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หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์/ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
Bachelor of Engineering
B.Eng.

2.2 ชื่อสาขาวิชาทีร่ ะบุใน TRANSCRIPT
FIELD OF STUDY: Computer Engineering
3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
142 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้
มีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบการสอนและตําราเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์การเลือก
สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรับนิสิตไทย และนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจะได้รับปริ ญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554
กําหนดการเปิ ดสอนหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น ปี การศึกษา 2554
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิ/เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 734 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ วา่ เป็ นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี 2555
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) วิศวกรคอมพิวเตอร์
2) นักพัฒนาซอฟต์แวร์
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) นักวิจยั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
6) ผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย
7) ผูด้ ูแลระบบสารสนเทศองค์กร
8) ผูจ้ ดั การโครงการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้น
เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจัดการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด
กรรมการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้น
เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจัดการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด
กรรมการบริหารหลักสูตร
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13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่ น รายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนเพือ่ ให้ บริการคณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป รายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประสานงานกับคณะ/หน่วยงานผูใ้ ห้บริ การสอน
ทั้งด้านเนื้อหาวิชา การจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรนี้ใช้บริ การการเรี ยนการสอนจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันภาษา
สํานักงานจัดการศึกษาทัว่ ไป และคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็ นหน่วยการศึกษาในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานวิชาการ และการเรี ยนการสอนภายใต้กรอบประกันคุณภาพหลักสู ตรของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน
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หมวดที่ ๒. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
ยึดถือปรัชญาและปณิ ธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ ความรู ้คู่คุณธรรม และผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู ้
ความสามารถ มีทกั ษะและคุณลักษณะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ใฝ่ แสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพ และมีจริ ยธรรมในวิชาชีพ
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู ้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพียงพอแก่การประยุกต์ใช้และเรี ยนรู ้เพิม่ เติม
2) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู ้ ทักษะ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพียง
พอที่จะทํางานทางวิชาชีพได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีทกั ษะด้านการใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้อง
4) เพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู ้ความสามารถด้านการวิจยั และมีศกั ยภาพ
ในการศึกษาขั้นสู งต่อไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานไม่ต่าํ
กว่าที่ สกอ. กําหนด

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้นื ฐาน
จากหลักสู ตรในระดับสากล
(ACM/IEEE) ที่ทนั สมัย
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารปรับปรุ งหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้

ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ - รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณ
ั ฑิตของ
กับความต้องการของธุรกิจ และ ต้องการของผูป้ ระกอบการใน
ผูป้ ระกอบการ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนและบริ การวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์จากการนําความรู ้

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
- งานบริ การวิชาการของอาจารย์ใน
เรี ยนการสอนให้ทาํ งานบริ การ
หลักสู ตร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั และ
เสริ มสร้างทักษะและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางของนิสิต

พัฒนาโครงสร้างของ
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ให้มีความ
มัน่ คงและยัง่ ยืน

- สนับสนุนให้นิสิตได้มีส่วนใน - จํานวนโครงงานที่นิสิตทํางาน
ร่ วมกับอาจารย์หรื อนิสิตระดับ
การวิจยั ร่ วมกับอาจารย์ เช่น
บัณฑิตศึกษา
การมีรายวิชาในลักษณะเอกัต
ศึกษา หรื อการศึกษาด้วยตนเอง
เพื่อทําการศึกษาและค้นคว้าใน
หัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ
โดยมีคณาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญใน
ศาสตร์เหล่านั้นให้คาํ ปรึ กษา
- ส่ งเสริ มให้มีการทํางานร่ วม
ระหว่างนิสิตระดับปริ ญญา
บัณฑิต และนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การสนับสนุนให้มีการศึกษา - สัดส่ วนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่เข้า
ต่อเนื่องในระดับบัณฑิตศึกษา
ศึกษาต่อในหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสําหรับ
ขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 โดยปี การศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษา
หนึ่ง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ส่ วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6
สัปดาห์ และมีชวั่ โมงเรี ยนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชัว่ โมงเรี ยนในภาคการศึกษาปกติ เวลาการศึกษา 1 ปี
การศึกษา หมายถึง 2 ภาคการศึกษา หรื อ 2 ภาคการศึกษากับ 1 ภาคฤดูร้อน
เป็ นหลักสู ตร 4 ปี มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่าํ กว่า 7 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนและฝึ กงานภาคสนามในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ตามระเบียบข้อบังคับและประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรื อ ตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
1) นิสิตมีพ้นื ฐานความรู ้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน
2) นิสิตขาดความเข้าใจในวิชาชีพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทําให้สิ่งที่เรี ยนไม่ตรงกับความ
คาดหวังของนิสิต

ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้น
เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจัดการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด
กรรมการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้น
เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจัดการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด
กรรมการบริหารหลักสูตร
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จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

142 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสหศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

12

หน่วยกิต

21 หน่วยกิต
85 หน่วยกิต
17

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (บังคับ)

50

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (เลือกบังคับ)

18

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

4) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
นิสิตเลือกเรี ยนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่สาํ นักงานจัด
การศึกษาทัว่ ไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
นิสิตเลือกเรี ยนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่สาํ นักงานจัด
การศึกษาทัว่ ไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาสหศาสตร์
นิสิตเลือกเรี ยนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่สาํ นักงานจัด
การศึกษาทัว่ ไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
นิสิตเลือกเรี ยนจากกลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปที่สาํ นักงานจัด
การศึกษาทัว่ ไปประกาศไว้ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ

30
3

หน่ วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

12

2100111* ท่องโลกวิศวกรรม
Exploring Engineering World
2110221* แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Essentials
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 1
Experiential English I
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 2
Experiential English II
5500208 ทักษะการสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน
Communication and Presentation Skills
5500308 การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิศวกรรมศาสตร์
Technical Writing for Engineering
3.1.3.2 หมวดวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2304107 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
General Physics I
2304108 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
General Physics II
2304183 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
General Physics Laboratory I
2304184 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
General Physics Laboratory II
2301107 แคลคูลสั 1
Calculus I
2301108 แคลคูลสั 2
Calculus II
2302127 เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
* รายวิชาเปิ ดใหม่

3(3-0-6)
3(3-0-6)
12

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

21 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2302163 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
General Chemistry Laboratory
2603284 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
Statistics for Physical Science
3.1.3. 3 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.3.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2100301 การฝึ กงานวิศวกรรม
Engineering Practice
2103106* การเขียนแบบทางวิศวกรรม
Engineering Drawing
2109101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
2110201* คณิ ตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Mathematics
2110253* อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ
Computer Electronics and Interfacing
3.1.3.3.2 กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาบังคับ)
2110200 โครงสร้างดิสครี ต

1(0-3-0)
3(3-0-6)

85 หน่ วยกิต
17 หน่วยกิต
2(0-35-0)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

50 หน่วยกิต
3(3-0-6)

Discrete Structures
2110211 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

3(3-0-6)

Introduction to Data Structures
2110215* วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1
Programming Methodology I

* รายวิชาเปิ ดใหม่

3(2-3-4)
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2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Digital Computer Logic
2110254 การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล

3(3-0-6)

Digital Design and Verification
2110263* การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1

1(0-2-1)

Digital Computer Logic Laboratory I
2110265* ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1

1(0-2-1)

Digital Design and Verification Laboratory I
2110313 ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ

3(3-0-6)

Operating Systems and System Programs
2110316 หลักการของภาษาการทําโปรแกรม

3(3-0-6)

Programming Languages Principles
2110318* หลักการของระบบกระจาย

1(1-0-2)

Distributed Systems Essentials
2110327 การออกแบบอัลกอริ ทึม

3(3-0-6)

Algorithm Design
2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(3-0-6)

System Analysis and Design
2110352 สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

Computer System Architectures
2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา
Formal Language and Automata Theory

* รายวิชาเปิ ดใหม่

3(3-0-6)
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2110363* ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1

1(0-2-1)

Hardware Synthesis Laboratory I
2110422 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล

3(3-0-6)

Database Management Systems Design
2110423 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

Software Engineering
2110471* ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1

3(2-3-4)

Computer Networks I
2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน

1(0-2-1)

Computer Engineering Pre-Project
2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(0-6-3)

Computer Engineering Projects
3.1.3.3.3 กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบังคับ)
2110291*เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

18

หน่วยกิต
1(0-0-3)

Individual Study in Computer Engineering I
2110292* เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

1(0-0-3)

Individual Study in Computer Engineering II
2110317 พื้นฐานระบบกระจาย

3(3-0-6)

Fundamental of Distributed Systems
2110333 การทําโปรแกรมแบบทําตามเหตุการณ์
Event-Driven Programming

3(2-2-5)

16

2110391* เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3

1(0-0-3)

Individual Study in Computer Engineering III
2110392* เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4

1(0-0-3)

Individual Study in Computer Engineering IV
2110412 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน

3(3-0-6)

Parallel Computer Architecture
2110413

ความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์

3(3‐0‐6)

Computer Security
2110414

ระบบการคํานวณขนาดใหญ่

3(3‐0‐6)

Large Scale Computing Systems
2110420 การสร้างตัวแปลภาษา

3(3-0-6)

Compiler Construction
2110421 ทฤษฎีของภาษาการทําโปรแกรม

3(3-0-6)

Theory of Programming Languages
2110424

การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์

3(3‐0‐6)

Software Process Improvement
2110428

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล

3(3‐0‐6)

Introduction to Data Mining
2110429 ระบบการเรี ยกใช้สารสนเทศ

3(3-0-6)

Information Retrieval Systems
2110430 การทําเหมืองอนุกรมเวลาและการค้นหาความรู ้
Time Series Mining and Knowledge Discovery

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

3(3-0-6)

2110432 การรู ้จาํ เสี ยงพูดอัตโนมัติ
Automatic Speech Recognition

3(3-0-6)

2110433 คอมพิวเตอร์วชิ นั
Computer Vision

3(3-0-6)

2110435 วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to Robotics

3(3-0-6)

2110441 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

3(3-0-6)

Software Design and Development
2110442 การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(3-0-6)

Object-Oriented Analysis and Programming
2110443 ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์

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 การคํานวณแบบทนต่อความผิดพร่ อง

3(3-0-6)

Fault Tolerant Computing
2110475 การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก

3(3-0-6)

