computer Engineering Projects 

 หรือ 

 2100499* โครงการวิศวกรรม  3(0-6-3) 

  Senior Project in Engineering  

 

  

                                                            
 



16 

 

 

 3.1.3.3.3 กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบงัคบั) 6 หน่วยกิต 

 2110401* ทฤษฏีการค านวณ  3(3-0-6) 

  Computational Theory 

 2110415* ระบบท่ีก าหนดโดยซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

  Software-Defined Systems 

 2110521 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 

  Software Architecture 

 2110452* สถาปัตยกรรมสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 

  High Performance Architecture 

 2110444* วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและวิศวกรรมขอ้มูล 3(3-0-6) 

  Data Science and Data Engineer 

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีภาควิชาก าหนดเพิม่เติม ซ่ึงประกาศโดยภาควชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 3.1.3.3.4 กลุ่มวิชาแกนระดบัสาขาวิชา (รายวิชาเลือก) 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 การท าโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์ 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 

2110413 ความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Security 

2110414 ระบบการค านวณขนาดใหญ่ 3(3-0-6) 

 Large Scale Computing Systems 

2110420 การสร้างตวัแปลภาษา 3(3-0-6) 

 Compiler Construction 

2110421 ทฤษฎีของภาษาการท าโปรแกรม 3(3-0-6) 

 Theory of Programming Languages 

2110424 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 3(3-0-6) 

 Software Process Improvement 

2110428 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าเหมืองขอ้มูล 3(3-0-6) 

 Introduction to Data Mining 

2110429 ระบบการเรียกใชส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Retrieval Systems 

2110430  การท าเหมืองอนุกรมเวลาและการคน้หาความรู้ 3(3-0-6) 

Time Series Mining and Knowledge Discovery 

2110431 วิทยาการภาพดิจิทลัเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

Introduction to Digital Imaging 
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2110432 การรู้จ าเสียงพดูอตัโนมติั    3(3-0-6) 

Automatic Speech Recognition 

2110433 คอมพิวเตอร์วิชนั    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 การค านวณแบบทนต่อความผดิพร่อง 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 

2110477 ปัญญาประดิษฐ ์2 3(3-0-6) 

 Artificial Intelligence II  
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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 

21104xx   ความรู้เบ้ืองตน้วทิยาศาสตร์ขอ้มูล 3(3-0-9) 

 Introduction to Data Science 

2110501    ออโตมาตา ความสามารถในการค านวณและภาษาเชิงรูปนยั    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/ลีนุกซ์ส าหรับองคก์ร 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 

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาท่ีภาควิชาก าหนดเพิม่เติม ซ่ึงประกาศโดยภาควชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  

3.1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกติ 

นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาท่ีมีความสนใจและท่ีเปิดสอนในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

ทั้งน้ีนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเกินกวา่ท่ีก าหนดในหลกัสูตร และไดรั้บผลการเรียน A, B+, 

B, C+, C, D+, D และ F ได้ และน าไปใช้คิดแต้มเฉล่ียสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ หากวิชาท่ี

ลงทะเบียนเกินกว่าท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้นเป็นวิชาในหมวดภาษาต่างประเทศ หรือเป็นวิชาท่ีเปิด

สอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นหมดวิชาการศึกษาทัว่ไป) 
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3.1.4   แผนการศึกษา 

 

รหัสวิชา รายวชิา หน่วยกติ 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 

2304103 

2304183 

2301107  

2302127 

2302163 

2103106 

5500111 

 

ฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 

แคลคูลสั 1 

เคมีทัว่ไป 

ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 

การเขียนแบบวิศวกรรม 

ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 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  

 

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 

2100111 

2109101 

2110101 

2301108 

2304104 

2304184 

5500112 

 

ท่องโลกวิศวกรรม 

วสัดุวิศวกรรม 

การท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

แคลคูลสั 2 

ฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 

ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 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  

 

                                     ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1   

2110202 โครงสร้างดิสครีตและภาวะค านวณได ้ 4 (4-0-8) 

2110215 วิธีวิทยาการท าโปรแกรม 1 3 (2-3-4) 

2110211 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล 3 (3-0-6) 

2110221 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 6  

 รวม 19  
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                                    ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

  

2110201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

2110251 ตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล 3 (3-0-6) 

2110263 การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล 1 1 (0-2-1) 

2603284 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 

2110327 การออกแบบอลักอริทึม 3 (3-0-6) 

5500208 ทกัษะการส่ือสารและการน าเสนอผลงาน 3 (2-2-5) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 19  

    

                                     ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1   

2110313 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ 3 (3-0-6) 

2110316 หลกัการของภาษาการท าโปรแกรม 3 (3-0-6) 

2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6) 

2110322 ระบบฐานขอ้มูล 3 (3-0-6) 

2110356 ระบบฝังตวั 3 (3-0-6) 

2110366 การปฏิบติัการทางระบบฝังตวั 1 (0-2-1) 

xxxxxxx วิชาศึกษาทัว่ไป 3  

 รวม 19  

    

                                     ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2   

2110315 ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย 3 (3-0-6) 

2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 

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

2110423 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3-0-6) 

2110471 ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 1 3 (2-3-4) 
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2110xxx วิชาเลือก 3  

5500308 การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 (2-2-5) 

 รวม 19  

    

                                     ปีที่ 3  ภาคฤดูร้อน   

2100301 การฝึกงานวิศวกรรม 2 (0-18-0) 

 รวม 2  

                             

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

  

2110xxx วิชาเลือกบงัคบั 6  

2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 (0-2-1) 

 หรือ 2110490 โครงการวิศวกรรมพื้นฐาน   

2110xxx วิชาเลือก 6  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3  

 รวม 16  

    

                                     ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2   

2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (0-6-3) 

 หรือ 2110499 โครงการวิศวกรรม   

2110xxx วิชาเลือก 9  

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3  

 รวม 15  

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

  ดูเอกสารผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา  



ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเทา่น้ัน

เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจดัการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด

กรรมการบริหารหลกัสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจ า   

ล าดบั ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั ปี 

1 ศ. นาย บุญเสริม 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 จงสถิตยว์ฒันา  Ph.D. 

 

วศ.บ. 

Computer 

Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

U. of Edinburgh, UK 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2537 

 

2523 

3 รศ. น.ส. กลุธิดา  โรจน์วบูิลยช์ยั Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Frontier Science 

Frontier Science 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

 

University of Tokyo 

University of Tokyo 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 

2546 

2543 

 

4 รศ. น.ส. ญาใจ ล่ิมปิยะกรณ์ Ph.D. 

M.Sc. 

สต.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

Illinois Institute of Technology 

U. of Maryland 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2545 

2536 

2529 

5 รศ. น.ส. ทวตีิย ์เสนีวงศ ์ณ อยธุยา Ph.D. 

M.Sc. 

 

สต.บ. 

Computer Science 

Computing Science 

 

U. of Kent, UK 

Imperial College, U. of 

London, UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2540 

2535 

 

2532 

6 รศ. น.ส. ธาราทิพย ์สุวรรณศาสตร์ Ph.D. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

Computer Science 

วทิยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ 

สถิติ 

Illinois Institute of 

Technology 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2539 

2534 

 

2529 

7 รศ. น.ส. นงลกัษณ์ โควาวสิารัช 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 

8 รศ. น.ส. พรศิริ หม่ืนไชยศรี Ph.D. 

M.S. 

Computer Science 

Computer Science 

Oregon State U. 

Oregon State U. 

2541 

2537 
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ล าดบั ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั ปี 

สต.ม. 

วท.บ. 

 

สถิติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชียง ใหม่ 

2529 

2526 

9 รศ. นาย ววิฒัน์ วฒันาวฒิุ วศ.ด. 

 

M.S. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

California State U., Fullerton 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2546 

 

2532 

 

2528 

10 รศ. นาย เศรษฐา ปานงาม Ph.D. 

 

M.Sc. 

B.Eng. 

 

Automotive 

Electronics 

IT for Manufacture 

Electrical & 

Electronic 

Engineering 

U. of Warwick, UK 

 

U. of Warwick, UK 

Imperial College, U. of London, 

UK 

2544 

 

2539 

2538 

11 รศ. นาย สมชาย ประสิทธ์ิจูตระกลู Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2534 

2530 

2526 

12 รศ. นาย อติวงศ ์สุชาโต Ph.D. 

 

 

S.M. 

 

วศ.บ. 

Electrical 

Engineering and 

Computer Science 

Electrical  

Engineering and 

Computer Science 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

MIT 

 

 

MIT 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547 

 

 

2543 

 

2541 

13 ผศ. นาย เกริก ภิรมยโ์สภา Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

Michigan State U. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 

 

2543 

 

2541 

14 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 

15 ผศ. นาย ณฐัวฒิุ หนูไพโรจน์ Ph.D. 

M.Sc. 

Computer Science 

Computer Science 

Michigan State U. 

Michigan State U. 

2541 

2536 
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ล าดบั ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั ปี 

วศ.บ. 

 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2533 

16 ผศ. นาย ณฐัพงศ ์ชินธเนศ 

 

Ph.D. 

M.S. 

B.S.E. 

B.S.E. 

Computer Science 

Computer Science  

Computer Science  

Electrical 

Engineering 

U. of California, Berkeley 

U. of California, Berkeley 

U. of Michigan, Ann Arbor 

U. of Michigan, Ann Arbor 

 

2553 

2550 

2548 

2548 

17 ผศ. นาง ธนารัตน ์ชลิดาพงศ ์ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of  Maryland at College Park 

U. of Southern California 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 

2537 

2535 

 

18 ผศ. นายนทัที   นิภานนัท ์ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2550 

 

2546 

 

2544 

19 ผศ. นาง โปรดปราน   บุณยพกุกณะ 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 

20 ผศ. นาย  พิษณุ คนองชยัยศ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Information Science 

Information Science 

Computer Science 

U. of Tokyo 

U. of Tokyo 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2546 

2540 

2537 

21 ผศ. นาย วษิณุ 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 

22 ผศ. นาย วรีะ เหมืองสิน Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Manchester, UK 

U. of Manchester, UK 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 

2538 

2535 
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ล าดบั ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั ปี 

23 ผศ. นาย สืบสกลุ พภิพมงคล Ph.D. 

 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

and Engineering 

วทิยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

Auburn U. 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2534 

 

2525 

 

2523 

24 ผศ. นาย สุกรี   สินธุภิญโญ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 

 

2542 

 

2538 

25 ผศ. นาย อรรถวทิย ์สุดแสง Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

 

Computer Science 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 

2537 

2534 

26 ผศ. นาย อรรถสิทธ์ สุรฤกษ ์ Dr. en 

inf. 

DEA 

en I.A. 

วท.บ. 

Computer Algorithm 

Computer Algorithm 

คณิตศาสตร์ 

U. Pierre & Marie Curie, France 

 

U. Pierre & Marie Curie, France 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2544 

 

2538 

 

2528 

27 ผศ. นาย อาทิตย ์ทองทกัษ ์ 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 

28 ผศ. นาง นครทิพย ์พร้อมพลู M.Sc. 

บธ.ม. 

สต.บ. 

Computer Science George Washington  U. 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2536 

2534 

2530 

29 ผศ. นาย บุญชยั โสวรรณวณิชกลุ วศ.บ. วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2521 

30 อ. นาย  ชยัรัต พงศพ์นัธ์ุภาณี Ph.D. 

 

Radio Frequency 

Telecommunications 

U. of Southampton, UK 

 

2543 
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ล าดบั ต าแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

ช่ือ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ สาขาวชิา ช่ือสถาบนั ปี 

 

M.Sc. 

 

วศ.บ. 

Microelectronics and 

Telecommunications 

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 

U. of Liverpool, UK 

 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

2536 

 

 

 

2534 

31 อ. น.ส. ดวงดาว วชิาดากลุ Ph.D. 

M.S. 

วศ.บ. 

Computer Science 

Computer Science 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

U. of Illinois Urbana-Champaign 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2546 

2541 

2536 

32 อ. นาย เชษฐ พฒัโนทยั M.S. 

 

วศ.บ. 

Electrical and Computer 

Engineering 

วศิวกรรมไฟฟ้า 

U. of Miami 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2538 

 

2532 

33 อ. นาย ธงชยั  โรจน์กงัสดาล  M.S. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Computer Science 

วทิยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

วศิวกรรมส ารวจ 

U. of Delaware 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 

2536 

 

2531 

34 อ. นายพิชญะ สิทธีอมร Ph.D. 

B.S. 

Computer Science 

Computer Science 

U. of  Virginia 

U. of  Virginia 

2554 

2550 

35 อ. นาย พีรพล เวทีกลู Ph.D. 