VLSI Design
2110476 ปัญญาประดิษฐ์ 1
Artificial Intelligence I

3(3-0-6)
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2110477 ปั ญญาประดิษฐ์ 2

3(3-0-6)

Artificial Intelligence II
2110478 คอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร

3(3-0-6)

Computer and Communication
2110479 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก

3(3-0-6)

Computer Graphics
2110481 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

3(3-0-6)

Wireless Computer Networks
2110491 หัวข้อในระบบและภาษา

3(3-0-6)

Topics in Systems and Languages
2110495 หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

3(3-0-6)

Advanced Topics in Computer Engineering I
2110496 หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 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 ปั ญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

3(2-3-4)

Special Problems in Computer Engineering II
2110501 ออโตมาตา ความสามารถในการคํานวณและภาษาเชิงรู ปนัย

3(3-0-9)

Automata Computability and Formal Languages
2110511 การเขียนโปรแกรมเกม

3(3-0-9)

Game Programming
2110512 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
Computer Animation

3(3-0-9)
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2110513 เทคโนโลยีช่วยเหลือ

3(3-0-9)

Assistive Technology
2110521 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์

3(3-0-9)

Software Architectures
2110522 ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สาํ หรับองค์กร

3(3-0-9)

UNIX/Linux for Enterprise Environment
2110541 การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-9)

Computer Systems Audit
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3(3-0-6)

Numerical Analysis
นิสิตสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาที่ภาควิชากําหนดเพิม่ เติม ซึ่งประกาศโดยภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่มีความสนใจและที่เปิ ดสอนในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา

รายวิชา
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

2304107
2304183
2301107
2302127
2302163
2103106*
5500111

ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
แคลคูลสั 1
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
การเขียนแบบวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 1

2100111*
2109101
2110101
2301108
2304108
2304184
5500112

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ท่องโลกวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แคลคูลสั 2
ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 2

หน่ วยกิต
3
1
3
3
1
3
3
รวม 17

(3-0-6)
(0-3-0)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-0)
(1-4-4)
(2-2-5)

3
3
3
3
3
1
3
รวม 19

(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(0-3-0)
(2-2-5)
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
2110200

โครงสร้างดิสครี ต

3

(3-0-6)

2110215*

วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1

3

(2-3-4)

2110221*

แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

(3-0-6)

2110251

ตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล

3

(3-0-6)

2110253*

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

3

(3-0-6)

2110263*

การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์ดิจิตอล 1

1

(0-2-1)

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

3
รวม 19
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2110201*

คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมคอมพิวเตอร์

3

(3-0-6)

2110211

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

3

(3-0-6)

2110254

การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล

3

(3-0-6)

2110265*

ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1

1

(0-2-1)

2603284

สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ

3

(3-0-6)

5500208

ทักษะการสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน

3

(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

3
รวม 19

* รายวิชาเปิ ดใหม่หรื อมีการแก้ไขรายละเอียด

22

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
2110313

ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ

3

(3-0-6)

2110316

หลักการของภาษาการทําโปรแกรม

3

(3-0-6)

2110327

การออกแบบอัลกอริ ทึม

3

(3-0-6)

2110352

สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

3

(3-0-6)

2110363*

ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1

1

(0-2-1)

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

3
รวม 16
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

2110318*

หลักการของระบบกระจาย

1

(1-0-2)

2110332

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3

(3-0-6)

2110422

การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล

3

(3-0-6)

2110471*

ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1

3

(2-3-4)

2110xxx

วิชาเลือกบังคับ

3

5500308

การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิศวกรรมศาสตร์

3

xxxxxxx

วิชาศึกษาทัว่ ไป

3

(2-2-5)

รวม 19
ปี ที่ 3 ภาคฤดูร้อน
2100301

การฝึ กงานวิศวกรรม

2

(0-18-0)

23

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
2110423

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3

(3-0-6)

2110355

ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา

3

(3-0-6)

2110490

โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน

1

(0-2-1)

2110xxx

วิชาเลือกบังคับ

6

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3
รวม 16
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

2110499

โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

2110xxx

วิชาเลือกบังคับ

9

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3
รวม 15

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ดูเอกสารผนวก ก คําอธิบายรายวิชา

(0-6-3)

ข้อมูลปกปิดสำหรับการบริหารจัดการเท่านั้น
เอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลสำหรับการบริการจัดการ
และถูกปกปิดโดยเจตนา
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
ข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นสาระสำคัญต่อความเข้าใจใน
โครงสร้างหลักสูตรแต่อย่างใด
กรรมการบริหารหลักสูตร

25

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

1

ศ.

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นาย บุญเสริ ม กิจศิริกลุ

คุณวุฒิ

ชื่อสถาบัน

ปี

Tokyo Institute of Technology

2536

Tokyo Institute of Technology

2533

B.Eng.

Computer Science
Computer Science
Electrical &
Electronic
Engineering

Tokyo Institute of Technology

2531

Ph.D.

Computer

U. of Edinburgh, UK

2537

วศ.บ.

Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2523

D.Eng.
M.Eng.

2

ศ.

นาย ประภาส จงสถิตย์วฒ
ั นา

สาขาวิชา

3

รศ.

น.ส. ญาใจ ลิ่มปิ ยะกรณ์

Ph.D.
M.Sc.
สต.บ.

Computer Science
Computer Science

Illinois Institute of Technology
U. of Maryland
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545
2536
2529

4

รศ.

น.ส. ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Ph.D.
M.Sc.

Computer Science
Computing Science

U. of Kent, UK
Imperial College, U. of
London, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2535

Computer Science
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
สถิติ

Illinois Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2539
2534

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529

Computer Science
Computer Science

Oregon State U.
Oregon State U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่

2541
2537
2529
2526

Dr.-Univ. Computer Science
วท.ม.
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
Graduate Medical Physics
Diploma X-Rays Technology
วท.บ.

Grenoble I, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2540
2519

มหาวิทยาลัยมหิดล

2515

วศ.ด.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

สต.บ.
5

รศ.

น.ส. ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

6

7

8

รศ.

รศ.

รศ.

น.ส. พรศิริ หมื่นไชยศรี

นาย วันชัย ริ ว้ ไพบูลย์

นาย วิวฒ
ั น์ วัฒนาวุฒิ

Ph.D.
M.S.
สต.ม.
วท.บ.

สถิติ

วิศวกรรม

2532

2516

26

ลําดับ

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ

M.S.
วศ.บ.

สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์
Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบัน

ปี

California State U., Fullerton

2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528

9

รศ.

นาย สมชาย ประสิทธิ์จตู ระกูล

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Computer Science
Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

U. of Illinois Urbana-Champaign
U. of Illinois Urbana-Champaign
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534
2530
2526

10

รศ.

นาย สาธิต วงศ์ประทีป

Ph.D.

Computer
Engineering

U. of Technology Sydney

2537

M.Sc.

Electronics

2524

B.Sc.
(Hons)

Electrical &
Electronic
Engineering

King’s College, U. of London,
UK
Newcastle Upon Tyne
Polytechnic, UK

M.S.

Electrical and
Electronic
Engineering
Language and
International Trade
Power and
Electronics

Missouri-Columbia

2528

Eastern Michigan

2530

King Mongkut’s Institute of
Technology

2526

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2520

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2516

Michigan State U.

2549

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

วศ.บ.

Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

Computer Science
Computer Science
วิศวกรรม

U. of Southern California
U. of Southern California
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า

2545
2538
2535

11

รศ.

น.ส. นงลักษณ์ โควาวิสารัช

M.A.
B.Eng
12

รศ.

นาง มัณฑนา ปราการสมุทร

วท.ม.
ค.บ.

13

ผศ.

นาย เกริ ก ภิรมย์โสภา

Ph.D.
วศ.ม.

14

ผศ.

นาย เฉลิมเอก อินทนากรวิวฒ
ั น์

2522

27

ลําดับ

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

คอมพิวเตอร์

เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

ปี

15

ผศ.

น.ส. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

Ph.D.
M.S.
B.S.

Computer Science
Computer Science
Computer Science

U. of California, Riverside
Harvard U.
Carnegie Mellon U.

2548
2542
2541

16

ผศ.

นาย ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

Computer Science
Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

Michigan State U.
Michigan State U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541
2536
2533

17

ผศ.

นาง ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

Ph.D.
M.S.

Computer Science
Computer Science

U. of Maryland at College Park
U. of Southern California

2544
2537

วศ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

18

ผศ.

นาง โปรดปราน บุณยพุกกณะ

Ph.D.
M.S.
M.S.
B.A.

Information Science

Claremont Graduate U.
Claremont Graduate U.
Boston U.
U. of Findlay

2546
2542
2532
2531

19

ผศ.

นาย พิษณุ คนองชัยยศ

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Information Science
Information Science
Computer Science

U. of Tokyo
U. of Tokyo
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546
2540
2537

20

ผศ.

นาย วิษณุ โคตรจรัส

Ph.D.

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

M.Eng.
B.Eng.

2540
2540

21

ผศ.

นาย วีระ เหมืองสิน

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

Computer Science
Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

U. of Manchester, UK
U. of Manchester, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543
2538
2535

22

ผศ.

นาย เศรษฐา ปานงาม

Ph.D.

Automotive
Electronics
IT for Manufacture
Electrical &
Electronic

U. of Warwick, UK

2544

U. of Warwick, UK
Imperial College, U. of London,
UK

2539
2538

M.Sc.
B.Eng.

28

ลําดับ

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

ปี

Engineering
23

ผศ.

นาย สืบสกุล พิภพมงคล

Ph.D.
วท.ม.

24

ผศ.

นายสุกรี สินธุภิญโญ

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.

25

ผศ.

นาย อติวงศ์ สุชาโต

Ph.D.

S.M.
วศ.บ.

Computer Science
and Engineering
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

Auburn U.

2534

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523
2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538

Electrical
Engineering and
Computer Science
Electrical
Engineering and
Computer Science
วิศวกรรมไฟฟ้า

MIT

2547

MIT

2543

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

26

ผศ.

นาย อรรถวิทย์ สุดแสง

Ph.D.
M.S.
วศ.บ.

Computer Science
Computer Science
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

U. of Illinois Urbana-Champaign
U. of Illinois Urbana-Champaign
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542
2537
2534

27

ผศ.

นาย อรรถสิทธ์ สุรฤกษ์

Dr. en
inf.
DEA
en I.A.
วท.บ.

Computer
Algorithm
Computer
Algorithm
คณิตศาสตร์

U. Pierre & Marie Curie, France

2544

U. Pierre & Marie Curie, France

2538

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2528

D.Eng.