 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์

วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

U. of  Miami 

 

 

ม.เกษตรศาสตร์ 

 

ม.เกษตรศาสตร์ 

2555 

 

 

2547 

 

2545 

  

3.2.3 อาจารย์พเิศษ    

ไม่มี 

 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
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ตามแผนการเรียนของหลกัสูตร ก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนวิชา 2100301 การฝึกงานทางวิศวกรรม 

(2 หน่วยกิต) ในภาคฤดูร้อนชั้นปีท่ี 3 โดยมีเวลาฝึกงานกบัหน่วยงานท่ีรับนิสิตเขา้ฝึกงาน ไม่นอ้ยกวา่ 35 วนั

ท างานหรือไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมงงาน เม่ือเสร็จส้ินการฝึกงานนิสิตจะตอ้งส่งรายงานการฝึกงานและแบบ

ประเมินผลจากหน่วยงานใหก้บัคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินผลการฝึกงาน นิสิตจะไดรั้บเกรดเป็น 

S/U 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์คาดหวงัวา่นิสิตท่ีไดรั้บการฝึกงานจะมีผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกงาน

ดงัน้ี 

1)  ฝึกทกัษะในการประยกุตอ์งคค์วามรู้ภาคทฤษฎี ในการท างานและแกไ้ขปัญหาทางวิศวกรรม  

2)  สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเรียนมาและน าไปปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มท่ีมีความหลากหลาย

สาขาวิชาและหลากหลายวฒันธรรม 

3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 

4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร  

5) สามารถน าเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานดว้ยความมัน่ใจ และตามมาตรฐานงานของหน่วยงาน

นั้น ๆ 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคฤดูร้อน ชั้นปีท่ี 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน รวมเวลาไม่นอ้ยกวา่ 280 ชัว่โมง 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิัย  

ตามแผนการเรียนของหลกัสูตร ก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2110490 โครงการทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และรายวิชา 2110499 โครงการทาง

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นิสิตชั้นปีท่ี 4 จะไดท้ าโครงงานในหวัขอ้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีตนสนใจภายใตก้ารดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานตลอดทั้งปี โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 นิสิตจะตอ้งน าเสนอแบบเสนอโครงงาน เพื่อ

ก าหนดหวัขอ้ ขอบเขต และแผนการด าเนินงาน และในภาคการศึกษาท่ี 2 นิสิตจะตอ้งน าเสนอผลการด าเนิน

โครงงานและรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

ภาควิชาฯ ประเมินผลการด าเนินโครงงาน 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นิสิตสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และประยกุตใ์ชใ้นการท า

โครงงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) นิสิตสามารถสืบคน้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

3) นิสิตสามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม  

4) นิสิตมีความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาเขียน ภาษาพูด และการน าเสนอ 

5.3 ช่วงเวลา 

นิสิตลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกติ 

รวม 4 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

2) มีก าหนดการและระเบียบวิธีปฏิบติั 

3) ก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษาแก่นิสิต 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

นิสิตจะตอ้งจดัท าแบบเสนอโครงงาน รายงานความกา้วหนา้ และรายงานฉบบัสมบูรณ์ พร้อมทั้ง

น าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากภาควชิาฯ เพื่อประเมินผลจากการด าเนินโครงงาน การ

น าเสนอ เน้ือหารายงาน ความถูกตอ้งทางวิชาการ และความตรงต่อเวลา ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพิเศษของนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ท่ีภาควิชาฯ มุ่งหวงัจะพฒันาใหมี้ข้ึนไดแ้ก่  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

1) รู้รอบ-รู้ลึก 

มีความรู้ดา้นวศิวกรรมคอมพิวเตอร์อยา่ง

กวา้งขวาง และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

ตามความสนใจ 

- รายวิชาบงัคบัของหลกัสูตรครอบคลุมองค์

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตาม

มาตรฐานสากล 

- เพิ่มหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือกบงัคบั และ

ใหมี้รายวิชาเลือกบงัคบัท่ีหลากหลาย  

- จดัใหมี้กลุ่มหรือสายวิชา (track) ใหนิ้สิตเลือก

เรียนอยา่งมีทิศทาง โดยก าหนดผลการเรียนรู้

ท่ีชดัเจนของแต่ละสาย 

- มีทั้งรายวิชาเอกตัศึกษาส าหรับนิสิตปี 2-3 

และโครงงานส าหรับนิสิตปี 4 

2) คิดเป็น-ท าเป็น 

สามารถประมวลความรู้ วิเคราะห์ และ

ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา  และมีทกัษะใน

เชิงปฏิบติั 

- ทุกรายวิชามีโจทยปั์ญหา และแบบฝึกหดั 

- เพิ่มการปฏิบติัและโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ 

- ใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการแกปั้ญหาจากการศึกษา

ดว้ยตนเองในรายวิชาเอกตัศึกษาและโครงการ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3) ทนัสมยั-ต่อยอด 

มีความรู้ท่ีทนัสมยั ติดตามความกา้วหนา้ใน

ศาสตร์และเทคโนโลย ี และสามารถต่อยอด

ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาและเปิดวิชาเลือกใหม่  

- ใหนิ้สิตไดฝึ้กฝนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

การคน้ควา้วิจยั ทั้งในรายวิชาต่าง ๆ และเอกตั

ศึกษา 

- สนบัสนุนใหนิ้สิตศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการ

เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ 

1.1 มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ - วชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น  

 

1.2 มีความรู้พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์ 

1.3 มีความรู้พ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

- วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอบขอ้เขียน 

- การประเมินการบา้น 

1.4 มีความรู้เฉพาะทางวศิวกรรรม

คอมพิวเตอร์ 

- รายวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

- การเรียนแบบออนไลน์ 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

 

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ 

2.1 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

- รายวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

- การเรียนแบบออนไลน์ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

2.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 

2.3 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้

พ้ืนฐานทางวศิวกรรมศาสตร์ 

2.4 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เฉพาะ

ทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3. การวเิคราะห์ปัญหา 

3.1 สามารถระบุปัญหาท่ีซบัซอ้นได ้ - การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินการบา้น 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
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5. การตรวจสอบ/สืบค้นข้อเทจ็จริง 

5.1 สามารถวางแผนกระบวนการ

ตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ 

- รายวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายวิชาปฏิบติัการ 

- รายวิชาโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

(problem-based instruction) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การสอบขอ้เขียน 

- การสอบทกัษะ 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

 

5.2 สามารถด าเนินการตรวจสอบ/

ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา 

5.3 สามารถวิเคราะห์และแปลผลการ

ด าเนินงาน 

5.4 สามารถสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหา

บทสรุป 

6. การใช้เคร่ืองมือทันสมัย 

6.1 สามารถเลือกเคร่ืองมือ เทคนิค 

ทรัพยากร ท่ีเหมาะสมและทนัสมยั 

- รายวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- รายวิชาปฏิบติัการ 

- รายวิชาโครงการวิศวกรรม

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 

7. การท างานด้วยตนเองและการท างานเป็นทมี 

7.1 สามารถท างานดว้ยตนเอง - รายวิชาปฏิบติัการ 

- รายวิชาโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนแบบปฏิบติัการ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การประเมินกระบวนการท างาน/

บทบาทในการท ากิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

7.2 สามารถท างานในฐานะสมาชิก

ของทีม 

7.3 สามารถท างานในฐานะผูน้ าของ

ทีม 

8. การตดิต่อ ส่ือสาร 

8.1 สามารถส่ือสารกบัคณะท างาน - รายวิชาโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การน าเสนอปากเปล่า 8.2 สามารถส่ือสารกบัองคก์รวิชาชีพ 



35 

 

 

8.3 สามารถส่ือสารกบัสังคม - รายวชิาภาษาต่างประเทศ 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

- การประเมินกระบวนการท างาน/

บทบาทในการท ากิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การประเมินผลการฝึกงาน 

 

9. วศิวกรและสังคม 

9.1 ตระหนกัและรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานต่อความปลอดภยัของ

สาธารณชน 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- การฝึกงาน 

- กิจกรรม 

 

- การสอบขอ้เขียน 

- การประเมินผลการฝึกงาน 

- การประเมินกระบวนการท างาน/

บทบาทในการท ากิจกรรม 

- การสังเกตพฤติกรรม 

9.2 ตระหนกัและรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานต่อสังคมและ

วฒันธรรม 

9.3 ตระหนกัและรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานเชิงกฎหมาย 

10. จริยธรรม 

10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซ่ือสัตย ์

สุจริต 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- กิจกรรม 

- ระเบียบและขอ้บงัคบั 

- การสังเกตพฤติกรรม 

- การเขา้ชั้นเรียน 

- การปฏิบติัตามระเบียบและ

ขอ้บงัคบั 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

10.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา 

10.3 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ และ

วิชาชีพ 

11. ส่ิงแวดล้อม ความยัง่ยืน และเศรษฐกจิพอเพยีง 

11.1 ตระหนกัและรับผดิชอบในผล

การปฏิบติังานต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- รายวชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มพิเศษ 

- การสอนแบบบรรยาย 

- การสอบขอ้เขียน 

11.2 ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืและเศรษฐกิจพอเพียง 

12. การบริหารโครงการ 

12.1 มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการบริหาร

โครงการ 

- รายวิชาโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- การสอนโดยใชโ้ครงงาน (project-

based instruction) 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 

 12.2 สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น

การบริหารโครงการในการปฏิบติังาน 

13. การเรียนรู้ตลอดชีพ 

13.1 ตระหนกัถึงความจ าเป็นของการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองและการเรียนรู้ตลอด

ชีพ 

- การสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 

(research-based instruction) 

- การประเมินรายงาน/โครงการ 

- การสังเกตพฤติกรรม 
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13.2 สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การศึกษาคน้ควา้โดยอิสระ 

(independent study) 

- รายวิชาโครงการวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ (senior project) 

- รายวชิาเอกตัศึกษา 

 

 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping) 
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หมวดที ่5. หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1.   กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

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

ถือวา่สอบไม่ผา่น ถา้เป็นรายวิชาบงัคบัตามหลกัสูตรนิสิตจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ ถา้เป็นรายวิชาเลือก

นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาท่ีสอบไม่ผา่นได ้

1.2 เกณฑก์ารวดัผล ไดเ้กรดเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชานั้น

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบสอนในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นแบบประมวลรายวิชา 

(Course Syllabus) และใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   ส่วนการทวนสอบ

ในระดบัหลกัสูตรจะด าเนินการตามระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลงัส าเร็จการศึกษาจะด าเนินการโดย 

1) การส ารวจภาวะการไดง้านท าของบณัฑิต 

2) การประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบณัฑิตเขา้ท างานหรือศึกษาต่อ 

 

3.   เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) ศึกษาครบตามหลกัสูตร 

2) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินท่ีก าหนดตามระเบียบจุฬาฯ วา่ดว้ย ระบบการศึกษาส าหรับขั้น

ปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 2540 

3) สอบไดแ้ตม้เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 

4) มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบจุฬาฯ วา่ดว้ย ระบบการศึกษาส าหรับขั้นปริญญาบณัฑิต พ.ศ. 

2540 
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หมวดที ่6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มหาวิทยาลยัไดก้ าหนดวิสยัทศัน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอา้งอิงของ

แผน่ดิน เป็นผูน้ าทางปัญญา เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมีพนัธกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การสร้างบณัฑิตท่ี

มีความรู้และทกัษะ ท่ีไดม้าตรฐานในระดบันานาชาติและเหมาะสมกบัสงัคม และการเสริมสร้างนิสิตใหเ้ป็น

บณัฑิตท่ีสามารถครองตนอยา่ง มีคุณธรรมและเป็นผูน้ าสงัคมได ้และเพื่อใหม้หาวิทยาลยัสามารถด ารง

ความเป็นมหาวิทยาลยัอนัดบัหน่ึงของประเทศ เป็นปัญญาและเป็นเสาหลกัของแผน่ดิน (Pillar of the 

Kingdom)   ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินงานเป็น 6 ดา้น โดยมียทุธศาสตร์ท่ี

ส าคญัยทุธศาสตร์หน่ึงคือ กา้วหนา้  :จุฬาฯ  เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าในระดบัโลก มีมาตรฐานและคุณภาพ

วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ มหาวิทยาลยัจึงไดด้ าเนินการบุกเบิกองคค์วามรู้ใหม่ และบูรณา

การองคค์วามรู้เพื่อประโยชน์ของสงัคมไทย ตลอดจนถ่ายโอนองคค์วามรู้กบัสาธารณะเพื่อช่วยพฒันา

สังคมไทย ไปสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืในประชาคมโลก นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัยงัไดมุ่้งเนน้การพฒันา

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์กล่าวคือ บณัฑิตของมหาวิทยาลยัจะตอ้งมีความสามารถในการส่ือสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สามารถใชภ้าษาท่ีสามได ้มีทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ มีทกัษะในการบริหาร

จดัการ สามารถท างานในสงัคมต่างวฒันธรรมได ้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใชเ้หตุผลในการ

แกปั้ญหา มีวสิยัทศัน์ ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค ์มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีศีลธรรม มีวินยั

เคารพกฎระเบียบของสงัคม มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนรู้จกัเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถด ารงอยูใ่นโลกอนาคตได ้ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคน และสงัคมไทย 

ใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้แข่งขนัได ้และร่วมมือไดอ้ยา่งทดัเทียมและยัง่ยนืในสงัคมโลก  

  เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตดงักล่าว มหาวิทยาลยัจึงได้

จดัท าโครงการพฒันาคณาจารยเ์พื่อการเรียนการสอนยคุใหม่ (Faculty Development for Tomorrow 

Teaching:FDT2) เพื่อใหค้ณาจารยไ์ดต้ระหนกัและเลง็เห็นถึงความส าคญัของการจดั การเรียนการสอนท่ี

จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั จากการเป็นผูใ้หค้วามรู้ มาเนน้ท่ีการ

สร้างองคค์วามรู้ เนน้การสอนเชิงสร้างสรรค ์รวมทั้งการปรับกระบวนทศัน์ในการสอนจากท่ีอาจารยเ์ป็น

หลกั (Teacher Centered Approach) ใหเ้ป็นการจดัการเรียน การสอนโดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Student 

Centered Approach) และเน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วมาก 

อาจารยผ์ูส้อนจึงจ าเป็นจะตอ้งมีความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ICT ในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง

การพฒันาอาจารยใ์หมี้จิตวิญญาณ (Spirituality) ของความเป็นครู เอาใจใส่ในการพฒันานิสิต ส่งเสริมให้

คณาจารยเ์ป็นแบบอยา่ง (Role Model) ของคุณลกัษณะพิเศษและจิตส านึกสาธารณะ 
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2.   การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1   การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัโครงการอบรมและสมัมนา เพื่อพฒันาคณาจารยด์า้นการเรียนการสอน การ

ประเมินผลท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิของการเรียนรู้ของผูเ้รียน และมีก าหนดการอบรมสมัมนาอยา่งต่อเน่ืองดงั

รายละเอียดท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้  

2.2   การพฒันาวิชาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการพฒันานกัวิจยั การจดัการอบรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวชิาการและการประกอบวิชาชีพ ภายใตค้วามรับผดิชอบของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลยั

เช่น ส านกับริหารวิชาการ ส านกับริหารทรัพยากรมนุษย ์หน่วยงานวิจยัและหน่วยงานวิชาการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นตน้  
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หมวดที ่7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จดัการบริหารหลกัสูตรวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ตามขอ้ก าหนดการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอาเซียน CUCQA โดยมีเอกสารและรายละเอียดของระบบประกนัคุณภาพปรากฏ

ในเวบ็ไซต ์www.academic.chula.ac.th และมีรายงานการประเมินตนเองของหลกัสูตรวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

ด าเนินการตามระเบียบและขอ้ปฏิบติัในการบริหารการเงินและงบประมาณของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

2.2.1  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 

ใชส้ถานท่ีและอุปกรณ์การสอนท่ีมีอยูแ่ลว้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

  2.2.2 ห้องสมุด 

ใชเ้อกสารประกอบการศึกษาในสถาบนัวิทยบริการ และ หอ้งสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงบริการหนงัสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ ์และโสตทศันวสัดุ ทางดา้น

วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ประกอบดว้ย 

หนงัสือภาษาองักฤษ 29,688 เล่ม 

หนงัสือภาษาไทย 10,235 เล่ม 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book)   

       -CRC 5,524 ช่ือเร่ือง 

       -Ebrary 94 ช่ือเร่ือง 

       -Gale + Net Lib 164 ช่ือเร่ือง 

วิทยานิพนธ ์ 7,094 เล่ม 

วารสารไทย 27 ช่ือเร่ือง 

วารสารต่างประเทศ 32 ช่ือเร่ือง 

วารสารเยบ็เล่มภาษาไทย 2,244 เล่ม 
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วารสารเยบ็เล่มภาษาองักฤษ 13,437 เล่ม 

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Journal) 47 ฐาน 

CD-Rom 747 แผน่ 

ฐานข้อมูล   

CHULALINET 2,594,700 รายการ 

ดชันีวารสารไทย TJI 1,885 รายการ 

 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมด าเนินการโดยหอ้งสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

ภาควิชาด าเนินการบริหารหลกัสูตรตามระบบ AUN-QA และมีการประชุมอาจารยห์ลกัสูตรเป็น

ประจ าเพื่อติดตามการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาการบริหารหลกัสูตรและครอบคลุมดา้นการจดัการ

ทรัพยากรการเรียนการสอนอยูด่ว้ย   

3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

ด าเนินการตามระเบียบในการรับอาจารยใ์หม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และขอ้ปฏิบติัการรับ

อาจารยใ์หม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรเป็นอาจารย ์ 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

ภาควิชาฯ ด าเนินการบริหารหลกัสูตรตามระบบ AUN-QA และมีการประชุมคณาจารยท่ี์ไดรั้บ

มอบหมายเป็นประจ าเพื่อติดตามการด าเนินงานและแกไ้ขปัญหาการบริหารหลกัสูตร และครอบคลุมดา้น

การบริหารหลกัสูตรและการติดตามผลการเรียนการสอนอยูด่ว้ย   

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

ภาควิชาฯ ด าเนินการตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในการแต่งตั้งอาจารยท่ี์สอนบางเวลาและ

อาจารยพ์ิเศษ  

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ไม่มีการก าหนดคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งส าหรับบุคคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
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ภาควิชาฯ จดัส่งเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคไปอบรมและฝึกปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือท่ีตอ้งอาศยัความ

ช านาญเฉพาะดา้นกบัทางบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ และการจดัการอบรมตามโอกาส การพฒันาความช านาญของ

บุคคลากร กรรมการบริหารหลกัสูตรใชบ้ริการการอบรมท่ีมหาวิทยาลยัและหน่วยงานเอกชนจดัข้ึนตาม

ความจ าเป็นพื้นฐานของบุคคลากรและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นิสิต 

นิสิตผูเ้รียนจะไดรั้บค าแนะน าการศึกษาผา่นระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยผ์ูส้อน ตลอดจน

ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั  

ในดา้นกิจกรรมนิสิต  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัระบบชมรมกิจกรรมนิสิตในระดบัมหาวิทยาลยัและระดบั

คณะวิชา ท่ีประกอบดว้ยการจดังบประมาณ  การด าเนินการในกิจกรรมชมรม  และมีอาจารยท่ี์ปรึกษาชมรม

เป็นผูดู้แลติดตาม และใหค้  าปรึกษา  

ในระดบัภาควชิากจ็ะมีการจดัปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  และการใหค้  าปรึกษาในการประกอบวิชาชีพ 

ผา่นทางการเรียนการสอนในชั้นเรียน การประสานงานฝึกงานวิศวกรรม และการศึกษาโครงงานวิศวกรรม 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเร่ืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาการ ทั้งน้ีภายใตก้ฎระเบียบและ

กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ไดท้ าการส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้

บณัฑิตอยา่งสม ่าเสมอผา่นโครงการฝึกงานและแบบส ารวจบณัฑิตใหม่ ซ่ึงพบวา่ตลาดแรงงานมีความ

ตอ้งการบณัฑิตทางดา้นคอมพิวเตอร์มากข้ึน และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มกัจะไดรั้บการตอบสนอง

อยา่งดีจากตลาดแรงงาน ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีบณัฑิตส่วนใหญ่มกัจะไดง้านท าก่อนส าเร็จการศึกษา 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA ก าหนด ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใชใ้น

การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลกัสูตร ดงัน้ี 

 

รายการ ผล
*
 

1. ผู้รับเข้าศึกษา  

1.1 ค่า GPAX เฉล่ียของผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรในแต่ละปี 3.84 
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2. อาจารย์  

2.1 ร้อยละอาจารยท่ี์ส าเร็จปริญญาเอกในหลกัสูตร 84.2 

2.2 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระดบั 

ประเทศต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 

2 

2.3 ผลงานตีพิมพห์รืองานสร้างสรรค/์จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา ในระดบั

นานาชาติต่ออาจารยใ์นหลกัสูตรต่อปี 

1 

2.4 สดัส่วนศาสตราจารย-์รองศาสตราจารยต่์ออาจารยใ์นหลกัสูตร 34.2% 

2.5 ร้อยละอาจารยท่ี์ไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะในวิชาการ วิชาชีพ 100% 

2.6 ผลการประเมินอาจารยท่ี์ปรึกษานิสิต NA 

3. กระบวนการการเรียนการสอน  

3.1 ค่าเฉล่ียของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลกัสูตรต่อปีการศึกษา 3.80 

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 จ านวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต 1:6 

4.3 มูลค่าครุภณัฑ/์อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการวจิยัต่อ FTEC 

(หกัค่าเส่ือมราคา) 

NA 

4.4 ค่าใชจ่้าย (รวมค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ)์ ต่อ FTES NA 

4.5 ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัสนบัสนุนการศึกษา NA 

4.6 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าใน 4 เดือน ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี >50% 

4.7 ร้อยละของบณัฑิตท่ีศึกษาต่อ ต่อจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาในแต่ละปี 

(บณัฑิตศึกษา)คิดเฉพาะบณัฑิตเม่ือเขา้ศึกษายงัไม่ไดท้  างาน) 

NA 

4.8 รางวลัระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีนิสิตหรือบณัฑิตไดรั้บ 20 

4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต NA 

 

*ผลการประเมินเม่ือปีพ.ศ.2557 
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หมวดที ่8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัก าหนดใหนิ้สิตประเมินผลการสอนของอาจารยเ์ม่ือส้ินภาคการศึกษาผา่น

ทางระบบอินเตอร์เน็ต ในระบบ CU-CAS ผลการประเมินรายวิชาจะส่งใหภ้าควิชาและส่งใหอ้าจารยผ์ูส้อน

ปรับปรุงกลยทุธ์ในดา้นการเรียนการสอนต่อไป 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทกัษะของอาจารยผ์ูส้อนนั้นพจิารณาจากแบบสอบถามเม่ือนิสิตส าเร็จการศึกษาในภาค

การศึกษาสุดทา้ย (Exit Survey) แบบสอบถามดงักล่าวน้ีเนน้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และการจดัอนัดบัความพอใจในการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร ผลการท าแบบสอบถามจะ

ท าการบนัทึกและแจกใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในการประชุมอาจารย/์ กรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อปรับปรุงและ

วางกลยทุธ์การเรียนการสอนส าหรับแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรด าเนินการเพื่อสอบถามคุณภาพและความพอใจจากกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นลกัษณะของวิศวกรบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

 1.   นิสิตและบณัฑิต มีโอกาสใหข้อ้คิดเห็นผา่นระบบแบบสอบถามและรายงานดงัน้ี 

1) แบบประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 

2) แบบประเมินตนเองในดา้นการพฒันาผลการเรียนรู้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

3) แบบสอบถามเม่ือนิสิตส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทา้ย (Exit Survey) 

4) รายงานผลการฝึกงานวิศวกรรม       

 2.   ผูท้รงคุณวฒิุ และ/หรือผูป้ระเมินภายนอกมีโอกาสใหข้อ้คิดเห็นผา่นระบบการประชุมและการ

ติดต่อเอกสาร ดงัน้ี 

1) การประชุมและการรายงานผลด าเนินการขอ้มูลข่าวสารในระบบ E-mail 

2) การประชุมและตรวจเยีย่มสถาบนัการศึกษา     

 3)   ผูใ้ชบ้ณัฑิตและ/หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆมีโอกาสใหข้อ้คิดเห็น ดงัน้ี 

1) การสัมมนาเพื่อสอบถามความพึงพอใจ และส ารวจความตอ้งการบณัฑิต 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของบณัฑิต 

3) การใหค้  าปรึกษาแก่นิสิตในระหวา่งการฝึกงานวิศวกรรม และการท าโครงงาน

วิศวกรรม  
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอาเซียน AUN-QA 
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ภาคผนวก 

 

เอกสาร 1 ค าอธิบายรายวชิา 

 

เอกสาร 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 

 

เอกสาร 3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

 

 



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 มีความรู้พื�นฐานทางคณิตศาสตร์ 8.1 สามารถสื�อสารกับคณะทํางาน
1.2 มีความรู้พื�นฐานทางวิทยาศาสตร์ 8.2 สามารถสื�อสารกับองค์กรวิชาชีพ
1.3 มีความรู้พื�นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 8.3 สามารถสื�อสารกับสังคม
1.4 มีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์

2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 9.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 9.2 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานต่อสังคมและวัฒนธรรม
2.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื�นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 9.3 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานเชิงกฎหมาย
2.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3.1 สามารถระบุปัญหา(ที�ซับซ้อน)ได้ 10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซื�อสัตย์ สุจริต
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 10.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา

10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
4.1 สามารถออกแบบการแก้ปัญหา 11.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานต่อสิ�งแวดล้อม
4.2 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที�คํานึงถึงความปลอดภัยของสาธารณชน 11.2 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที�ยั�งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที�คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม
4.4 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที�คํานึงถึงสิ�งแวดล้อม
5.1 สามารถวางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ 12.1 มีความรู้พื�นฐานด้านการบริหารโครงการ
5.2 สามารถดําเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา 12.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริหารโครงการในการปฏิบัติงาน
5.3 สามารถวิเคราะห์ และแปลผลการดําเนินงาน
5.4 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพื�อหาบทสรุป
6.1 สามารถเลือกเครื�องมือ เทคนิค ทรัพยากรที�เหมาะสมและทันสมัย 13.1 ตระหนักถึงความจําเป็นของการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีพ
6.2 สามารถประยุกต์ใช้เครื�องมือ เทคนิค ทรัพยากรที�เหมาะสมและทันสมัย 13.2 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.3 สามารถสร้างเครื�องมือ เทคนิค ทรัพยากรที�เหมาะสมและทันสมัย
7.1 สามารถทํางานด้วยตนเอง
7.2 สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของทีม
7.3 สามารถทํางานในฐานะผู้นําของทีม

6. การใช้เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางานด้วย

ตนเอง และการทํางาน

เป็นทีม

5. การตรวจสอบ/

สืบค้นข้อเท็จจริง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม

11.  สิ�งแวดล้อม 

ความยั�งยืน และ

เศรษฐกิจพอเพียง

12. การบริหาร

โครงการ

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

8. การติดต่อ สื�อสาร

9. วิศวกรและสังคม

3. การวิเคราะห์ปัญหา

4. การออกแบบและ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

13. การเรียนรู้

ตลอดชีพ

1. ความรู้ทาง 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที�พึงประสงค์ (Graduate Attributes) ของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

6. การใช้

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

และการทํางาน

เป็นทีม

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

9. วิศวกร และ

สังคม

10. จริยธรรม



z {

รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

ศึกษาทั�วไป (ของมหาวิทยาลัย)

ภาษาต่างประเทศ z z z z z

สังคมศาสตร์ z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

วิทยาศาสตร์ - 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

ศึกษาทั�วไป (กลุ่มพิเศษ)

2100311 ท่องโลกวิศวกรรม z z z z z z z z z z z z z z z z z

2110221 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ z z { {z {z z {z

-

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงปีการศึกษา 2559

ความรับผิดชอบรอง

แผนที�แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

11. 