Electrical and
Electronic
Engineering
Electronic
Engineering
Electronic
Engineering

Tokyo Institute of Technology

2539

Chiba U.

2532

Chiba U.

2530

28

ผศ.

นาย อาทิตย์ ทองทักษ์

M.Eng.
B.Eng.

29

ลําดับ

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

29

ผศ.

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นาย ชูชีพ ฉิมวงษ์

คุณวุฒิ

วท.ม.
ค.บ.

30

ผศ.

น.ส. ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

ปี

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

2524

วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522

2516

31

ผศ.

นาง นครทิพย์ พร้ อมพูล

M.Sc.
บธ.ม.
สต.บ.

Computer Science

George Washington U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536
2534
2530

32

ผศ.

นาย บุญชัย โสวรรณวณิชกุล

วศ.บ.

วิศวกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521

คอมพิวเตอร์
Computer Science
Computer Science
วิศวกรรมไฟฟ้า

University of Tokyo
University of Tokyo
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2546
2543

Radio Frequency
Telecommunication
s
Microelectronics
and
Telecommunication
s
อิเล็กทรอนิกส์

U. of Southampton, UK

2543

U. of Liverpool, UK

2536

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

2534

Electrical &
Computer
Engineering
Electrical
Engineering
ไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

Oregon State U.

2531

Lamar U.

2522

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521
2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

33

อ.

นางกุลธิดา โรจน์วิบลู ย์ชยั

Ph.D.
M.Sc.
วศ.บ.

34

อ.

นาย ชัยรัต พงศ์พนั ธุ์ภาณี

Ph.D.

M.Sc.

วศ.บ.
35

อ.

นาย ฐิ ต ศิริบรู ณ์

Ph.D.

M.Eng.

36

อ.

นายนัทที นิภานันท์

วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
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ลําดับ

37

ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่ ง
ทาง
วิชาการ

อ.

นาย ยรรยง เต็งอํานวย

คุณวุฒิ

39

อ.

อ.

นาย เชษฐ พัฒโนทัย

น.ส. ฐานิศรา เกียรติบารมี

ชื่อสถาบัน

ปี

วศ.บ.

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

Ph.D.
วท.ม.

Computer Science
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้า

Iowa State U.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527
2522

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2519

U. of Miami

2538

วศ.บ.

Electrical and
Computer Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2532

วศ.บ.

วิศวกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540

U. of Delaware
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2536

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531

วศ.บ.
38

สาขาวิชา

M.S.

คอมพิวเตอร์
40

อ.

นาย ธงชัย โรจน์กงั สดาล

M.S.
วท.ม.
วศ.บ.

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี

Computer Science
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมสํารวจ
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
ตามแผนการเรี ยนของหลักสูตร กําหนดให้นิสิตลงทะเบียนวิชา 2100301 การฝึ กงานทางวิศวกรรม
(2 หน่วยกิต) ในภาคฤดูร้อนชั้นปี ที่ 3 โดยมีเวลาฝึ กงานกับหน่วยงานที่รับนิสิตเข้าฝึ กงาน ไม่นอ้ ยกว่า 35 วัน
ทํางานหรื อไม่นอ้ ยกว่า 280 ชัว่ โมงงาน เมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กงานนิสิตจะต้องส่ งรายงานการฝึ กงานและแบบ
ประเมินผลจากหน่วยงานให้กบั คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประเมินผลการฝึ กงาน นิสิตจะได้รับเกรดเป็ น
S/U
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คาดหวังว่านิสิตที่ได้รับการฝึ กงานจะมีผลการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ฝึกงาน
ดังนี้
1) ฝึ กทักษะในการประยุกต์องค์ความรู ้ภาคทฤษฎี ในการทํางานและแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
2) สามารถบูรณาการองค์ความรู ้ที่เรี ยนมาและนําไปปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
สาขาวิชาและหลากหลายวัฒนธรรม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร
5) สามารถนําเสนอผลการศึกษาต่อหน่วยงานด้วยความมัน่ ใจ และตามมาตรฐานงานของหน่วยงาน
นั้น ๆ
4.2 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ชั้นปี ที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคฤดูร้อน รวมเวลาไม่นอ้ ยกว่า 280 ชัว่ โมง
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตามแผนการเรี ยนของหลักสูตร กําหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 2110490 โครงการทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน ในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และรายวิชา 2110499 โครงการทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
นิสิตชั้นปี ที่ 4 จะได้ทาํ โครงงานในหัวข้อทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ตนสนใจภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานตลอดทั้งปี โดยในภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตจะต้องนําเสนอแบบเสนอโครงงาน เพื่อ
กําหนดหัวข้อ ขอบเขต และแผนการดําเนินงาน และในภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตจะต้องนําเสนอผลการดําเนิน
โครงงานและรายงานตามรู ปแบบและระยะเวลาที่กาํ หนด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
ภาควิชาฯ ประเมินผลการดําเนินโครงงาน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) นิสิตสามารถบูรณาการองค์ความรู ้ดา้ นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้ในการทํา
โครงงานได้อย่างเหมาะสม
2) นิสิตสามารถสื บค้นและแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง
3) นิสิตสามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีม
4) นิสิตมีความสามารถในการสื่ อสารด้วยภาษาเขียน ภาษาพูด และการนําเสนอ
5.3 ช่ วงเวลา
นิสิตลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
รวม 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีอาจารย์ผปู ้ ระสานงานรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2) มีกาํ หนดการและระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
3) กําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
นิสิตจะต้องจัดทําแบบเสนอโครงงาน รายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้ง
นําเสนอต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาฯ เพื่อประเมินผลจากการดําเนินโครงงาน การ
นําเสนอ เนื้อหารายงาน ความถูกต้องทางวิชาการ และความตรงต่อเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ภาควิชาฯ มุ่งหวังจะพัฒนาให้มีข้ นึ ได้แก่
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
- รายวิชาบังคับของหลักสู ตรครอบคลุมองค์
1) รู ้รอบ-รู ้ลึก
ความรู ้พ้นื ฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตาม
มีความรู ้ดา้ นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่าง
มาตรฐานสากล
กว้างขวาง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตาม
- เพิ่มหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือกบังคับ และให้
ความสนใจ
มีรายวิชาเลือกบังคับที่หลากหลาย
- จัดให้มีกลุ่มหรื อสายวิชา (track) ให้นิสิตเลือก
เรี ยนอย่างมีทิศทาง โดยกําหนดผลการเรี ยนรู ้ที่
ชัดเจนของแต่ละสาย
- มีท้ งั รายวิชาเอกัตศึกษาสําหรับนิสิตปี 2-3 และ
โครงงานสําหรับนิสิตปี 4
- ทุกรายวิชามีโจทย์ปัญหา และแบบฝึ กหัด
2) คิดเป็ น-ทําเป็ น
- เพิ่มการปฏิบตั ิและโครงงานในรายวิชาต่าง ๆ
สามารถประมวลความรู ้ วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และมีทกั ษะในเชิง - ให้นิสิตได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาจากการศึกษา
ด้วยตนเองในรายวิชาเอกัตศึกษาและโครงการ
ปฏิบตั ิ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาและเปิ ดวิชาเลือกใหม่
3) ทันสมัย-ต่อยอด
- ให้นิสิตได้ฝึกฝนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการ
มีความรู ้ที่ทนั สมัย ติดตามความก้าวหน้าใน
ค้นคว้าวิจยั ทั้งในรายวิชาต่าง ๆ และเอกัตศึกษา
ศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถต่อยอด
- สนับสนุนให้นิสิตศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการ
เรียนรู้

1. ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
1.1 มีความรู้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์
- วิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์และ
1.2 มีความรู้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
1.3 มีความรู้พ้นื ฐานทาง
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
- การสอนแบบบรรยาย
1.4 มีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรรม
- รายวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
- การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- การเรี ยนแบบออนไลน์
2. การประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
- รายวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
- การสอนแบบบรรยาย
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
2.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
- การเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
2.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐาน ช่วยสอน
- การเรี ยนแบบออนไลน์
ทางวิศวกรรมศาสตร์
2.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะ - การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)
ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. การวิเคราะห์ ปัญหา
3.1 สามารถระบุปัญหาที่ซบั ซ้อนได้
3.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา

- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based instruction)
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)

กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้

- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินการบ้าน
- การสอบข้อเขียน
- การประเมินการบ้าน
- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินการบ้าน

- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินการบ้าน
- การประเมินรายงาน/โครงการ

- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินการบ้าน
- การประเมินรายงาน/โครงการ
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4. การออกแบบและพัฒนาทางแก้ ปัญหา
4.1 สามารถออกแบบการแก้ปัญหา
4.2 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่
คํานึงถึงความปลอดภัยของ
สาธารณชน
4.3 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่
คํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรม
4.4 สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่
คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
5. การตรวจสอบ/สื บค้ นข้ อเท็จจริง
5.1 สามารถวางแผนกระบวนการ
ตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ
5.2 สามารถดําเนินการตรวจสอบ/
ควบคุม กระบวนการ/ปั ญหา
5.3 สามารถวิเคราะห์และแปลผลการ
ดําเนินงาน
5.4 สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหา
บทสรุ ป
6. การใช้ เครื่องมือทันสมัย
6.1 สามารถเลือกเครื่ องมือ เทคนิค
ทรัพยากร ที่เหมาะสมและทันสมัย
6.2 สามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือ
เทคนิค ทรัพยากร ที่เหมาะสมและ
ทันสมัย
6.3 สามารถสร้างเครื่ องมือ เทคนิค
ทรัพยากร ที่เหมาะสมและทันสมัย

- รายวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (senior project)
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based instruction)
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)

- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินการบ้าน
- การประเมินรายงาน/โครงการ

- รายวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- รายวิชาปฏิบตั ิการ
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (senior project)
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based instruction)
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)

- การสอบข้อเขียน
- การสอบทักษะ
- การประเมินรายงาน/โครงการ

- รายวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- รายวิชาปฏิบตั ิการ
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (senior project)
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based instruction)
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)