สิ�งแวดล้

อม 

ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

13. การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

1. องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

ความรับผิดชอบหลัก

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 

และพัฒนาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /

 สืบค้นข้อเท็จจริง

6. การใช้

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การ

ทํางานด้วย

ตนเอง และ

การทํางาน

เป็นทีม

8. การติดต่อ

 สื�อสาร

9. วิศวกร 

และสังคม



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

11. 

สิ�งแวดล้

อม 

ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

13. การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

1. องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 

และพัฒนาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /

 สืบค้นข้อเท็จจริง

6. การใช้

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การ

ทํางานด้วย

ตนเอง และ

การทํางาน

เป็นทีม

8. การติดต่อ

 สื�อสาร

9. วิศวกร 

และสังคม

พื�นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์

2304107 ฟิสิกส์ทั�วไป 1 z z {

2304108 ฟิสิกส์ทั�วไป 2 z { {

2302127 เคมีทั�วไป z { { { { {

2301107 แคลคูลัส 1 z { {

2301108 แคลคูลัส 2 z { {

2304183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 1 z z z z z z z z z z z z z { { z z z

2304184 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 2 z z z z z z z z z z z z z { { z z z z z

2302163 ปฏิบัติการเคมีทั�วไป z z z z z z z z z z z z z { { z z z z z

2603284 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ z {

พื�นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

2100301 การฝึกงานวิศวกรรม { { { { z z z z z z z z z z { { { { { { { z z z { { { z z z z z z { { { { z z

2103106 การเขียนแบบทางวิศวกรรม z { z z { z z



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

11. 

สิ�งแวดล้

อม 

ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิ

จพอ

เพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

13. การ

เรียนรู้

ตลอด

ชีพ

1. องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

10. จริยธรรม4. การออกแบบ 

และพัฒนาทาง

แก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ /

 สืบค้นข้อเท็จจริง

6. การใช้

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การ

ทํางานด้วย

ตนเอง และ

การทํางาน

เป็นทีม

8. การติดต่อ

 สื�อสาร

9. วิศวกร 

และสังคม

2109101 วัสดุวิศวกรรม z z z z z z z

2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ { z {z {z { { z { { {

2110201 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ z z {z {z { {



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

 

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ

สังคม

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

2110202 โครงสร้างดิสครีตและภาวะคํานวณได้ z z z z

2110211 ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างข้อมูล z z z z { { {

2110215 วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1 z z z z { z z z { { { {

2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ z z z z z z

2110263 การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของ

ดิจิทัลคอมพิวเตอร์  1

z z z z z z z

2110356 ระบบฝังตัว

2110366 การปฏิบัติการระบบฝังตัว

2110313 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ z z z { z z z

2110316 หลักการของภาษาการทําโปรแกรม z z z { { { {

2110315 ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย z z { { { { {

2110327 การออกแบบอัลกอริทึม z z z z z z z { { { {

2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ z z z z z z z z { { {

2110352 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ z z z z

2110363 ปฏิบัติการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1 z z z z z z z z z

2110322 ระบบฐานข้อมูล z z z { z z

2110423 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ z z z z z z { { { {

2110471 ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 z z z { z z z

2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื�นฐาน { { { { 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



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

 

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ

สังคม

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ { { { { 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

2110401 ทฤษฏีการคํานวณ z z z z z z { {

2110415 ระบบที�กําหนดโดยซอฟต์แวร์ z z z { { {

2110521 สถาปัตยกรรมสมรรถนะสูง z { {

2110444 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล z { {

2110521 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ z { {

   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบังคับ)



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

 

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ

สังคม

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

2110291 เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z z z z

2110292 เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z z z z

2110317 พื�นฐานระบบกระจาย z z

2110333 การทําโปรแกรมแบบทําตามเหตุการณ์ z z

2110391 เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 z z z z z

2110392 เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 z z z z z

2110412 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน z z

2110413 ความมั�นคงของคอมพิวเตอร์ z z

2110414 ระบบการคํานวณขนาดใหญ่ z z

2110420 การสร้างตัวแปลภาษา z z

2110421 ทฤษฎีของภาษาการทําโปรแกรม z z

2110424 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ z z

2110428 ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับการทําเหมือง

ข้อมูล

z z

2110429 ระบบการเรียกใช้สารสนเทศ z z

2110430 การทําเหมืองอนุกรมเวลาและการค้นหา

ความรู้

z z

2110431 วิทยาการภาพดิจิทัลเบื�องต้น z z

   กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาเลือก)



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

 

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ

สังคม

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

2110432 การรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ z z

2110433 คอมพิวเตอร์วิชัน z z { { {

2110435 วิทยาการหุ่นยนต์เบื�องต้น z z { {

2110441 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ z z

2110442 การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวัตถุ z z

2110443 ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ z z

2110451 การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิทัล

คอมพิวเตอร์

z z

2110455 การทดสอบวงจรดิจิทัล z z

2110473 การคํานวณแบบทนต่อความผิดพร่อง z z

2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก z z { { {

2110476 ปัญญาประดิษฐ์ 1 z z

2110477 ปัญญาประดิษฐ์ 2 z z

2110478 คอมพิวเตอร์และการสื�อสาร z z z { { {

2110479 คอมพิวเตอร์กราฟิก z z

2110481 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย z z

2110491 หัวข้อในระบบและภาษา z z

2110495 หัวข้อชั�นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z

2110496 หัวข้อชั�นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z



รหัสวิชา ชื�อวิชา 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

เครื�องมือ

ทันสมัย

7. การทํางาน

ด้วยตนเอง 

หรือการทํางาน

เป็นทีม

 

3. การ

วิเคราะห์

ปัญหา

11. 

สิ�งแวดล้อ

ม ความ

ยั�งยืน 

และ

เศรษฐกิจ

พอเพียง

12. การ

บริหาร

โครงการ

10. จริยธรรม9. วิศวกร และ

สังคม

2. การประยุกต์ใช้

ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ วิทย

ศาสตร์ และ

วิศวกรรมศาสตร์

8. การติดต่อ 

สื�อสาร

1. ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

13. การ

เรียนรู้

ตลอดชีพ

4. การออกแบบ และ

พัฒนาทางแก้ปัญหา

5. การตรวจสอบ / 

สืบค้นข้อเท็จจริง

2110497 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 z z

2110498 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 z z

2110501 ออโตมาตา ความสามารถในการคํานวณ

และภาษาเชิงรูปนัย

z z

2110511 การเขียนโปรแกรมเกม z z { { z { z { { {

2110512 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน z z

2110513 เทคโนโลยีช่วยเหลือ z z

2110522 ยูนิกซ/์ลีนุกซ์สําหรับองค์กร z z

2110541 การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ z z

2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข z z



เอกสาร 1- 1 
 

 

คาอ ิ ายรายวิ า 

 

1) มว วิ าศก าทว  

1.1)  กลมวิ าศก าทว กลม ิ ศ  

21    ท่องโลกวิศวกรรม        3(3-0-6) 

 หวัขอ้ทางวิศวกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ พลงังาน ทรัพยากร สิ�งแวดลอ้ม 

การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วสัดุ อาหาร ความปลอดภยั อากาศยาน ยานยนต ์

โครงสร้าง การขนส่ง การจดัการนํ�า ไฟฟ้า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ 

211022   แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

 ภาพรวมของวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ วงจรตรรกและหน่วยประมวลผล อลักอริทึมและโปรแกรม 

ฐานขอ้มูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต ปัญญาประดิษฐแ์ละหุ่นยนต ์ระบบ

ฝังตวั ศูนยข์อ้มูล ความปลอดภยั จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ 

  

1.2)  กลมวิ า า าตาง ระ ทศ 

 550011     ภาษาองักฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1     3(2-2-5) 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื�อแสวงหาขอ้มูลและความรู้จากแหล่งขอ้มูลและสื�อต่าง 

 ในหวัขอ้ที�ผูเ้รียนสนใจตามหวัเรื�องหลกัที�กาํหนดและนาํมาประมวล สรุป เพื�อ

นาํเสนอประเดนที�สาํคญั      

 550011      ภาษาองักฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3(2-2-5) 

       เงื�อนไขรายวิชา    รายวชิาที�ตอ้งสอบผา่น 5500111 

ฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการแสวงหา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์ขอ้มูลและความรู้

จากแหล่งขอ้มูลและสื�อต่าง  ในหวัขอ้ที�ผูเ้รียนสนใจตามหวัเรื�องหลกัที�กาํหนด แลว้

นาํมาสรุปและแสดงความคิดเหนในกลุ่มเพื�อนาํเสนอ   
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5500208 ทกัษะการสื�อสารและการนาํเสนอผลงาน    3(2-2-5) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น  หรือ 5500112 

การฝึกใชภ้าษาเพื�อการสื�อสารในสงัคม การนาํเสนอรายงานในหวัขอ้ที�เกี�ยวกบั

วิศวกรรมศาสตร์ 

  การเขียนภาษาองักฤษเทคนิคสาํหรับวิศวกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 5500208 

การฝึกทกัษะการเขียนยอ่ความ การเขียนเรียงความรูปแบบต่าง  ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และการเขียนรายงานการศึกษาและผลการทดลอง 

 

2) มว วิ า า ทางคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

2301107 แคลคูลสั 1        3(3-0-6) 

ลิมิต ความต่อเนื�อง การหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรตของฟังกช์นัค่าจริงของหนึ�งตวั

แปรจริง และการประยกุตเ์ทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2301108 แคลคูลสั 2        3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2301107 

อุปนิสยัเชิงคณิตศาสตร์ ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจริง การกระจายแบบอนุกรมเทย์

เลอร์และการประมาณค่าฟังกช์นัมูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เสน้ตรง 

และระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลสัของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ของหนึ�งตวัแปร แคลคูลสั

ของฟังกช์นัค่าจริงของสองตวัแปร บทนาํสู่สมการเชิงเสน้อนุพนัธ์และการประยกุต ์

2302127 เคมีทั�วไป         3(3-0-6) 

มวลสารสมัพนัธ์ สมบติัของกาซ ของเหลว ของแขง และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี 

สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชนั จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม 

พนัธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบื�องตน้ 

2302163 ปฏิบติัการเคมีทั�วไป       1(0-3-0) 

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมีอินดิเคเตอร์ 

การไทเทรดกรด-เบส พีเอซของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส   
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2304103 ฟิสิกส์ทั�วไป 1       3(3-0-6) 

แรงและการเคลื�อนที� งานและพลงังาน กลศาสตร์ของไหล ของไหลหยดุนิ�ง ของไหล

เคลื�อนที� การแพร่ ความหนืด ความตึงผวิ  การแกวง่และคลื�นกล อุณหพลศาสตร์ 

ปรากฏการณ์ขนส่งและการถ่ายโอนความร้อน 

2304104 ฟิสิกส์ทั�วไป 2       3(3-0-6) 

ไฟฟ้า  แม่เหลก  คลื�นแม่เหลกไฟฟ้า  วสัดุทางไฟฟ้า  วงจรกระแสตรง วงจรไฟฟ้า

กระแสสลบั อิเลกทรอนิกส์พื�นฐาน ทศันศาสตร์  ฟิสิกส์ยคุใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

2304183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั�วไป 1      1(0-3-0) 

การวดัและ ความแม่นยาํในการวดั การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกตอ้ง การทดสอบ

เกี�ยวกบั การเคลื�อนที�แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกและฟิสิกลัเพนดูลมั การยดืหยุน่ของสปริง

และยาง โมดูลสัของโลหะ การกลิ�งและรัศมีไจเรชนั พลศาสตร์การหมุน อตัราเรวเสียง

ในอากาศและการทดลองของเมลด ์ความหนืดของของเหลว 

2304184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทั�วไป 2      1(0-3-0) 

การวดัความตา้นทานและแรงเคลื�อนไฟฟ้าของเซล การทดลองเกี�ยวกบัแอมมิเตอร์ 

โวลตมิ์เตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทรานซิสเตอร์ เลนส์และกระจก 

โพลาไรเซชนั การแทรกสอดและเลี�ยวเบนของแสง กมัมนัตรังสี  

2603284 สถิติสาํหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ        3(3-0-6) 

ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ หลกัการเบื�องตน้ของ

ทฤษฎีความน่าจะเปน     ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเปนบางชนิด  การ

อนุมานเชิงสถิติเบื�องตน้     การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื�องตน้ ความถดถอยและ

สหสมัพนัธ์ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 

 

3)     มว วิ า าะ             

3.1)   กลมวิ า า ทางวศิวกรรม 

2100301 การฝึกงานทางวิศวกรรม      2(0-35-0) 

การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาที�เกี�ยวขอ้ง  ภายใตก้ารดูแลของวิศวกรที�มี      

ประสบการณ์ประจาํบริษทัเอกชน หรือหน่วยงานราชการ 

Krerk Piromsopa
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2103106 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(1-4-4) 

บทนาํ การคดัตวัอกัษร เรขาคณิตประยกุต ์หลกัการ ายภาพออโธกราฟฟิก การเขียน

แบบภาพออโธกราฟฟิก การสเกตซ์ภาพพกิทอเรียล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิก 