- การสอบทักษะ
- การประเมินรายงาน/โครงการ
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7. การทํางานด้ วยตนเองและการทํางานเป็ นทีม
7.1 สามารถทํางานด้วยตนเอง
- รายวิชาปฏิบตั ิการ
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
7.2 สามารถทํางานในฐานะสมาชิก
คอมพิวเตอร์ (senior project)
ของทีม
- การสอนแบบปฏิบตั ิการ
7.3 สามารถทํางานในฐานะผูน้ าํ ของ
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectทีม
based instruction)
- การฝึ กงาน
- กิจกรรม
8. การติดต่ อ สื่ อสาร
8.1 สามารถสื่ อสารกับคณะทํางาน
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
8.2 สามารถสื่ อสารกับองค์กรวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ (senior project)
- รายวิชาภาษาต่างประเทศ
8.3 สามารถสื่ อสารกับสังคม
- การสอนโดยใช้โครงงาน (projectbased instruction)
- การฝึ กงาน
- กิจกรรม
9. วิศวกรและสั งคม
9.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการ - รายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
- การฝึ กงาน
ปฏิบตั ิงานต่อความปลอดภัยของ
- กิจกรรม
สาธารณชน
9.2 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบตั ิงานต่อสังคมและวัฒนธรรม
9.3 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการ
ปฏิบตั ิงานเชิงกฎหมาย
10. จริยธรรม
10.1 มีจริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่ อสัตย์
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
สุ จริ ต
- กิจกรรม
- ระเบียบและข้อบังคับ
10.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ

- การประเมินรายงาน/โครงการ
- การประเมินกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากิจกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม

- การประเมินรายงาน/โครงการ
- การนําเสนอปากเปล่า
- การประเมินกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากิจกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินผลการฝึ กงาน

- การสอบข้อเขียน
- การประเมินผลการฝึ กงาน
- การประเมินกระบวนการทํางาน/
บทบาทในการทํากิจกรรม
- การสังเกตพฤติกรรม

- การสังเกตพฤติกรรม
- การเข้าชั้นเรี ยน
- การปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับ
- การประเมินรายงาน/โครงการ
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11. สิ่ งแวดล้อม ความยัง่ ยืน และเศรษฐกิจพอเพียง
11.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผล
- รายวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
การปฏิบตั ิงานต่อสิ่ งแวดล้อม
- การสอนแบบบรรยาย
11.2 ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
12. การบริหารโครงการ
12.1 มีความรู้พ้ืนฐานด้านการบริ หาร - รายวิชาโครงการวิศวกรรม
โครงการ
คอมพิวเตอร์ (senior project)
- การสอนโดยใช้โครงงาน (project12.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ น
การบริ หารโครงการในการปฏิบตั ิงาน based instruction)
13. การเรียนรู้ ตลอดชีพ
13.1 ตระหนักถึงความจําเป็ นของการ - การสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู้ตลอด (research-based instruction)
- การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ
ชีพ
(independent study)
13.2 สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
- รายวิชาโครงการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (senior project)
- รายวิชาเอกัตศึกษา

- การสอบข้อเขียน

- การประเมินรายงาน/โครงการ
- การสังเกตพฤติกรรม

- การประเมินรายงาน/โครงการ
- การสังเกตพฤติกรรม

3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ (Graduate Attributes) ของหลักสู ตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1. ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
ด้ วยตนเอง
สื่ อสาร
และการทํางาน
เป็ นทีม

11.
12. การ 13. การ
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยัง่ ยืน
และ

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

มีความรู้พ้นื ฐานทางคณิ ตศาสตร์
มีความรู้พ้นื ฐานทางวิทยาศาสตร์
มีความรู้พ้นื ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
มีความรู้เฉพาะทางวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์

8.1 สามารถสื่ อสารกับคณะทํางาน
8.2 สามารถสื่ อสารกับองค์กรวิชาชี พ
8. การติดต่ อ สื่อสาร 8.3 สามารถสื่ อสารกับสังคม

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3. การวิเคราะห์ ปัญหา 3.2

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พ้นื ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สามารถระบุปัญหา(ที่ซบั ซ้อน)ได้
สามารถวิเคราะห์ปัญหา

9.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงานต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
9. วิศวกรและสั งคม 9.2 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงานต่อสังคมและวัฒนธรรม
9.3 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงานเชิ งกฎหมาย

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5. การตรวจสอบ/
5.2
5.3
สืบค้นข้ อเท็จจริง
5.4
6.1
6. การใช้ เครื่องมือ
6.2
ทันสมัย
6.3
7.1
7. การทํางานด้ วย
7.2
ตนเอง และการทํางาน 7.3
เป็ นทีม

สามารถออกแบบการแก้ปัญหา
สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่คาํ นึ งถึงความปลอดภัยของสาธารณชน
สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่คาํ นึ งถึงสังคมและวัฒนธรรม
สามารถออกแบบการแก้ปัญหาที่คาํ นึ งถึงสิ่ งแวดล้อม
สามารถวางแผนกระบวนการตรวจสอบ แนวทางการออกแบบ
สามารถดําเนินการตรวจสอบ/ควบคุม กระบวนการ/ปัญหา
สามารถวิเคราะห์ และแปลผลการดําเนินงาน
สามารถสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาบทสรุ ป
สามารถเลือกเครื่ องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
สามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
สามารถสร้างเครื่ องมือ เทคนิ ค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทันสมัย
สามารถทํางานด้วยตนเอง
สามารถทํางานในฐานะสมาชิกของทีม
สามารถทํางานในฐานะผูน้ าํ ของทีม

11. สิ่ งแวดล้ อม
ความยัง่ ยืน และ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์
2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์

4. การออกแบบและ
พัฒนาทางแก้ปัญหา

1.1
1.2
1.3
1.4

10. จริยธรรม

12. การบริหาร
โครงการ
13. การเรียนรู้
ตลอดชีพ

10.1 มีจริ ยธรรม เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
10.2 มีวินยั ตรงต่อเวลา
10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชี พ
11.1 ตระหนักและรับผิดชอบในผลการปฏิบตั ิงานต่อสิ่ งแวดล้อม
11.2 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
12.1 มีความรู ้พ้นื ฐานด้านการบริ หารโครงการ
12.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการบริ หารโครงการในการปฏิบตั ิงาน
13.1 ตระหนักถึงความจําเป็ นของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอดชีพ
13.2 สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา(Curriculum Mapping)
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุ งปี การศึกษา 2554
ควา รั บ ิดชอบหลัก
1. องค์ ความรู้ทาง 2. การประยุกต์ ใช้ 3. การ 4. การออกแบบ
คณิตศาสตร์
องค์ ความรู้ทาง วิเคราะห์ และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ วิทย ปัญหา
แก้ ปัญหา
วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ของมหาวทยาลย)
ศกษาทวไป
(ของมหาวิทยาลัย)
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศาสตร์

ควา รั บ ิดชอบรอง
5. การตรวจสอบ /
สื บค้ นข้ อเท็จจริง

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การ
8. การติดต่ อ
ทํางานด้ วย
สื่ อสาร
ตนเอง และ
การทํางาน
เป็ นทีม

9. วิศวกร 10. จริยธรรม 11. 12. การ 13. การ
และสั งคม
สิ่ งแวดล้ บริหาร เรียนรู้
อม โครงการ ตลอด
ชีพ
ความ
ยัง่ ยืน
และ
เศรษฐกิ
จพอ
เพียง

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

วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
สหศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ศึกษาทัว่ ไป (กลุ่มพิเศษ)
2100311 ท่องโลกวิศวกรรม
2110221 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-

1. องค์ ความรู้ทาง 2. การประยุกต์ ใช้ 3. การ 4. การออกแบบ
คณิตศาสตร์
องค์ ความรู้ทาง วิเคราะห์ และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ วิทย ปัญหา
แก้ ปัญหา
วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

2304107
2304108
2302127
2301107
2301108
2304183
2304184
2302163
2603284

ชื่อวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์
ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป 1
ฟิ สิ กส์ทว่ั ไป 2
เคมีทว่ั ไป
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทว่ั ไป 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทว่ั ไป 2
ปฏิบตั ิการเคมีทว่ั ไป
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

2100301 การฝึ กงานวิศวกรรม
2103106 การเขียนแบบทางวิศวกรรม

5. การตรวจสอบ /
สื บค้ นข้ อเท็จจริง

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การ
8. การติดต่ อ
ทํางานด้ วย
สื่ อสาร
ตนเอง และ
การทํางาน
เป็ นทีม

9. วิศวกร 10. จริยธรรม 11. 12. การ 13. การ
และสั งคม
สิ่ งแวดล้ บริหาร เรียนรู้
อม โครงการ ตลอด
ความ
ชีพ
ยัง่ ยืน
และ
เศรษฐกิ
จพอ
เพียง

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

1. องค์ ความรู้ทาง 2. การประยุกต์ ใช้ 3. การ 4. การออกแบบ
คณิตศาสตร์
องค์ ความรู้ทาง วิเคราะห์ และพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ วิทย ปัญหา
แก้ ปัญหา
วิศวกรรมศาสตร์
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2109101 วัสดุวศิ วกรรม
2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2110201 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการ
2110253
เชื่อมต่อ
เชอมตอ

5. การตรวจสอบ /
สื บค้ นข้ อเท็จจริง

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การ
8. การติดต่ อ
ทํางานด้ วย
สื่ อสาร
ตนเอง และ
การทํางาน
เป็ นทีม

9. วิศวกร 10. จริยธรรม 11. 12. การ 13. การ
และสั งคม
สิ่ งแวดล้ บริหาร เรียนรู้
อม โครงการ ตลอด
ความ
ชีพ
ยัง่ ยืน
และ
เศรษฐกิ
จพอ
เพียง

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

1. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2110200
2110211
2110215
2110251
2110254
2110263

โครงสร้างดิสครี ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
วิธีวทิ ยาการทําโปรแกรม 1
ตรรกศาสตร์ของดิจิทลั คอมพิวเตอร์
การออกแบบและการทวนสอบดิจิทลั
การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์ของ
ดิจิทลั คอมพิวเตอร์ 1
ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบ
ดิจิทลั 1
ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ
หลักการของภาษาการทําโปรแกรม
หลักการของระบบกระจาย
การออกแบบอัลกอริ ทึม
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา
ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1
การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

2110265
2110313
2110316
2110318
2110327
2110332
2110352
2110355
2110363
2110422
2110423

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
สื่ อสาร
ด้ วยตนเอง
หรือการทํางาน
เป็ นทีม

11.
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
12. การ 13. การ
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยั่งยืน
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2110471 ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1
2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
สื่ อสาร
ด้ วยตนเอง
หรือการทํางาน
เป็ นทีม

11.
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
12. การ 13. การ
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยั่งยืน
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
พื้นฐานระบบกระจาย
การทําโปรแกรมแบบทําตามเหตุการณ์
เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์์เชิงขนาน
ความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์
ระบบการคํานวณขนาดใหญ่
การสร้างตัวแปลภาษา
ทฤษฎีของภาษาการทําโปรแกรม
การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมือง
ข้อมูล
2110429 ระบบการเรี ยกใช้สารสนเทศ
2110430 การทําเหมืองอนุกรมเวลาและการค้นหา
ความรู้
2110431 วิทยาการภาพดิจิทลั เบื้องต้น

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
สื่ อสาร
ด้ วยตนเอง
หรือการทํางาน
เป็ นทีม

11.
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
12. การ 13. การ
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยั่งยืน
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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

กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบังคับ)

2110291
2110292
2110317
2110333
2110391
2110392
2110412
2110413
2110414
2110420
2110421
2110424
2110428

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

1. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา
2110432
2110433
2110435
2110441
2110442
2110443
2110451
2110455
2110473
2110475
2110476
2110477
2110478
2110479
2110481
2110491
2110495
2110496

ชื่อวิชา
การรู้จาํ เสี ยงพูดอัตโนมัติ
คอมพิวเตอร์วชิ นั
วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวัตถุ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิทลั
คอมพิวเตอร์
การทดสอบวงจรดิจิทลั
การคํานวณแบบทนต่อความผิดพร่ อง
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
ปัญญาประดิษฐ์ 1
ปัญญาประดิษฐ์ 2
คอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
หัวข้อในระบบและภาษา
หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
สื่ อสาร
ด้ วยตนเอง
หรือการทํางาน
เป็ นทีม

11.
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
12. การ 13. การ
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยั่งยืน
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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. ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2110497 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
2110498 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
2110501 ออโตมาตา ความสามารถในการคํานวณ
และภาษาเชิงรู ปนัย
2110511 การเขียนโปรแกรมเกม
2110512 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
2110513 เทคโนโลยีช่วยเหลือ
2110521 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
2110522 ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สาํ หรับองค์กร
2110541 การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

2. การประยุกต์ ใช้
ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ วิทย
ศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์

3. การ 4. การออกแบบ และ 5. การตรวจสอบ /
วิเคราะห์ พัฒนาทางแก้ ปัญหา สื บค้ นข้ อเท็จจริง
ปัญหา

6. การใช้
เครื่องมือ
ทันสมัย

7. การทํางาน 8. การติดต่ อ
สื่ อสาร
ด้ วยตนเอง
หรือการทํางาน
เป็ นทีม

11.
9. วิศวกร และ 10. จริยธรรม
12. การ 13. การ
สิ่ งแวดล้ อ บริหาร เรียนรู้
สั งคม
ม ความ โครงการ ตลอดชีพ
ยั่งยืน
และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

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
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การประเมินผลรายวิชาใช้สญ
ั ลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D จึงถือว่าสอบผ่าน ถ้าสอบได้เกรด F
ถือว่าสอบไม่ผา่ น ถ้าเป็ นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรี ยนใหม่ ถ้าเป็ นรายวิชาเลือก
นิสิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นแทนรายวิชาที่สอบไม่ผา่ นได้
1.2 เกณฑ์การวัดผล ได้เกรดเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชานั้น
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบสอนในแต่ละรายวิชาจะดําเนินการตามรายละเอียดที่กาํ หนดไว้ในแบบประมวลรายวิชา
(Course Syllabus) และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ส่ วนการทวนสอบ
ในระดับหลักสู ตรจะดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสํ าเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตหลังสําเร็ จการศึกษาจะดําเนินการโดย
1) การสํารวจภาวะการได้งานทําของบัณฑิต
2) การประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบัณฑิตเข้าทํางานหรื อศึกษาต่อ
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1) ศึกษาครบตามหลักสู ตร
2) มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กาํ หนดตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับขั้น
ปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540
3) สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วย ระบบการศึกษาสําหรับขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ.ศ.
2540
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งความรู ้และแหล่งอ้างอิงของ
แผ่นดิน เป็ นผูน้ าํ ทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยมีพนั ธกิจที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ การสร้างบัณฑิตที่
มีความรู ้และทักษะ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติและเหมาะสมกับสังคม และการเสริ มสร้างนิ สิตให้เป็ น
บัณฑิตที่สามารถครองตนอย่าง มีคุณธรรมและเป็ นผูน้ าํ สังคมได้ และเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยสามารถดํารง
ความเป็ นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ เป็ นปัญญาและเป็ นเสาหลักของแผ่นดิน (Pillar of the
Kingdom) ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัยจึงได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเป็ น 6 ด้าน โดยมียทุ ธศาสตร์ที่
สําคัญยุทธศาสตร์หนึ่งคือ ก้าวหน้า จุฬาฯ : เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก มีมาตรฐานและคุณภาพ
วิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาํ เนินการบุกเบิกองค์ความรู ้ใหม่ และบูรณา
การองค์ความรู ้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย ตลอดจนถ่ายโอนองค์ความรู ้กบั สาธารณะเพื่อช่วยพัฒนา
สังคมไทย ไปสู่ การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืนในประชาคมโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสามารถในการสื่ อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาที่สามได้ มีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ มีทกั ษะในการบริ หาร
จัดการ สามารถทํางานในสังคมต่างวัฒนธรรมได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา มีวสิ ยั ทัศน์ ใฝ่ รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซื่อสัตย์สุจริ ต มีศีลธรรม มีวินยั
เคารพกฎระเบียบของสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนรู ้จกั เสี ยสละ เพื่อประโยชน์ของ
ส่ วนรวม ทั้งนี้เพื่อให้บณั ฑิตสามารถดํารงอยูใ่ นโลกอนาคตได้ ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้างคน และสังคมไทย
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ และร่ วมมือได้อย่างทัดเทียมและยัง่ ยืนในสังคมโลก
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้ าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรี ยนการสอนยุคใหม่ (Faculty Development for Tomorrow
Teaching:FDT2) เพื่อให้คณาจารย์ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัด การเรี ยนการสอนที่
จําเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากการเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ มาเน้นที่การ
สร้างองค์ความรู ้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการปรับกระบวนทัศน์ในการสอนจากที่อาจารย์เป็ น
หลัก (Teacher Centered Approach) ให้เป็ นการจัดการเรี ยน การสอนโดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Student
Centered Approach) และเนื่องจากปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วมาก
อาจารย์ผสู ้ อนจึงจําเป็ นจะต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้ง
การพัฒนาอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณ (Spirituality) ของความเป็ นครู เอาใจใส่ ในการพัฒนานิสิต ส่ งเสริ มให้
คณาจารย์เป็ นแบบอย่าง (Role Model) ของคุณลักษณะพิเศษและจิตสํานึกสาธารณะ
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
มหาวิทยาลัยได้จดั โครงการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาคณาจารย์ดา้ นการเรี ยนการสอน การ
ประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และมีกาํ หนดการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องดัง
รายละเอียดที่กล่าวแล้วข้างต้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักวิจยั การจัดการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการและการประกอบวิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
เช่น สํานักบริ หารวิชาการ สํานักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานวิจยั และหน่วยงานวิชาการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นต้น

50

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จดั การบริ หารหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามข้อกําหนดการ
ประกันคุณภาพหลักสู ตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA โดยมีเอกสารและรายละเอียดของระบบ
ประกันคุณภาพปรากฏในเว็บไซต์ www.academic.chula.ac.th และมีรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการตามระเบียบและข้อปฏิบตั ิในการบริ หารการเงินและงบประมาณของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1 สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยูแ่ ล้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.2.2 ห้ องสมุด
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในสถาบันวิทยบริ การ และ ห้องสมุดของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบริ การหนังสื อ ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ์ และโสตทัศนวัสดุ ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา ทั้งหมดประกอบด้วย
หนังสื อภาษาอังกฤษ

57,119 เล่ม

หนังสื อภาษาไทย

3,2065 เล่ม

หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
วิทยานิพนธ์

593 รายการ
7,991 เล่ม

วารสารไทย

33 ชื่อเรื่ อง

วารสารต่างประเทศ

75 ชื่อเรื่ อง

วารสารเย็บเล่มภาษาไทย

1,609 เล่ม
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วารสารเย็บเล่มภาษาอังกฤษ

12,240 เล่ม

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

171 ชื่อเรื่ อง

วีดีโอเทป

365 ม้วน

แผนที่

774 ระเบียน

CD-Rom

678 แผ่น

ฐานข้ อมูล
CHULALINET
ดัชนีวารสารไทย (TJDEX)