การบอกมิติ ตวัยดึชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนาํการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 

2109101 วสัดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 

โครงสร้างผลึกของแขง ตาํหนิในโครงสร้างผลึก สมบติัทางกลของวสัดุ ดิสโลเคชนั

และการเพิ�มความแขงแรงของโลหะ ความเสียหายทางกลของวสัดุ เฟสไดอะแกรมและ

ปฏิกิริยาในสถานะของแขง การผลิตและการใชง้านของโลหะ โครงสร้าง สมบติัและ

การใชง้านของเซรามิก โครงสร้าง สมบติัและการใชง้านของพอลิเมอร์ โครงสร้าง 

สมบติัและการใชง้านของวสัดุผสม การกดักร่อนของวสัดุ สมบติัและการใชง้านของ

วสัดุอิเลกทรอนิกส์ สมบติัทางไฟฟ้าของวสัดุ สมบติัทางแม่เหลกของวสัดุ คอนกรีต

และเหลก ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยวีสัดุ 

  การทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6) 

องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์และปฏิสมัพนัธ์  การทาํโปรแกรม ประเภทขอ้มูล 

ตวัปฏิบติัการ นิพจน์ ขอ้ความสั�ง โครงสร้างควบคุม การรวมกลุ่มขอ้มูล เครื�องมือต่าง  

ในการทาํโปรแกรม  แบบอยา่งและสญันิยมต่าง  ในการทาํโปรแกรม  การตรวจแก้

จุดบกพร่อง  การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงและคลงัคาํสั�งเชิง

จาํนวนเพื�อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม 

  คณิตศาสตร์วศิวกรรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)

พีชคณิตเชิงเสน้ เวกเตอร์ เมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผนั การแกส้มการเชิงเสน้ การแยกตวั

ประกอบ ปริภูมิของเวกเตอร์ ปริภูมิยอ่ยของเวกเตอร์ ค่าลาํดบัชั�น มิติ ฐานหลกั ความตั�ง

าก ภาพ าย ตวักาํหนด การคาํนวณตวักาํหนด  ค่าลกัษณะเ พาะ เวกเตอร์

ลกัษณะเ พาะ การแยกค่าเอกฐาน การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับพีชคณิต

เชิงเสน้ 

2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

ระบบตวัเลข   เกตเชิงตรรก และนิพจน์ตรรก   พีชคณิตแบบบูล ผงัคาร์โนห์ 

วิธีการใชต้าราง วงจรตรรกแบบรวมและการใชง้าน วงจรบวก วงจรลบ  วงจร

แสดงผลพหุคูณ วงจรถอดรหสั วงจรลงรหสั มลัติเพลกเซอร์ ดีมลัติเพลกเซอร์ 
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การใชง้านของเกตไตรสเตด    ความเรวและเวลาของวงจรเชิงตรรก  วงจรเชิง

ลาํดบั  และการออกแบบ ฟลิปฟลอป เคาเตอร์ เรจิสเตอร์ 

 

3.1)  กลมวิ าแก ระ สา าวิ า (รายวิ า งค ) 

21102020

%
  โครงสร้างดิสครีตและภาวะคาํนวณได ้  4(4-0-8) 

เซต ความสมัพนัธ์ ฟังกช์นั วิธีการพิสูจน์ คณิตศาสตร์เชิงการจดั การนบั หลกัการ

เพิ�มเขา้ตดัออก ความสมัพนัธ์เวียนเกิด ฟังกช์นัก่อกาํเนิด ทฤษฎีกราฟและตน้ไม ้

ทฤษฎีจาํนวนเบื�องตน้ ภาษารูปนยัและไวยกรณ์ของภาษา เครื�องจกัรสถานะจาํกดั 

เครื�องจกัรทวัริ�ง 

2110211
%

 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110101 

การจดัสรรหน่วยความจาํแบบเชิงเสน้ แถวลาํดบั แถวเรียงซอ้น แถวคอย แถวคอย

ลดัคิว  รายการเชื�อมโยง รายการเชื�อมโยงแบบทางเดียว รายการเชื�อมโยงแบบสอง

ทาง   การจดัสรรหน่วยความจาํแบบตน้ไม ้ตน้ไมแ้บบทวภิาค  การผา่นทางตน้ไม ้ 

การสร้างตวัแทนตน้ไม ้ ตน้ไมแ้บบเอวีแอล   แบบเรดิกซ์   การจดัหน่วยความจาํ

แบบฮีป การลงรหสัแบบแฮช  

2110215 วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม     3(2-3-4) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110101 

วิธีวิทยาการทาํโปรแกรม การทาํโปรแกรมเชิงวตัถุ การทาํโปรแกรมแบบทาํตาม

เหตุการณ์ การทาํโปรแกรมแบบภาวะพร้อมกนั  การจดัการขอ้ผดิพลาดและ

ขอ้ยกเวน้ ส่วนต่อประสานสาํหรับโปรแกรมประยกุต ์(เอพีไอ  เครื�องมือการทาํ

โปรแกรม รูปแบบ และปฏิบติัการทาํโปรแกรม 

2110263 การปฏิบติัการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 

ประสบการณ์ในการใชง้านดิจิทลัอิเลกทรอนิกส์โดยใชเ้กตเชิงตรรกและวงจรรวม 

การฝึกหดัสร้าง การทดสอบ และการทาํใหเ้กิดผลของวงจรตรรกเชิงผสมและ

วงจรตรรกเชิงลาํดบั 

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 
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21102356
*
 ระบบฝังตวั  3(3-0-6) 

พื�นฐานของระบบฝังตวัและเฟิร์มแวร์ ระบบประมวลผลแบบเวลาจริง ระบบ

ควบคุมป้อนกลบั โพรโทคอลการสื�อสาร ตรรกะทรานซิสเตอร์ วงจรระบบ

ความจาํ กลุ่มของการเชื�อมต่อทางตรรกะ มาตรฐานการส่งขอ้มูล สญัญาณ

ขดัจงัหวะ การเขา้ถึงหน่วยความจาํโดยตรง 

2110366
*
 การปฏิบติัการระบบฝังตวั  1(0-2-1) 

ปฏิบติัการการเขียนเฟิร์มแวร์ใน ไมโครโพรเซสเซอร์ในปัจจุบนั และวงจร

พื�นฐานสาํหรับการติดต่อส่งขอ้มูล หน่วยความจาํ ตวัรับรู้  รีเลย ์และ การสื�อสาร

ทั�วไปเช่น การส่งขอ้มูลอนุกรมหรือ WiFi 

21103134

#
 ระบบปฏิบติัการและโปรแกรมระบบ  3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาบงัคบัร่วม  หรือ ความเหนชอบของผูส้อน 

บริการของระบบปฏิบติัการ หนา้ที� การจดัโครงสร้าง กระบวนการ การโปรแกรม

แบบภาวะพร้อมกนั การจดัจงัหวะ บริเวณวกิฤต เซมาฟอร์  มอนิเตอร์ ภาวะติด

ตาย การจดัการหน่วยประมวลผล การจดัการหน่วยความจาํ การจดัการอุปกรณ์ 

การจดัการแฟ้มขอ้มูล การป้องกนัทรัพยากร เครือข่าย ส่วนต่อประสานสาํหรับ

บริการ ฟังกช์นัเรียกใชง้านระบบ ส่วนต่อประสานสาํหรับโปรแกรมประยกุต ์(เอ

พีไอ  การพฒันาบริการของระบบ เครื�องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

เครื�องมือสาํหรับจดัการระบบ เครื�องมือสาํหรับพฒันาโปรแกรม เครื�องมือสาํหรับ

ปฏิบติังาน 

21103165

%#
 หลกัการของภาษาการทาํโปรแกรม  3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น   หรือความเหนชอบของ

ผูส้อน 

 แนวคิดภาษาโปรแกรม ชื�อ ขอบเขต การผกู โครงสร้างการควบคุม ระบบชนิด

ขอ้มูล ภาวะนามธรรมของการควบคุม ภาวะนามธรรมของขอ้มูลและแนวคิดเชิง

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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วตัถุ สภาพแวดลอ้มขณะปฎิบติังาน และเครื�องเสมือน การโปรแกรมแนวอื�น 

ภาษาฟังกช์นัและภาษาตรรกะ นิยามของภาษาโปรแกรมและการแปล ไวยากรณ์ 

วากยสมัพนัธ์ ความหมาย คอมไพเลอร์ อินเทอร์พรีเตอร์ เทคนิคการแปลภาษา

เบื�องตน้ดว้ยคอมไพเลอร์ สแกนเนอร์ พาร์สเซอร์ และการสร้างรหสั 

21103277

%#
 การออกแบบอลักอริทึม  3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น  21102  และ 2110211 หรือ ความ

เหนชอบของผูส้อน 

กลวิธีการออกแบบอลักอริทึม การแบ่งแยกและเอาชนะ กาํหนดการพลวตั 

อลักอริทึมเชิงละโมบ การคน้ในปริภูมิสถานะ การวิเคราะห์อลักอริทึมเชิงเสน้

กาํกบั ความซบัซอ้นเชิงคาํนวณเบื�องตน้ การออกแบบอลักอริทึมสาํหรับปัญหา

เอนพีแบบยาก การยอ้นรอย การขยายและจาํกดัเขต อลักอริทึมการไหลโครงข่าย 

2110332
#
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ    3(3-0-6) 

วฏัจกัรชีวติของระบบ  การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความ

เปนไปได ้แบบจาํลองเชิงธุรกิจ ความตอ้งการระบบ การนิยามปัญหา การกาํหนด

ความตอ้งการ การวิเคราะห์ระบบและแบบจาํลอง กลยทุธ์การวิเคราะห์ ภาษายเูอม

แอล แบบจาํลองเชิงฟังกช์นั แบบจาํลองเชิงโครงสร้าง แบบจาํลองเชิงพฤติกรรม 

การออกแบบระบบ หลกัการการออกแบบ การออกแบบเชิงวตัถุ การออกแบบ

โครงสร้างพื�นฐานและสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช ้  

การออกแบบคลาส เมธอด กิจกรรมภายหลงัการออกแบบ การทาํใหเ้กิดผล การ

ทดสอบ การติดตั�งและการบาํรุงรักษา 

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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211035210

#
 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

ตวัวดัสมรรถนะ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมแบบเชื�อมสายและแบบไม

โครโปรแกรม การทาํงานเชิงขนานระดบัคาํสั�ง  การทาํงานแบบสายท่อ ซูเปอร์ส

เกลาร์ ระบบหน่วยความจาํ หน่วยความจาํแคช หน่วยความจาํเสมือน แถวลาํดบั

จานบนัทึก พฒันาการและอนาคตของสถาปัตยกรรม 

2110363
#
 ปฏิบติัการสงัเคราะห์ฮาร์ดแวร์   1(0-2-1) 

การสงัเคราะห์ระบบดิจิตอลดว้ยเทคโนโลยเีอฟพีจีเอ การใชภ้าษาบรรยาย

ฮาร์ดแวร์เพื�อจาํลองระบบดิจิตอล การทดสอบและแกจุ้ดบกพร่องของการ

ออกแบบ 

2110315
*
 ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น   หรือ ความเหนชอบของ

ผูส้อน 

 ระบบเชิงขนาน  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน อลักอริทึมแบบขนาน 

โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบขนาน ภาษาโปรแกรมแบบขนาน การประเมิน

สมรรถนะ ระบบกระจาย  ลกัษณะและแบบจาํลองระบบ การส่งผา่นขอ้ความ การ

สื�อสารทางตรงและทางออ้ม การเรียกใชจ้ากระยะไกล เวลาและการจดัลาํดบั

เหตุการณ์ การประสานงานกนัของกระบวนการ การทาํงานพร้อมกนั การเหน

พอ้งตอ้งกนั การเลือกตั�ง ความตอ้งกนัของสถานะ ภาวะอะตอมมิก ทรานแซกชนั

และทรานแซกชนัแบบกระจาย สภาพพร้อมใชง้าน การทนต่อความผดิพร่อง การ

ทาํสาํเนาของสถานะ และเทคโนโลยปัีจจุบนั 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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2110423
#%

  วิศวกรรมซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา   รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 21102  หรือ ความเหนชอบของผูส้อน 

โมเดลวฏัจกัรชีวิตของซอฟตแ์วร์ การวางแผนโครงการซอฟตแ์วร์ การวดั

ซอฟตแ์วร์ การประมาณค่าใชจ่้าย การจดัการความเสี�ยง การประกนัคุณภาพ

ซอฟตแ์วร์ เอสคิวเอ  แผนเอสคิวเอ การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ เอสซีเอม  

กระบวนการควบคุมการเปลี�ยนแปลง การเกบความตอ้งการ แนวคิดการวิเคราะห์ 

โมเดลการวิเคราะห์ ซีนาริโอ แผนภาพกิจกรรม แผนภาพยสูเคส แผนภาพลาํดบั 

แผนภาพสเตทแมชีน แนวคิดการออกแบบระบบ รูปแบบสถาปัตยกรรม การ

ออกแบบวตัถุ การแปลงเปนโคด้ กลยทุธ์และเทคนิคการทดสอบซอฟตแ์วร์ การ

ส่งมอบ การบาํรุงรักษาซอฟตแ์วร์ 

2110471
#%

 ข่ายงานคอมพวิเตอร์ 1    3(2-3-4) 

ประวติัและภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโปรโตคอล

เครือข่าย เครือข่ายระยะใกลแ้ละระยะไกล แบบจาํลองผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ 