2,491,654 รายการ
1,488 รายการ

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
การจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมดําเนินการโดยห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ภาควิชาดําเนินการบริ หารหลักสู ตรตามระบบ CU-CQA และมีการประชุมอาจารย์หลักสูตรเป็ น
ประจําเพื่อติดตามการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาการบริ หารหลักสูตรและครอบคลุมด้านการจัดการ
ทรัพยากรการเรี ยนการสอนอยูด่ ว้ ย
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
ดําเนินการตามระเบียบในการรับอาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และข้อปฏิบตั ิการรับ
อาจารย์ใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครเป็ นอาจารย์
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
ภาควิชาฯ ดําเนินการบริ หารหลักสู ตรตามระบบ CU-CQA และมีการประชุมคณาจารย์ที่ได้รับ
มอบหมายเป็ นประจําเพื่อติดตามการดําเนินงานและแก้ไขปั ญหาการบริ หารหลักสูตร และครอบคลุมด้าน
การบริ หารหลักสูตรและการติดตามผลการเรี ยนการสอนอยูด่ ว้ ย
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
ภาควิชาฯ ดําเนินการตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและ
อาจารย์พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
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ไม่มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับบุคคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัตงิ าน
ภาควิชาฯ จัดส่ งเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคนิคไปอบรมและฝึ กปฏิบตั ิในการใช้เครื่ องมือที่ตอ้ งอาศัยความ
ชํานาญเฉพาะด้านกับทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้า และการจัดการอบรมตามโอกาส การพัฒนาความชํานาญของ
บุคคลากร กรรมการบริ หารหลักสู ตรใช้บริ การการอบรมที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานเอกชนจัดขึ้นตาม
ความจําเป็ นพื้นฐานของบุคคลากรและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานิสิต
5.1 การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
นิสิตผูเ้ รี ยนจะได้รับคําแนะนําการศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาและอาจารย์ผสู ้ อน ตลอดจน
คําแนะนําการลงทะเบียนเรี ยนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ในด้านกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยได้จดั ระบบชมรมกิจกรรมนิสิตในระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
คณะวิชา ที่ประกอบด้วยการจัดงบประมาณ การดําเนินการในกิจกรรมชมรม และมีอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรม
เป็ นผูด้ ูแลติดตาม และให้คาํ ปรึ กษา
ในระดับภาควิชาก็จะมีการจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิ มนิเทศ และการให้คาํ ปรึ กษาในการประกอบวิชาชีพ
ผ่านทางการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน การประสานงานฝึ กงานวิศวกรรม และการศึกษาโครงงานวิศวกรรม
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
นิสิตสามารถอุทธรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้กฎระเบียบและ
กระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทาํ การสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิตอย่างสมํ่าเสมอผ่านโครงการฝึ กงานและแบบสํารวจบัณฑิตใหม่ ซึ่งพบว่าตลาดแรงงานมีความ
ต้องการบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มกั จะได้รับการตอบสนอง
อย่างดีจากตลาดแรงงาน ดังจะเห็นได้จากการที่บณ
ั ฑิตส่ วนใหญ่มกั จะได้งานทําก่อนสําเร็ จการศึกษา
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบบประกันคุณภาพ CU-CQA กําหนด ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและ
รายงานคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
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รายการ
1. ผู้รับเข้ าศึกษา
1.1 ค่า GPAX เฉลี่ยของผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรในแต่ละปี
2. อาจารย์
2.1 ร้อยละอาจารย์ที่สาํ เร็ จปริ ญญาเอกในหลักสูตร
2.2 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ในระดับ
2.3 ผลงานตีพิมพ์หรื องานสร้างสรรค์/จดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญา ในระดับ
2.4 สัดส่ วนศาสตราจารย์-รองศาสตราจารย์ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
2.5 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รบการพัฒนาความรู ้และทักษะในวิชาการ วิชาชีพ
2.6 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึ กษานิสิต
3. กระบวนการการเรียนการสอน
3.1 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการสอนทุกรายวิชาในหลักสู ตรต่อปี การศึกษา
3.2 ร้อยละของรายวิชาที่มีการปรับปรุ งต่อปี (มีระดับการปรับปรุ ง)
3.3 ร้อยละนิสิตที่ถูกให้ออกกลางคัน (ไม่รวมลาออกกลางคัน)
3.4 ระยะเวลาเฉลี่ยของการศึกษาที่บณั ฑิตใช้
3.5 ระดับความพึงพอใจบัณฑิต
4. ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาและการจัดการ
4.1 ร้อยละงบประมาณที่จดั สรรเพื่อการจัดหาหนังสื อและวารสารต่อปี การศึกษา
4.2 จํานวนคอมพิวเตอร์ต่อนิสิต
4.3 มูลค่าครุ ภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต่อ FTEC
4.4 ค่าใช้จ่าย (รวมค่าเสื่ อมราคาครุ ภณ
ั ฑ์) ต่อ FTES
4.5 ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยสนับสนุนการศึกษา
4.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําใน 4 เดือน ต่อจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในแต่ละปี
4.7 ร้อยละของบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ต่อจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษาในแต่ละปี (บัณฑิตศึกษา)
4.8 รางวัลระดับชาติหรื อนานาชาติที่นิสิตหรื อบัณฑิตได้รับ
4.9 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
*ผลการประเมินเมื่อปี พ.ศ.2550

ผล*
3.84
77.5
2
1
30%
100%
NA
3.90
NA
0
4
NA
5
1:6
NA
NA
NA
>50%
NA
20
NA
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกําหนดให้นิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์เมื่อสิ้ นภาคการศึกษาผ่าน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต ในระบบ Blackboard ผลการประเมินรายวิชาจะส่ งให้ภาควิชาและส่ งให้อาจารย์
ผูส้ อนปรับปรุ งกลยุทธ์ในด้านการเรี ยนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ผสู ้ อนนั้นพิจารณาจากแบบสอบถามเมื่อนิสิตสําเร็ จการศึกษาในภาค
การศึกษาสุ ดท้าย (Exit Survey) แบบสอบถามดังกล่าวนี้เน้นข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
และการจัดอันดับความพอใจในการเรี ยนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสู ตร ผลการทําแบบสอบถามจะ
ทําการบันทึกและแจกให้อาจารย์ผสู ้ อน ในการประชุมอาจารย์/ กรรมการบริ หารหลักสูตรเพื่อปรับปรุ งและ
วางกลยุทธ์การเรี ยนการสอนสําหรับแต่ละชั้นปี การศึกษา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรดําเนินการเพื่อสอบถามคุณภาพและความพอใจจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ในลักษณะของวิศวกรบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. นิสิตและบัณฑิต มีโอกาสให้ขอ้ คิดเห็นผ่านระบบแบบสอบถามและรายงานดังนี้
1) แบบประเมินผลการเรี ยนการสอนรายวิชา
2) แบบประเมินตนเองในด้านการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้เมื่อสิ้ นปี การศึกษา
3) แบบสอบถามเมื่อนิสิตสําเร็ จการศึกษาในภาคการศึกษาสุ ดท้าย (Exit Survey)
4) รายงานผลการฝึ กงานวิศวกรรม
2. ผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรื อผูป้ ระเมินภายนอกมีโอกาสให้ขอ้ คิดเห็นผ่านระบบการประชุมและการ
ติดต่อเอกสาร ดังนี้
1) การประชุมและการรายงานผลดําเนินการข้อมูลข่าวสารในระบบ E-mail
2) การประชุมและตรวจเยีย่ มสถาบันการศึกษา
3) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและ/หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆมีโอกาสให้ขอ้ คิดเห็น ดังนี้
1) การสัมมนาเพือ่ สอบถามความพึงพอใจ และสํารวจความต้องการบัณฑิต
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
3) การให้คาํ ปรึ กษาแก่นิสิตในระหว่างการฝึ กงานวิศวกรรม และการทําโครงงาน
วิศวกรรม
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อกําหนดของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสู ตร
เป็ นไปตามข้อกําหนดของระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CQA)

56

ภาคผนวก
เอกสาร 1

คําอธิ บายรายวิชา

เอกสาร 2

ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุ ง

เอกสาร 3

อาจารย์ประจําหลักสู ตร

เอกสาร 1- 1

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1) กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มพิเศษ
*

2100111 ท่องโลกวิศวกรรม

3(3-0-6)

หัวข้อทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน ได้แก่ พลังงาน ทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม
การผลิต กระบวนการ อุตสาหกรรม วัสดุ อาหาร ความปลอดภัย อากาศยาน ยานยนต์
โครงสร้าง การขนส่ ง การจัดการนํ้า ไฟฟ้ า ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมชีวภาพ
*

2110221 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

ภาพรวมของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วงจรตรรกและหน่วยประมวลผล อัลกอริ ทึมและโปรแกรม
ฐานข้อมูล เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และหุ่ นยนต์ ระบบ
ฝังตัว ศูนย์ขอ้ มูล ความปลอดภัย จริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
1.2) กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 1
3(2-2-5)
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาข้อมูลและความรู ้จากแหล่งข้อมูลและสื่ อต่าง
ๆ ในหัวข้อที่ผเู ้ รี ยนสนใจตามหัวเรื่ องหลักที่กาํ หนดและนํามาประมวล สรุ ป เพื่อ
นําเสนอประเด็นที่สาํ คัญ
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวิตจริ ง 2
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 5500111
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลและความรู ้
จากแหล่งข้อมูลและสื่ อต่าง ๆ ในหัวข้อที่ผเู ้ รี ยนสนใจตามหัวเรื่ องหลักที่กาํ หนด แล้ว
นํามาสรุ ปและแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพือ่ นําเสนอ
*

รายวิชาเปิ ดใหม่

เอกสาร 1- 2
5500208 ทักษะการสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 5500116 หรื อ 5500112
การฝึ กใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในสังคม การนําเสนอรายงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
5500308 การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิศวกรรมศาสตร์
3(2-2-5)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 5500208
การฝึ กทักษะการเขียนย่อความ การเขียนเรี ยงความรู ปแบบต่าง ๆ ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และการเขียนรายงานการศึกษาและผลการทดลอง
2) หมวดวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2301107 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรตของฟังก์ชนั ค่าจริ งของหนึ่งตัว
แปรจริ ง และการประยุกต์เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
2301108 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2301107
อุปนิสยั เชิงคณิ ตศาสตร์ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริ ง การกระจายแบบอนุกรมเทย์
เลอร์และการประมาณค่าฟังก์ชนั มูลฐาน การประมาณค่าอินทิกรัล เวกเตอร์เส้นตรง
และระนาบในปริ ภูมิสามมิติ แคลคูลสั ของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลสั
ของฟังก์ชนั ค่าจริ งของสองตัวแปร บทนําสู่สมการเชิงเส้นอนุพนั ธ์และการประยุกต์
2302127 เคมีทวั่ ไป
3(3-0-6)
มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์เคมี
สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาของออกซิเดชัน จนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุและสารเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
2302163 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมีอินดิเคเตอร์
การไทเทรดกรด-เบส พีเอซของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซิส
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2304107 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
3(3-0-6)
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล (ของไหลหยุดนิ่ง ของไหล
เคลื่อนที่ การแพร่ ความหนืด ความตึงผิว) การแกว่งและคลื่นกล อุณหพลศาสตร์
ปรากฏการณ์ขนส่ งและการถ่ายโอนความร้อน
2304108 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
3(3-0-6)
ไฟฟ้ า แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า วัสดุทางไฟฟ้ า วงจรกระแสตรง วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ อิเลกทรอนิกส์พ้นื ฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่ ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์
2304183 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
1(0-3-0)
การวัดและ ความแม่นยําในการวัด การวิเคราะห์ทางสถิติและความถูกต้อง การทดสอบ
เกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ ลฮาร์โมนิกและฟิ สิ กลั เพนดูลมั การยืดหยุน่ ของสปริ ง
และยาง โมดูลสั ของโลหะ การกลิ้งและรัศมีไจเรชัน พลศาสตร์การหมุน อัตราเร็ วเสี ยง
ในอากาศและการทดลองของเมลด์ ความหนืดของของเหลว
2304184 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
1(0-3-0)
การวัดความต้านทานและแรงเคลื่อนไฟฟ้ าของเซล การทดลองเกี่ยวกับแอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ ากระแสสลับ ทรานซิสเตอร์ เลนส์และกระจก
โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง กัมมันตรังสี
2603284 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ หลักการเบื้องต้นของ
ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นบางชนิด การ
อนุมานเชิงสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การควบคุมคุณภาพทางสถิติ
3) หมวดวิชาเฉพาะ
3.1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
2100301 การฝึ กงานทางวิศวกรรม
2(0-35-0)
การฝึ กงานวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มี
ประสบการณ์ประจําบริ ษทั เอกชน หรื อหน่วยงานราชการ
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*

2103106 การเขียนแบบวิศวกรรม

3(1-4-4)

บทนํา การคัดตัวอักษร เรขาคณิ ตประยุกต์ หลักการฉายภาพออโธกราฟฟิ ก การเขียน
แบบภาพออโธกราฟฟิ ก การสเกตซ์ภาพพิกทอเรี ยล การอ่านแบบภาพออโธกราฟฟิ ก
การบอกมิติ ตัวยึดชนิดเกลียว การเขียนแบบภาพประกอบ และแนะนําการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
2109101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
โครงสร้างผลึกของแข็ง ตําหนิในโครงสร้างผลึก สมบัติทางกลของวัสดุ ดิสโลเคชัน
และการเพิ่มความแข็งแรงของโลหะ ความเสี ยหายทางกลของวัสดุ เฟสไดอะแกรมและ
ปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง การผลิตและการใช้งานของโลหะ โครงสร้าง สมบัติและ
การใช้งานของเซรามิก โครงสร้าง สมบัติและการใช้งานของพอลิเมอร์ โครงสร้าง
สมบัติและการใช้งานของวัสดุผสม การกัดกร่ อนของวัสดุ สมบัติและการใช้งานของ
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ สมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุ สมบัติทางแม่เหล็กของวัสดุ คอนกรี ต
และเหล็ก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวสั ดุ
2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
มโนทัศน์ทางคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทํางานร่ วมกัน
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ทางการประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การทําโปรแกรม ประเภทข้อมูล
ตัวปฏิบตั ิการ ข้อความสัง่ โครงสร้างควบคุม เครื่ องมือต่างๆ ในการทําโปรแกรม
แบบอย่างและสัญนิยมต่างๆ ในการทําโปรแกรม การตรวจแก้จุดบกพร่ อง การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาทางด้าน
วิศวกรรม
*

2110201 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

พีชคณิ ตเชิงเส้น เวกเตอร์ เมทริ กซ์ เมทริ กซ์ผกผัน การแก้สมการเชิงเส้น การแยกตัว
ประกอบ ปริ ภูมิของเวกเตอร์ ปริ ภูมิยอ่ ยของเวกเตอร์ ค่าลําดับชั้น มิติ ฐานหลัก ความตั้ง
ฉาก ภาพฉาย ตัวกําหนด การคํานวณตัวกําหนด ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ การแยกค่าเอกฐาน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับพีชคณิ ต
เชิงเส้น
*

รายวิชาเปิ ดใหม่
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*

2110253 อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ

3(3-0-6)

หลักการออกแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยไดโอด
ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาจังชัน ทรานซิสเตอร์แบบฟิ ลด์เอฟเฟกต์ การใช้งาน
ทรานซิสเตอร์ในวงจรดิจิตอล การออกแบบทางกายภาพของเกตพื้นฐาน ฟลิปฟลอป
วงจรหน่วยความจํา วงจรตรรกเชื่อมส่ วนต่อประสานแบบต่าง ๆ และมาตรฐาน
สายสัญญาณ
3.1) กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาบังคับ)
2110200

2110211

โครงสร้างดิสครี ต
3(3-0-6)
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั ทฤษฎีและการพิสูจน์ คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด การนับ
หลักการเพิ่มเข้าตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชนั ก่อกําเนิด กราฟและต้นไม้
ทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น
#

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110101
การจัดสรรหน่วยความจําแบบเชิงเส้น แถวลําดับ แถวเรี ยงซ้อน แถวคอย แถวคอย
ลัดคิว รายการเชื่อมโยง รายการเชื่อมโยงแบบทางเดียว รายการเชื่อมโยงแบบสอง
ทาง การประมวลผลสายอักขระ การจัดสรรหน่วยความจําแบบต้นไม้ ต้นไม้
แบบทวิภาค การผ่านทางต้นไม้ การสร้างตัวแทนต้นไม้ ต้นไม้แบบบี ต้นไม้
แบบเอวีแอล การค้นหาและการเรี ยงลําดับภายในหน่วยความจําแบบทวิภาค
แบบเรดิกซ์ แบบเชลล์แบบควิกซอร์ท แบบผสาน การจัดหน่วยความจําแบบฮีป
การลงรหัสแบบแฮช และการทําตาราง
*

2110215

วิธีวิทยาการทําโปรแกรม 1

3(2-3-4)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110101
วิธีวิทยาการทําโปรแกรม การทําโปรแกรมเชิงวัตถุ การทําโปรแกรมแบบทําตาม
เหตุการณ์ การทําโปรแกรมแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการข้อผิดพลาดและ
ข้อยกเว้น ส่ วนต่อประสานสําหรับโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เครื่ องมือการทํา
โปรแกรม รู ปแบบ และปฏิบตั ิการทําโปรแกรม
# ปรับปรุ งเงื่อนไขรายวิชา
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2110251

ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
ระบบตัวเลข เกตเชิงตรรก และนิพจน์ตรรก พีชคณิ ตแบบบูล ผังคาร์โนห์
วิธีการใช้ตาราง วงจรตรรกแบบรวมและการใช้งาน วงจรบวก วงจรลบ วงจร
แสดงผลพหุ คูณ วงจรถอดรหัส วงจรลงรหัส มัลติเพล็กเซอร์ ดีมลั ติเพล็กเซอร์
การใช้งานของเกตไตรสเตด ความเร็ วและเวลาของวงจรเชิงตรรก วงจรเชิง
ลําดับ และการออกแบบ ฟลิปฟลอป เคาเตอร์ เรจิสเตอร์

3(3-0-6)
2110254# การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110251
การออกแบบตัวประมวลผลในระดับชุดคําสัง่ และระดับการถ่ายโอนเรจีสเตอร์
ภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ (เอชดีแอล) การทวนสอบหน้าที่ของแบบจําลองเอชดีแอล
ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยควบคุม หน่วยความจํา ตัวบวก การเชื่อมประสาน
กับอุปกรณ์รับ/ส่ ง
2110263

*

การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1

1(0-2-1)

ประสบการณ์ในการใช้งานดิจิทลั อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เกตเชิงตรรกและวงจรรวม
การฝึ กหัดสร้าง การทดสอบ และการทําให้เกิดผลของวงจรตรรกเชิงผสมและ
วงจรตรรกเชิงลําดับ
*

2110265 ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1

1(0-2-1)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110251
การเขียนภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์เพื่อทําให้การออกแบบดิจิตอลเกิดผล ตัวบวก
หน่วยคํานวณและตรรกะ หน่วยควบคุม หน่วยความจํา การรวมหน่วยต่างๆ เข้า
เป็ นระบบ การเขียนชุดทดสอบในการทวนสอบการออกแบบ
3(3-0-6)
2110313# ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110211, 2110221 หรื อ 2110213
บริ การของระบบปฏิบตั ิการ หน้าที่ การจัดโครงสร้าง กระบวนการ การโปรแกรม
แบบภาวะพร้อมกัน การจัดจังหวะ บริ เวณวิกฤต เซมาฟอร์ มอนิเตอร์ ภาวะติด
ตาย การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจํา การจัดการอุปกรณ์
# ปรับปรุ งเงื่อนไขรายวิชา

*

รายวิชาเปิ ดใหม่
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การจัดการแฟ้ มข้อมูล การป้ องกันทรัพยากร เครื อข่าย ส่ วนต่อประสานสําหรับ
บริ การ ฟังก์ชนั เรี ยกใช้งานระบบ ส่ วนต่อประสานสําหรับโปรแกรมประยุกต์ (เอ
พีไอ) การพัฒนาบริ การของระบบ เครื่ องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์
เครื่ องมือสําหรับจัดการระบบ เครื่ องมือสําหรับพัฒนาโปรแกรม เครื่ องมือสําหรับ
ปฏิบตั ิงาน
2110316

2110318

หลักการของภาษาการทําโปรแกรม
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110211
คําจํากัดความของภาษา ไวยากรณ์ รู ปแบบ และความหมายของภาษา ภาษาดั้งเดิม
ชนิดข้อมูล โครงสร้างการควบคุม โครงสร้างบล็อก การเรี ยกซํ้า ภาษาที่ใช้ตวั แปล
คําสัง่ สภาพแวดล้อมของโปรแกรมขณะปฏิบตั ิงานและคอมพิวเตอร์เสมือน ภาษา
แนวใหม่ ภาษาฟังก์ชนั ภาษาตรรกะและภาษามาร์คอัพ แนวคิดเชิงวัตถุและ
ส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ คลาส อินสแตนซ์ วิธีการ การส่ งผ่านคําร้องขอ การสื บ
ทอดคุณสมบัติ การผูกวิธีการกับการร้องขอ การพ้องรู ป โครงร่ าง การโปรแกรม
ส่ วนประกอบซอฟต์แวร์ เทคนิคการแปลภาษาเบื้องต้น สแกนเนอร์ พาร์สเซอร์
การสร้างรหัส และเครื่ องมือในการแปลภาษา
*

หลักการของระบบกระจาย

1(1-0-2)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110313 หรื อ ความเห็นชอบของ
ผูส้ อน
ลักษณะสมบัติและแบบจําลองระบบ ได้แก่ ไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ พร็ อกซี เพียร์ทู
เพียร์ การส่ งข่าว มาร์แชล โพรโทคอลร้องขอ-ตอบรับ วัตถุเชิงกระจายและการ
เรี ยกใช้จากระยะไกล เวลา นาฬิกา และการจัดลําดับ การสื่ อสารแบบกลุ่ม มัลติ
คาสต์แบบพื้นฐาน แบบน่าเชื่อถือ และแบบตามลําดับ ทรานแซกชันและการ
ควบคุมการทํางานพร้อมกัน ทรานแซกชันเชิงกระจาย ทูเฟสคอมมิต การกู้ หัวข้อ
ชั้นสู ง การหยัง่ เสี ยง การทําซํ้า เว็บเซอร์วสิ
2110327