แบบจาํลองเพยีร์ถึงเพียร์ โปรแกรมประยกุตบ์นเครือข่าย ความมั�นคงของเครือข่าย 

การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื�อนที� เครือข่ายที�กาํหนดโดยซอฟตแ์วร์ 

  โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื�นฐาน    1(0-2-1) 

การกาํหนดหวัขอ้หรือปัญหา ขอบเขต และวิธีวิทยาการในการแกปั้ญหา  รวมทั�ง

ประโยชน์ที�คาดวา่จะไดรั้บจากหวัขอ้โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสาขาต่าง 

 โดยมีอาจารยที์�ปรึกษาโครงการเปนผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํ การสอบขอ้เสนอ

โครงการ การดาํเนินโครงการ การเขียนรายงานความกา้วหนา้ของโครงการเปน

ระยะ และการนาํเสนอผลงาน 

2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3(0-6-3) 

เงื�อนไขรายวิชา  รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110490 

นิสิตดาํเนินโครงการตามที�ไดส้อบขอ้เสนอโครงการไวใ้นวิชา  ภายใต้

การควบคุมของอาจารยที์�ปรึกษาโครงการ  และตอ้งเขียนรายงานความกา้วหนา้ส่ง

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

%     ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 
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เปนระยะ  นิสิตตอ้งส่งรายงาน บบัสมบูรณ์และสอบปากเปล่ากบักลุ่มคณาจารย์

เมื�อเสรจสิ�นโครงการ 

2110322
*
 ระบบฐานขอ้มูล    3(3-0-6) 

วิวฒันาการของระบบฐานขอ้มูล องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มูล 

สถาปัตยกรรมแบบ ทรี-สคีมา ความเปนอิสระของขอ้มูล การออกแบบฟังกช์นั

หลกัของดีบีเอมเอส โมเดลขอ้มูลเชิงมโนทศัน์ เอนทิตี-รีเลชนัชิปโมเดล แผนภาพ

คลาสของยเูอมแอล โมเดลขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ เงื�อนไขเชิงสมัพนัธ์ พีชคณิต และ

แคลคูลลสัเชิงสมัพนัธ์ การแมพสคีมาเชิงมโนทศัน์ไปเปนสคีมาเชิงสมัพนัธ์ 

ฟังกช์นันลัดีเพนเดนซี นอร์มลัไลเซชนั การปรับฐานขอ้มูล การใชภ้าษา แนวโนม้

ใหม่ในระบบฐานขอ้มูล 

 

3.3)   กลมวิ าแก ระ สา าวิ า (รายวิ า ลอก งค ) 

2110415*  ระบบที�กาํหนดโดยซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 

สถาปัตยกรรมที�กาํหนดโดยซอฟตแ์วร์ สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ส่วนต่อประสาน

โปรแกรมประยกุต ์บูรณาการของระบบ ความสามารถปรับขนาดได ้บริการระบบ 

เครือข่ายที�กาํหนดโดยซอฟตแ์วร์ หน่วยเกบที�กาํหนดโดยซอฟตแ์วร์ 

ระบบปฏิบติัการของศูนยข์อ้มูล และกรอบงานอินเทอร์เนตของอุปกรณ์ 

2110401*  ทฤษฏีการคาํนวณ   3(3-0-6) 

ภาษาและลาํดบัขั�นของชอมสกี เครื�องจกัรและภาษารูปนยั ปัญหาที�แกไ้ขไดแ้ละ

แกไ้ขไม่ได ้ ฟังกช์นัที�คาํนวณได ้ การวดัและการจดัแบ่งความซบัซอ้นเชิงคาํนวณ 

ปัญหาที�ยอ้นกลบัไดแ้ละยอ้นกลบัไม่ได ้

2110452*  สถาปัตยกรรมสมรรถนะสูง  3(3-0-6) 

ความขนานในระดบัคาํสั�งเครื�อง  ความขนานในระดบัสายโยงใย   

ซุปเปอร์สเกลาร์  ซุปเปอร์การทาํงานแบบสายท่อ วีแลไอดบัเบิลย ูการสั�งงานแบบ

ไม่เรียง ขั�นตอนวิธีโทมาซูโล สถานีการสงวน  การเพิ�มประสิทธิภาพใน

คอมไพเลอร์การคลี�ออกวงวน การประมวลผลคาํสั�งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน

กนัไป 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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2110521  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์  3(3-0-9) 

หลกัการทางสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ระเบียบวิธีปฏิบติัทีใชใ้นการกาํหนด

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์ระบบเคา้โครงเรื�อง แนวคิด

แบบการศึกษาสาํนึก และแบบรูปนยั รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาในการอธิบาย

สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ เครื�องมือการ

กาํหนดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอบเชิงสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การนาํ

สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ไปใชใ้นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์    

2110444*  วิทยาศาสตร์ขอ้มูลและวิศวกรรมขอ้มูล  3(3-0-6) 

นิยามของขอ้มูลขนาดใหญ่ กรณีศึกษาของขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบนิเวศของ

ขอ้มูลขนาดใหญ่ เครื�องมือขอ้มูลขนาดใหญ่ การประมวลผลในหน่วยความจาํ 

การจดัเกบขอ้มูลขนาดใหญ่ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ เช่น หลกัการเขียน

โปรแกรม  เครื�องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ การนาํเสนอ

ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

 

3.4)   กลมวิ าแก ระ สา าวิ า (รายวิ า ลอก) 

  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั�งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเปนรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ปนผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110292 เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั�งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเปนรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ปนผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

211031722

#
 พื�นฐานระบบกระจาย  3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา   รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น  2110313 หรือ ความเหนชอบของผูส้อน 

การสื�อสารระหวา่งกระบวนการและการเรียกกระบวนงานระยะไกล นา ิกาเชิง

ตรรกะและการจดัลาํดบั รายการเปลี�ยนแปลงแบบรวมศูนยแ์ละการควบคุมภาวะ

พร้อมกนั รายการเปลี�ยนแปลงแบบกระจาย เกณ ว์ิธีคอมมิตแบบสองช่วง การ

ควบคุมภาวะพร้อมกนัแบบกระจาย ภาวะติดตายและภาวะติดตายแบบกระจาย 

การกระจายภาระงาน การทนต่อความผดิพร่อง แบบจาํลองความผดิพร่อง การกู ้

*  รายวิชาเปิดใหม่ 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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การสาํเนาเพื�อสาํรอง มุมมองและนา ิกาเวกเตอร์ รายการเปลี�ยนแปลงแบบ

กระจายภายใตค้วามขดัขอ้ง ความมั�นคง บริการแบบกระจาย 

  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั�งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเปนรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ปนผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

  เอกตัศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4  1(0-0-3) 

การศึกษาคน้ควา้อิสระทั�งทางทฤษฎีและปฏิบติัในหวัขอ้ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเปนรายบุคคล โดยมีอาจารยเ์ปนผูใ้หค้าํปรึกษา

แนะนาํ 

2110412
#
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน   3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา   รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110211 หรือ ความเหนชอบของผูส้อน 

สถาปัตยกรรมแบบต่าง  ของคอมพิวเตอร์เชิงขนาน โมเดลต่าง  ของการ

คาํนวณเชิงขนาน  อลักอริทึมเชิงขนาน การเขียนโปรแกรมและภาษาที�ใชใ้นการ

คาํนวณเชิงขนาน 

 2110413 ความมั�นคงของคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 

หลกัการของความมั�นคงของคอมพิวเตอร์ วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจ

สมมาตร วิทยาการเขา้รหสัลบัแบบกญุแจสาธารณะ การยอ่ยสาร การพิสูจน์ตวั

จริง การควบคุมการเขา้ถึง ความมั�นคงของวิสาหกิจ ความมั�นคงของเครือข่าย 

2110414 ระบบการคาํนวณขนาดใหญ่  3(3-0-6) 

โครงสร้างพื�นฐานการคาํนวณสมรรถนะสูงและขนาดใหญ่  คลสัเตอร์ เพียร์ทู

เพียร์ กริด คลาวด์  เวอร์ชวลไลเซชั�น  สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และมิดเดิลแวร์  

โปรแกรมประยกุตแ์ละอลักอริทึมที�ใชค้อมพิวเตอร์สมรรถนะสูง  การพฒันา

ซอฟตแ์วร์สาํหรับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

2110420 การสร้างตวัแปลภาษา    3(3-0-6) 

ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัวิธีการหลกัที�ใชใ้นการสร้างตวัแปลภาษา      การจาํแนก

ประโยคแบบแอลแอลเคและแอลอาร์เค การวิเคราะห์คาํ โดยใชว้ิธีสถานจาํกดั 

การสร้างตารางสญัลกัษณ์  รูปแบบภายในของโปรแกรมการจดัหน่วยความจาํ

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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ขณะปฏิบติังานสาํหรับภาษาแบบโครงสร้าง  ความรู้เบื�องตน้ของการปรับประ

สิทธิ-ภาพของรหสัคาํสั�ง 

2110421 ทฤษฎีของภาษาการทาํโปรแกรม    3(3-0-6) 

ขอ้มูลและการควบคุมเชิงนามธรรม  การกาํหนดคุณลกัษณะ  การตรวจชนิด

โครงสร้างควบคุมขั�นสูง    การยอ้นรอย   นอนดีเทอมินิสซึม วิธีรูปนยัแบบในการ

อธิบายโปรแกรม รูปแบบเชิงแผน   ความหมายเชิงแบบ  วิธีการพิสูจนค์วาม

ถูกตอ้งของโปรแกรม 

2110424
#
 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์  3(3-0-6) 

สมมติฐานการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ แบบจาํลองกระบวนการ

ซอฟตแ์วร์ รากฐานและโครงสร้างพื�นฐานการปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

แนวทางสาํหรับการเปลี�ยนแปลงกาํหนดการปรับปรุงกระบวนการ องคป์ระกอบ

การประกนัคุณภาพในวฏัจกัรโครงการซอฟตแ์วร์ กลุ่มกระบวนการวศิวกรรม

ซอฟตแ์วร์ การวดักระบวนการและผลิตภณั ซ์อฟตแ์วร์ 

2110428 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการทาํเหมืองขอ้มูล  3(3-0-6) 

แนวคิดพื�นฐานการทาํเหมืองขอ้มูล วิธีวิทยาการทาํเหมืองขอ้มูล ตน้ไมต้ดัสินใจ 

การจาํแนก ความสมัพนัธ์การแบ่งกลุ่ม อลักอริทึมการทาํเหมืองขอ้มูล 

2110429
#
 ระบบการเรียกใชส้ารสนเทศ    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา   รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110211 หรือ ความเหนชอบของผูส้อน 

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 การหาสิ�งผดิปกติในขอ้มูล และ

การหารูปแบบในขอ้มูล มาตรวดัความคลา้ยกนัของขอ้มูล มาตรวดัไดนามิก-ไทม์

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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วอร์ปปิง การประมวลผลก่อนการทาํเหมืองขอ้มูลอนุกรมเวลา การทาํดรรชนี

ขอ้มูลอนุกรมเวลา การแทนขอ้มูลอนุกรมเวลา และการลดมิติของขอ้มูล 

2110431 วิทยาการภาพดิจิทลัเบื�องตน้    3(3-0-6) 

สงัเขปทฤษฎีเกี�ยวกบัการประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทลั หลกัการ

พื�นฐานเกี�ยวกบัการรับรู้จากสิ�งที�เหนของมนุษย ์การสาํแดงภาพ การประมวลผล

ก่อน การเสริมสมรรถนะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การหาและการวิเคราะห์ลกัษณะ

สาํคญัของภาพ การบีบอดัภาพ และการประยกุตใ์ชง้าน 

2110432
#
 การรู้จาํเสียงพดูอตัโนมติั    3(3-0-6) 

ภาพรวมของเทคโนโลยทีางภาษาและเสียงพดู แบบจาํลองการเปล่งเสียงพดูของ

มนุษย ์สเปกโทรแกรม เสียงพดูในภาษาและการอ่านสเปกโทรแกรม ตวัแทนของ

เสียง การจบัคู่เทมเพลตโดยไดนามิกไทมว์อร์ปปิง การสร้างแบบจาํลองทางเสียง 

การรู้จาํเสียงพดูบนพื�นฐานกรอบทางเวลาโดยใชแ้บบจาํลองฮิดเดนมาร์คอฟ การ

สร้างแบบจาํลองภาษา ตวัอยา่งของวิธีรู้จาํเสียงพดูอตัโนมติัแบบอื�น  

2110433
%

 คอมพิวเตอร์วชินั    3(3-0-6) 

การเกิดภาพ การตรวจหาลกัษณะเด่น ขอบ สี ลวดลาย การตดัแยกและการแทน

บริเวณส่วนภาพ การรู้จาํและการจาํแนกแบบรูป การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพลวตัของ

ภาพ วิชนัสามมิติ การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์วิชนัในงานต่าง  

2110435 วิทยาการหุ่นยนตเ์บื�องตน้    3(3-0-6) 

ภาพรวมของเทคโนโลยหุ่ีนยนต ์ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัปริภูมิโครงแบบ การ

แปลงแบบแขงเกรง และจลศาสตร์ของแขนกล การรับรู้และการควบคุมหุ่นยนต ์

การโปรแกรมหุ่นยนต ์การวางแผนการเคลื�อนที�และการประยกุตใ์ช ้การจดัวตัถุ

ดว้ยหุ่นยนต ์

  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เทคนิคการออกแบบโดยเนน้ถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสั การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอยา่งเปน

ขั�นตอน การออกแบบและการพฒันาแบบจากบนลงล่าง  การออกแบบโครงสร้าง 

การวดัความเครียดและการเชื�อมต่อ การจดัองคก์ารและการบริหารโดยเนน้ถึง

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 
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หมายกาํหนดการ การประมาณค่าใชจ่้าย  ตลอดจนการจดักลุ่มแบบหวัหนา้

โปรแกรมเมอร์   โปรแกรมหอ้งสมุด     การตรวจสอบแบบตรวจตลอด   การ

จดัทาํเอกสาร  โครงการแบบกลุ่ม  โดยเนน้ถึงการจดัองคก์ารและการบริหาร

ตลอดจนการพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ 

  การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์    3(3-0-6) 

เทคนิคการออกแบบโดยเนน้ถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของรหสั การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอยา่งเปน

ขั�นตอน การออกแบบและการพฒันาแบบจากบนลงล่าง  การออกแบบโครงสร้าง 

การวดัความเครียดและการเชื�อมต่อ การจดัองคก์ารและการบริหารโดยเนน้ถึง

หมายกาํหนดการ การประมาณค่าใชจ่้าย  ตลอดจนการจดักลุ่มแบบหวัหนา้

โปรแกรมเมอร์   โปรแกรมหอ้งสมุด     การตรวจสอบแบบตรวจตลอด   การ

จดัทาํเอกสาร  โครงการแบบกลุ่ม  โดยเนน้ถึงการจดัองคก์ารและการบริหาร

ตลอดจนการพฒันาซอฟตแ์วร์ขนาดใหญ่ 

2110442 การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวตัถุ    3(3-0-6) 

การวางแผนและการพฒันาส่วนชุดคาํสั�งโดยเทคโนโลย ีเชิงวตัถุ   โดยออกแบบ

และสร้างคลาสและชุดคาํสั�ง   ขอ้ความ  อินสแตนท ์  การสืบทอดคุณสมบติั   การ

ยดึแบบสถิตยแ์ละแบบพลวตั   การแทนที�และการเพิ�มชุดคาํสั�ง   ชุดคาํสั�งที�มี

หลายรูปแบบ  วิเคราะห์กรอบสาํหรับพฒันาส่วนชุดคาํสั�งและรูปแบบของการ

ออกแบบบางอยา่ง  และวิศวกรรมส่วนชุดคาํสั�งเชิงวตัถุ 

2110443 ปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110101 

การออกแบบ การทาํใหเ้หนผล และการประเมินผลปฏิสมัพนัธ์ของมนุษยก์บั

คอมพิวเตอร์   การทาํโปรแกรมประสานกบัผูใ้ชแ้บบกราฟฟิก   เครื�องมือและชุด

ประกอบสาํหรับการทาํตน้ บบั  ระบบที�ทาํงานแบบวนิโดว ์ วิศวกรรมการใชง้าน 

2   การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

หลกัการออกแบบเครื�องดิจิตอลคอมพิวเตอร์สมยัใหม่ การใชไ้มโครโปรแกรมใน

ระบบควบคุม การออกแบบหน่วยคาํนวณและตรรก การทดล่วงหนา้และวิธีการ

ออกแบบวงจรการคูณ  การหาร 
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2110455 การทดสอบวงจรดิจิตอล    3(3-0-6) 

วิธีต่าง  ที�ใชใ้นการทดสอบวงจรดิจิตอล  การจาํลองแบบความผดิพลาด   การหา

อินพทุเพื�อใชใ้นการทดสอบ   การหาค่าตวัชี� ในการทดสอบ  การวิเคราะห์ความ

ยากง่ายในการทดสอบ   การออกแบบเพื�อใหท้ดสอบไดง่้ายขึ�น  อุปกรณ์ที�ใชใ้น

การทดสอบแบบอตัโนมติั  การทดสอบโดยไอดีดีคิว   การเขียนโปรแกรมซิมูเล

ชนั   หวัขอ้ที�กาํลงัเปนที�นิยมทาํวิจยัเกี�ยวกบัการทดสอบวงจร  

2110473 การคาํนวณแบบทนต่อความผดิพร่อง    3(3-0-6) 

ตวัแบบของความผดิพร่อง       การสร้างตวัทดสอบวงจรคอมบิเนชนั    และซี

เควนเชียล บูลีนดิฟเฟอเร้น พาทเซนซิไทเซชนั  อลักอริทึม  เทคนิคการจาํลองทาง

ดิจิตอล การออกแบบวงจรทดสอบตวัเองรหสัสาํหรับตรวจสอบและแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาด    เทคนิครีดนัแดนซี�        การตรวจหาขอ้ผดิพลาดในระบบดิจิตอล       

การออกแบบซิมพลิไฟดเ์ทสติ�ง 

2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก    3(3-0-6) 

เทคโนโลยขีองวงจรรวมแบบต่าง   การออกแบบและการสร้างวงจรรวมขนาด

ใหญ่มาก รวมถึงขั�นตอนและวิธีการออกแบบ  การใชส้ติกไดอะแกรม   การใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ      การวางรูปแบบเบื�องตน้ การจาํลองการ

ทาํงาน และวาด  การต่อแพตเขา้และออก  การศึกษาระบบดิจิตอลต่าง  รวมทั�ง

สถาปัตยกรรมเพื�อนาํมาช่วยการออกแบบ การส่งวงจรไปเจือสาร การเลือก

โรงงานเจือสาร และกรณีศึกษาของวงจรรวมที�ผูใ้ชอ้อกแบบเอง 

  ปัญญาประดิษฐ ์1    3(3-0-6) 

จิตปรัชญา   ความรู้และการใชเ้หตุผล ระบบเอเยนต ์การวางแผน การรับรู้ศาสตร์

หุ่นยนต ์การตรวจรู้ กานาํร่อง และการควบคุม การคาํนวณเชิงววิฒันเ์บื�องตน้ 

2110477 ปัญญาประดิษฐ ์2    3(3-0-6) 

นิยามปัญญาประดิษฐ ์การแกปั้ญหาโดยการคน้ การแทนความรู้ การประมวลผล 

ภาษาธรรมชาติ การโปรแกรม ภาษาโปรลอก การเรียนรู้ดว้ยเครื�องจกัร เครือข่าย

ประสาท 
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2110478 คอมพิวเตอร์และการสื�อสาร    3(3-0-6) 

สญัญาณ สเปคตรัม แชนแนลสื�อสารและความกวา้งของแถบความถี�ที�รับสญัญาณ   

ข่ายสายมลัติเพลกเซอร์   โมเดม โปรแกรมสื�อสารขอ้มูล  การลดขนาดขอ้มูล การ

ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด การแกไ้ขขอ้มูล การเขา้รหสัขอ้มูล โปรโตคอลการสื�อสาร 

  คอมพิวเตอร์กราฟิก   3(3-0-6) 

สงัเขปการใชง้าน    การจาํลองภาพเคลื�อนไหว     แคด แคม    ศิลปกราฟิก การ

จาํลองระบบ  หลกัการพื�นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบโตต้อบ ความคลา้ย

ธรรมชาติในระบบกราฟิก   แบบจาํลองของพื�นผวิ การแต่งแตม้พื�นผวิ   

แบบจาํลองของสภาพการมองเหน  การเคลื�อนไหว  ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

2110481 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย   3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110478 

พื�นฐานการส่งขอ้มูลดิจิตอลโดยคลื�นวิทย ุทฤษฎี  การออกแบบเครือข่าย

โมบายลไ์อพี IPv   การใหบ้ริการพรอกซี� 

  หวัขอ้ในระบบและภาษา    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�ตอ้งสอบผา่น 2110421 

หวัขอ้ที�น่าสนใจในปัจจุบนัเกี�ยวกบัการพฒันาการใหม่ทางดา้นระบบ ซอฟตแ์วร์

ทฤษฎีของภาษาที�ใชใ้นการทาํโปรแกรมและการแปล 

  หวัขอ้ชั�นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    นิสิตชั�นปีที�   หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ที�น่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในสาขาต่าง  ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

  หวัขอ้ชั�นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    3(3-0-6) 

เงื�อนไขรายวิชา    นิสิตชั�นปีที�    หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ที�น่าสนใจในปัจจุบนั และพฒันาการใหม่ในสาขาต่าง  ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
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  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1    3(2-3-4) 

เงื�อนไขรายวิชา    นิสิตชั�นที�ปี    หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

ศึกษาหรือประเมินปัญหาพิเศษที�กาํหนดโดยอาจารยผ์ูส้อน  โดยความเหนชอบ

ของหวัหนา้ภาควิชา    งานนี�ตอ้งทาํเสรจในหนึ�งภาคการศึกษา  โดยมีการจดัทาํ

รายงานสมบูรณ์เกบไวที้�ภาควิชา      

2110498 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2    3(2-3-4) 

เงื�อนไขรายวิชา    นิสิตชั�นปีที�    หรือไดรั้บอนุญาตจากอาจารยผ์ูส้อน 

ศึกษาหรือประเมินปัญหาพิเศษที�กาํหนดโดยอาจารยผ์ูส้อน โดยความเหนชอบ

ของหวัหนา้ภาควิชา   งานนี�ตอ้งทาํเสรจในหนึ�งภาคการศึกษา  โดยมีการจดัทาํ

รายงานสมบูรณ์เกบไวที้�ภาควิชา และนิสิตจะตอ้งสอบปากเปล่าในปัญหาพิเศษที�

ศึกษา 

21104xx
*
 ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ขอ้มูล    3(3-0-6) 

 

นิยามของวิทยาศาสตร์ขอ้มูล กรณีศึกษาของวิทยาศาสตร์ขอ้มูล การจดัการขอ้มูล 

การเตรียมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเรียนรู้แบบมีตวัอยา่ง การเรียนรู้แบบไม่มี

ตวัอยา่ง การประเมินผลและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาํลอง การ

วิเคราะห์และทดสอบดว้ยสถิติ การนาํเสนอขอ้มูล ผลิตภณั ข์อ้มูล การวิเคราะห์

ขอ้มูลที�มีการเติบโต แนะนาํเกี�ยวกบัวิทยาศาสตร์ขอ้มูลในขอ้มูลที�มีความซบัซอ้น 

เช่น ขอ้มูลเครือข่ายสงัคม  

 

    ออโตมาตา ความสามารถในการคาํนวณและภาษาเชิงรูปนยั    3(3-0-9) 

มโนทศัน์ทางสถานะจาํกดั ไดแ้ก่ ตวัรับ นิพจน์ปกติ สมบติัปิด เครื�องจกัรแบบ

ลาํดบั และตวัเปลี�ยนนสถานะจาํกดัตลอดจน การลดรูป ไวยากรณ์เชิงรูปนยัไดแ้ก่ 

ไวยากรณ์แบบไฮเออราคีของชอมสกีตวัรับแบบพชุดาวน์และออโตมาตาแบบลิ

เนียบาวน์ คุณสมบติัปิด และแอลกอริทึมทางไวยากรณ์ ความสามารถในการ

คาํนวณ และเครื�องจกัรของทวัริ�งไดแ้ก่ เครื�องจกัรของทวัริ�ง ในการรับและการ

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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เปลี�ยน เครื�องจกัรแบบครอบจกัรวาล ฟังกช์นัที�คาํนวณไดแ้ละคาํนวณไม่ได ้

ปัญหาการหยดุ    

    การเขียนโปรแกรมเกม    3(3-0-9     

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�คณะอนุญาตใหเ้รียน 

 ทฤษฎีการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมกราฟิกส์ แบบจาํลองทางคอมพิวเตอร์

กราฟิกส์ โครงสร้างขอ้มูลสาํหรับการเขียนโปรแกรมเกม เกมออนไลน์    

    คอมพิวเตอร์แอนิเมชนั    3(3-0-      

เงื�อนไขรายวิชา    รายวิชาที�คณะอนุญาตใหเ้รียน 

กลวิธีและขั�นตอนวิธีทางการสร้างแอนิเมชนัดว้ยคอมพวิเตอร์ พีชคณิตเวกเตอร์ 

กลวิธีเชิงตวัเลข การเขียนโปรแกรมแอนิเมชนัแบบสองมิติและสามมิติ ขอ้

กาํหนดการเคลื�อนไหว ขั�นตอนวิธีการประมาณรูปร่างในช่วง ขั�นตอนวธีิและ

แบบจาํลองเพื�อการสร้างภาพเคลื�อนไหวโดยใชก้ฎและขอ้บงัคบัต่าง     

2110513
%

    เทคโนโลยช่ีวยเหลือ    3(3-0-9)     

ประเภทผูพ้กิาร เทคโนโลยช่ีวยเหลือสาํหรับผูพ้ิการแต่ละประเภท กฏ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัผูพ้ิการทั�งระดบัในประเทศและสากล ประเดนดา้นเทคโนโลยี

ช่วยเหลือ สถานะของผลิตภณั แ์ละงานวจิยัดา้นเทคโนโลยช่ีวยเหลือ การ

ออกแบบเพื�อมวลชน   

  ยนิูกซ์ ลีนุกซ์สาํหรับองคก์ร 3(3-0-9)   

ประวติัความเปนมา สายพนัธ์ุหลกัและรอง ลกัษณะสมบติัและองคป์ระกอบหลกั 

ระบบยอ่ยและระบบสนบัสนุน ความกา้วหนา้ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ไดแ้ก่ การวดัและ

ปรับแต่งสมรรถนะ ระบบตั�งโตะ ไดแ้ก่ ดิสโตร ความเหมาะสมในการใชง้าน 

ความเขา้กนัไดก้บัระบบอื�น การติดตั�งและดูแลระบบ 

    การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์    3(3-0-9)   

การออกแบบระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในและการตรวจสอบขอ้มูล ความ

สมเหตุสมผล ความเชื�อได ้การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนั    

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 
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2301366
#
 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข    3(3-0-6) 

ผลเ ลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสน้ การประมาณค่าในช่วง  ฟังกช์นัการ

ประมาณ  การประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยที�สุด    การหาอนุพนัธ์และการอินทิเกรต

เชิงตวัเลข       ผลเ ลยเชิงตวัเลขของสมการพีชคณิตและสมการอดิศยั  ผลเ ลย

เชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

 

นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที�ภาควิชากาํหนดเพิ�มเติม ซึ�งประกาศโดยภาควชิา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

#  ปรับปรุงเงื�อนไขรายวิชา 
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COURSE DESCRIPTIONS 

1) General Education 

1.1)  Special Courses 

2100111           3(3-0-6) 

     

 Enginee          

         

        

  g 

 2110221         3(3-0-6) 

      

          

           

          

         

 

1.2)  English Courses  

 550011              3(2-2-5) 

         

          

            

         

550011                3(2-2-5) 
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             3(2-2-5) 

    

   

            

engineering-   

           3(2-2-5) 

    

: 5500208 
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2) Basic Sciences and Mathematics 

2301107          3(3-0-6) 

   

       -      

         

2301108          3(3-0-6) 

 I 

   

          

         

              

            

    

2302127         3(3-0-6) 

   

              

         

         

    

2302163         1(0-3-0) 

   

            

    -       
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2304107          3(3-0-6) 

   

             

        

      

2304108          3(3-0-6) 

  I 

        

       

2304183          1(0-3-0) 

    

          

           

             

       

2304184          1(0-3-0) 

   I 

        

         

    

2603284           3(3-0-6) 
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3) Areas of Concentration 

3.1)   Basic Engineering 

2100301         2(0-35-0) 

   

           

     

2103106          3(1-4-4) 

   

       

       

      -   

2109101         3(3-0-6) 

   

          

          

           

         

         

          

         

        

2110101         3(3-0-6) 
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2110201           3(3-0-6) 

    

            

        

       

       

2110253
*
        3(3-0-6) 

    

              

 -           

    -         

  

                                 3(3-0-6) 

   

             

              

              

                

    -     

 

 

 3.2)   Department Core Courses (compulsory courses) 

2110202       4(4-0-8) 
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2110211
%

                         3(3-0-6) 

   

     

                   

           -  

    

211021     I  3(2-3-4) 

  I 

      

  -   -  

        

         

2110263       1(0-2-1) 

   I 

-              

         

   

2110356
*
    3(3-0-6) 

       -   

         

       -    

-     

%        ปรับปรุงเนื�อหารายวิชา 

*  รายวิชาเปิดใหม่ 
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2110366
*
      1(0-2-1) 

            

           

         

 

2110313#       3(3-0-6) 

   

  -       

       

       

        

         

          

     

2110316%#     3(3-0-6) 

   

        

         

          

         

         

         

  

*    

%       

#     
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2110327%#    3(3-0-6) 

  

      2110211    

         

 -         

     -    

      

2110332%#                               3(3-0-6) 

   

           

       

         

        

 -         

         

   

2110352#      3(3-0-6) 

   

           

          

           
 

%       

#    

%       

#    
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2110363#%      1(0-2-1) 

   I 

            

            

         

  

2110315
*
       3(3-0-6) 

   

        

         

       

           

         

        

         

    

2110423%#     3(3-0-6) 

  

        

          

          

        

          

          

 

%       

*    

%       

#    
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2110471%#      3(2-3-4) 

  I 

          

   -   - -     

      -   

2110490   -   1(0-2-1) 

  -  

           

           

           

      

      3(0-6-3) 

   

    

            

          

               

          

2110322
*
     3(3-0-6) 

  

        -  

          

 -         

          

%       

#    

*    
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3.3)    Department Core Courses (Approved Electives) 

2110415
*
 -    3(3-0-6) 

    

 -   -    

prog          

-   -      

       

 

2110401
*        3(3-0-6) 

   

            

        

      

   

2110452
*
     3(3-0-6) 

   

 

          

           

          

*    

*    

*    
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2110521    3(3-0-9) 

    

           

-         

        

     -     

          

2110444
*
       3(3-0-6) 

     

               

 -          

           

  
 

 

3.4)    Department Core Courses (Electives) 

2110291          1(0-0-3) 

   

          

           

     

2110292          1(0-0-3) 

  I 

         

           

     

*    
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2110317#         3(3-0-6) 

   

       

          

       -  

         

           

         

2110391      II    1(0-0-3) 

  I 

          

engi            

     

2110392          1(0-0-3) 

   

          

           

     

2110412#      3(3-0-6) 

   

       

        

   

2110413   3(3-0-6) 

   

#    

#   
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2110414    s 3(3-0-6) 

     

-   -     - -  

        

      

     3(3-0-6) 

  

          

         

  

2110421      3(3-0-6) 

   

           

                 

              

2110424#     3(3-0-6) 

SW PROC IMPROVE 

         

          

          

         

2110428      3(3-0-6) 

INTRO DATA MINING 

          

      

#   
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2110429#      3(3-0-6) 

   

         

             

         

e     

2110430          

   

     - -   

       

         

        

2110431      3(3-0-6) 

INTRO DIG IMAGING 

             

         

        

    

2110432#     3(3-0-6) 

AUTO SPEECH RECOG 

          

         

         

-          

        

#   

#   
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2110433%      3(3-0-6) 

COMPUTER VISION 

Image formation, feature detection, edge, color, texture, segmentation and 

region representation, pattern recognition and classification, dynamic vision, 

3D vision, computer vision applications. 

2110435     3(3-0-6) 

INTRO ROBOTICS 

           

         

        

       3(3-0-6) 

   

           

     -    

         

           

         

      

2110442 -     3(3-0-6) 

    

-    -      

                 

              

   -    

%       
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  -    3(3-0-6) 

   

      

          

    -     

       3(3-0-6) 

    

                    

            -   

    

2110455      3(3-0-6) 

   

           

         

          

 

      3(3-0-6) 

   

            

          

           

         

      3(3-0-6) 

  

          

           

             

             

           

 



เอกสาร 1- 39 
 

    I  3(3-0-6) 

   

      -    

         

 

    II    3(3-0-6) 

   

         

        

  

       3(3-0-6) 

 

       

      -     

       

        

    

     3(3-0-6) 

  

                 

                    

                   

     

2110481      3(3-0-6) 

   

   2110478 
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         3(3-0-6) 

   

     

                   

     

       I  3(3-0-6) 

    

         

                

 

       II  3(3-0-6) 

    

         

                

 

       I 3(2-3-4) 

    

         

             

              

                  

     

       II 3(2-3-4) 

   I 
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       II 3(2-3-4) 

    

         

             

              

                  

     
 

2110501         3(3-0-9) 

 

        

          

          

          

         

   

               3(3-0-9) 

  

       

          

         

              3(3-0-9) 

       

       

    -     

          

       -  -  

     

2110513%          3(3-0-9) 

%       
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2110522        3(3-0-9) 

   

         

       

         

  

2110541         3(3-0-9) 

    

            

       
 

2301366    3(3-0-6) 

  

       

         

                

             

    

 

            

 

 



ลกสูตร ร รง .ศ  2554 ความแตกตาง

า ว วยกิตรวมตลอ ลกสูตร 142 า ว วยกิตรวมตลอ ลกสูตร 145 า ว วยกิตตลอ ลกสูตร ร ิม

1  มว วิ าศก าทว 30 1  มว วิ าศก าทว 30 เปลี�ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาเ พาะ

    - สังคมศาสตร์ 3

    - มนุษยศาสตร์ 3

    - วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 3

    - สหศาสตร์ 3

    - ภาษาต่างประเทศ 12     - ภาษาต่างประเทศ 12

    - กลุ่มพิเศษ 6     - กลุ่มพิเศษ 6

2  วิ า า ทางคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ 21 2  วิ า า ทางคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ 21

3  มว วิ า าะ 85 3  มว วิ า าะ 88

    - พื�นฐานทางวิศวกรรม 17     - พื�นฐานทางวิศวกรรม 17

    - วิชาแกนระดับสาขาวิชา     - วิชาแกนระดับสาขาวิชา

            บังคับ 50             บังคับ 47

            เลือกบังคับ 18             เลือกบังคับ 6

            เลือก 18

4  มว วิ า ลอก สร 6 4  มว วิ า ลอก สร 6

รย ทย ครงสร้าง ลกสูตร

สา าวิ าวิศวกรรมคอม ิว ตอร์

ลกสูตร ร รง .ศ  2559

คงเดิม



ลกสูตร ร รง .ศ  2554 ความแตกตางลกสูตร ร รง .ศ  2559

1. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั�วไป

    - สังคมศาสตร์ คงเดิม

    - มนุษยศาสตร์

    - วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

    - สหศาสตร์

    - ภาษาต่างประเทศ 12     - ภาษาต่างประเทศ 12

5500111  ภาษาอังกฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 (3) 5500111  ภาษาอังกฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 (3)

5500112  ภาษาอังกฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 (3) 5500112  ภาษาอังกฤษเพื�อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 (3)

5500208  ทักษะการสื�อสารและการนําเสนอผลงาน (3) 5500208  ทักษะการสื�อสารและการนําเสนอผลงาน (3)

5500308  การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ (3) 5500308  การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ (3)

                  วิศวกรรมศาสตร์                   วิศวกรรมศาสตร์

     กลม ิ ศ 6      กลม ิ ศ 6

2100111*  ท่องโลกวิศวกรรม (3) 2100111*  ท่องโลกวิศวกรรม (3)

2110221*  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3) 2110221*  แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3)

2. พื�นฐานทางคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ 21 2. พื�นฐานทางคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ 21 2. พื�นฐานทางคณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์

2304107  ฟิสิกส์ทั�วไป 1 (3) 2304103*  ฟิสิกส์ทั�วไป 1 (3) จาก 2304107 เปลี�ยนเปน 2304103

2304108  ฟิสิกส์ทั�วไป 2 (3) 2304104*  ฟิสิกส์ทั�วไป 2 (3) จาก 2304108 เปลี�ยนเปน 2304104

2304183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 1 (1) 2304183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 1 (1)

2304184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 2 (1) 2304184  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั�วไป 2 (1)

2301107  แคลคูลัส 1 (3) 2301107  แคลคูลัส 1 (3)

2301108  แคลคูลัส 2 (3) 2301108  แคลคูลัส 2 (3)

2302127  เคมีทั�วไป (3) 2302127  เคมีทั�วไป (3)

2302163  ปฏิบัติการเคมีทั�วไป (1) 2302163  ปฏิบัติการเคมีทั�วไป (1)

2603284  สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ (3) 2603284  สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ (3)

เลือกตามที�

ประกาศ
คงเดิม
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3. หมวดวิชาเฉพาะ 85 3. หมวดวิชาเฉพาะ 88 3. หมวดวิชาเฉพาะ

    .  า ทางวิศวกรรม 17     .  า ทางวิศวกรรม 17     .  า ทางวิศวกรรม

2100301  การฝึกงานทางวิศวกรรม (2) 2100301  การฝึกงานทางวิศวกรรม (2) คงเดิม

2103106*  การเขียนแบบทางวิศวกรรม (3) 2103106  การเขียนแบบทางวิศวกรรม (3)

2109101  วัสดุวิศวกรรม (3) 2109101  วัสดุวิศวกรรม (3)

2110101  การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3) 2110101  การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3)

2110201*  คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3) 2110201  คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3)

2110253*  อิเลกทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และ (3) 2110251*  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (3)

                  การเชื�อมต่อ

    .  วิ าแก ระ สา าวิ า     .  วิ าแก ระ สา าวิ า 88     .  วิ าแก ระ สา าวิ า

           งค 50            งค 47            งค  ( ร ล าก    วยกิต)

2110200  โครงสร้างดิสครีต (3) 2110202*  โครงสร้างดิสครีตและภาวะคํานวณได้ (4) เปลี�ยนจาก 2110200 เปน 2110202 (4 หน่วยกิต)

2110211  ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างข้อมูล (3) 2110211%  ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกับโครงสร้างข้อมูล (3)

2110215*  วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1 (3) 2110215  วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1 (3)

2110251  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (3) 2110251  ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (3)

2110254  การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล (3) 2110355*  ระบบฝังตัว (3) ถอนวิชา 2110254 และเพิ�ม 2110355 แทน

2110263*  การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล (1) 2110263  การปฏิบัติการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล (1)

                  คอมพิวเตอร์ 1                   คอมพิวเตอร์ 1

2110265*  ปฏิบัติการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1 (1) 2110356* การปฏิบัติการระบบฝังตัว (1) ถอนวิชา 2110265 และเพิ�ม 2110356 แทน

2110313  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ (3) 2110313  ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ (3)

2110316  หลักการของภาษาการทําโปรแกรม (3) 2110316%  หลักการของภาษาการทําโปรแกรม (3)

2110318*  หลักการของระบบกระจาย (1) 2110315*  ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย (3) ปรับปรุงวิชา 2110318 (1) เปน 2110315 (3)

2110327  การออกแบบอัลกอริทึม (3) 2110327%  การออกแบบอัลกอริทึม (3)

2110332  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3) 2110332%  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3)
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