*

รายวิชาเปิ ดใหม่

การออกแบบอัลกอริ ทึม
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110200, 2110211
กลวิธีการออกแบบอัลกอริ ทึม การแบ่งแยกและเอาชนะ กําหนดการพลวัต
อัลกอริ ทึมเชิงละโมบ การค้นในปริ ภูมิสถานะ การวิเคราะห์อลั กอริ ทึมเชิงเส้น

เอกสาร 1- 8
กํากับ ความซับซ้อนเชิงคํานวณเบื้องต้น การออกแบบอัลกอริ ทึมสําหรับปัญหา
เอ็นพีแบบยาก การย้อนรอย การขยายและจํากัดเขต อัลกอริ ทึมเชิงประมาณ
2110332

2110352

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110211
ระบบการประมวลผลข้อมูล วัฏจักรของระบบ วิธีวทิ ยาการวิเคราะห์เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การกําหนดปัญหา การเขียนโครงการ การศึกษา
ความเหมาะสม วิธีวิทยาการออกแบบ เครื่ องมือที่ใช้ในการออกแบบการ
พิจารณาฐานข้อมูล การออกแบบระบบ การออกแบบแฟ้ มข้อมูลและแบบฟอร์ม
การออกแบบโปรแกรม การจัดทําเอกสาร วิธีวิทยาการติดตั้งระบบ การเขียน
และทดสอบโปรแกรม การบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์
#

สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110253 หรื อ 2110250
ตัววัดสมรรถนะ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมแบบเชื่อมสายและแบบไม
โครโปรแกรม การทํางานเชิงขนานระดับคําสัง่ การทํางานแบบสายท่อ ซูเปอร์ส
เกลาร์ ระบบหน่วยความจํา หน่วยความจําแคช หน่วยความจําเสมือน แถวลําดับ
จานบันทึก พัฒนาการและอนาคตของสถาปัตยกรรม
2110355

# ปรับปรุ งเงื่อนไขรายวิชา

ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา
3(3-0-6)
ศึกษามโนทัศน์ของไวยากรณ์ ออโตมาตา ภาษา การคํานวณ และความซับซ้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างออโตมาตากับภาษาขั้นต่าง ๆ เครื่ องจักรของทัวริ ง และรู ป
แบบจําลองของการคํานวณอื่น ๆ ที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน ลําดับขั้นของ
ภาษาตามความคิดของซอมสกี ไวยากรณ์แบบคอมแทคฟรี ออโตมาตาแบบพุชดาวน์ และแบบอื่น ๆ ปั มพิง่ เลมม่าและสิ่ งที่ได้ คุณสมบัติแบบทางเลือก
อัลกอริ ทึมในการพาสซิง

เอกสาร 1- 9
2110363

*

ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1

1(0-2-1)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110265
การสังเคราะห์ระบบดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ การใช้ภาษาบรรยาย
ฮาร์ดแวร์เพื่อจําลองระบบดิจิตอล การทดสอบและแก้จุดบกพร่ องของการ
ออกแบบ
2110422

การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110200, 2110211
มโนทัศน์ของฐานข้อมูล จุดมุ่งหมาย ความอิสระของข้อมูล ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางตรรก และโครงสร้างกายภาพ สคีมาและสคีมาย่อย
ข้อมูลแบบไฮราคี แบบเครื อข่ายและแบบสัมพันธ์ นอร์มอไลเซชันของข้อมูล
แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3 สคีมาแบบคาโนนิคลั ความอิสระของข้อมูล
ภาษาอธิบายข้อมูลคําสัง่ สอบถามพีชคณิ ตของความสัมพันธ์ แคลคูลสั
ความสัมพันธ์ โครงสร้างข้อมูลสําหรับการสร้างความสัมพันธ์กลวิธีในการ
ออกแบบและการแปล โครงสร้างหน้าที่ของคําสัง่ สอบถาม ความปลอดภัยของ
แฟ้ มข้อมูล ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

2110423 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
เครื่ องมือและเทคนิคในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบจากบนลงล่างการ
ออกแบบแบบโมดุล เครื่ องมือซอฟต์แวร์ การหาที่ผดิ และการสร้างข้อมูล
ทดสอบ ความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ การประเมินข้อผิดพลาดและความผิด
พร่ อง แบบจําลองความเชื่อถือได้ แบบจําลองของความพร้อมอยู่ เทคนิคการ
จัดการ การประมาณค่าใช้จ่าย การดูแลรักษาซอฟต์แวร์
2110471

*

ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1

3(2-3-4)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110221
ประวัติและภาพรวมของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมและโปรโตคอล
เครื อข่าย เครื อข่ายระยะใกล้และไกล การประมวลผลแบบผูใ้ ช้บริ การและผู ้
ให้บริ การ การประมวลผลแบบเพียร์ถึงเพียร์ ความมัน่ คงและซื่อตรงของข้อมูล
การประมวลผลแบบไร้สายและเคลื่อนที่
*

รายวิชาเปิ ดใหม่

เอกสาร 1- 10
2110490

โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
1(0-2-1)
การกําหนดหัวข้อหรื อปัญหา ขอบเขต และวิธีวิทยาการในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากหัวข้อโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสาขาต่าง
ๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาแนะนํา การสอบข้อเสนอ
โครงการ การดําเนินโครงการ การเขียนรายงานความก้าวหน้าของโครงการเป็ น
ระยะ และการนําเสนอผลงาน

2110499

โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3(0-6-3)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110490
นิสิตดําเนินโครงการตามที่ได้สอบข้อเสนอโครงการไว้ในวิชา 2110490 ภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงการ และต้องเขียนรายงานความก้าวหน้าส่ ง
เป็ นระยะ นิสิตต้องส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่ากับกลุ่มคณาจารย์
เมื่อเสร็ จสิ้ นโครงการ

3.3) กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (รายวิชาเลือกบังคับ)
*

2110291

2110292

2110317

*

รายวิชาเปิ ดใหม่

*

เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-0-3)
การศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็ นรายบุคคล
โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา
เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1(0-0-3)
การศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็ นรายบุคคล
โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา
พื้นฐานระบบกระจาย
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110313
การสื่ อสารระหว่างกระบวนการและการเรี ยกกระบวนงานระยะไกล นาฬิกาเชิง
ตรรกะและการจัดลําดับ รายการเปลี่ยนแปลงแบบรวมศูนย์และการควบคุมภาวะ
พร้อมกัน รายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย เกณฑ์วิธีคอมมิตแบบสองช่วง การ
ควบคุมภาวะพร้อมกันแบบกระจาย ภาวะติดตายและภาวะติดตายแบบกระจาย
การกระจายภาระงาน การทนต่อความผิดพร่ อง แบบจําลองความผิดพร่ อง การกู้

เอกสาร 1- 11
การสําเนาเพื่อสํารอง มุมมองและนาฬิกาเวกเตอร์ รายการเปลี่ยนแปลงแบบ
กระจายภายใต้ความขัดข้อง ความมัน่ คง บริ การแบบกระจาย
2110391

2110392

2110412

*

*

#

เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
1(0-0-3)
การศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็ นรายบุคคล
โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา
เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4
1(0-0-3)
การศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งทางทฤษฎีและปฏิบตั ิในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ตามความสนใจเป็ นรายบุคคล
โดยมีอาจารย์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110211
สถาปั ตยกรรมแบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์เชิงขนาน โมเดลต่าง ๆ ของการ
คํานวณเชิงขนาน อัลกอริ ทึมเชิงขนาน การเขียนโปรแกรมและภาษาที่ใช้ในการ
คํานวณเชิงขนาน
2110413 ความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
หลักการของความมัน่ คงของคอมพิวเตอร์ วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจ
สมมาตร วิทยาการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ การย่อยสาร การพิสูจน์ตวั
จริ ง การควบคุมการเข้าถึง ความมัน่ คงของวิสาหกิจ ความมัน่ คงของเครื อข่าย
2110414

ระบบการคํานวณขนาดใหญ่
3(3-0-6)
โครงสร้างพื้นฐานการคํานวณสมรรถนะสู งและขนาดใหญ่; คลัสเตอร์ เพียร์ทู
เพียร์ กริ ด คลาวด์; เวอร์ชวลไลเซชัน่ ; สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์และมิดเดิลแวร์;
โปรแกรมประยุกต์และอัลกอริ ทึมที่ใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสู ง; การพัฒนา
ซอฟต์แวร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

2110420

*

รายวิชาเปิ ดใหม่

# ปรับปรุ งเงื่อนไขรายวิชา

การสร้างตัวแปลภาษา
3(3-0-6)
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการหลักที่ใช้ในการสร้างตัวแปลภาษา การจําแนก
ประโยคแบบแอลแอลเคและแอลอาร์เค การวิเคราะห์คาํ โดยใช้วิธีสถานจํากัด

เอกสาร 1- 12
การสร้างตารางสัญลักษณ์ รู ปแบบภายในของโปรแกรมการจัดหน่วยความจํา
ขณะปฏิบตั ิงานสําหรับภาษาแบบโครงสร้าง ความรู ้เบื้องต้นของการปรับประ
สิ ทธิ -ภาพของรหัสคําสัง่
#

2110421

ทฤษฎีของภาษาการทําโปรแกรม

3(3-0-6)

ข้อมูลและการควบคุมเชิงนามธรรม การกําหนดคุณลักษณะ การตรวจชนิด
โครงสร้างควบคุมขั้นสูง การย้อนรอย นอนดีเทอมินิสซึม วิธีรูปนัยแบบในการ
อธิบายโปรแกรม รู ปแบบเชิงแผน ความหมายเชิงแบบ วิธีการพิสูจน์ความ
ถูกต้องของโปรแกรม
2110424

การปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
สมมติฐานการปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์ แบบจําลองกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ รากฐานและโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุ งกระบวนการซอฟต์แวร์
แนวทางสําหรับการเปลี่ยนแปลงกําหนดการปรับปรุ งกระบวนการ องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพในวัฏจักรโครงการซอฟต์แวร์ กลุ่มกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

2110428

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานการทําเหมืองข้อมูล วิธีวิทยาการทําเหมืองข้อมูล ต้นไม้ตดั สิ นใจ
การจําแนก ความสัมพันธ์การแบ่งกลุ่ม อัลกอริ ทึมการทําเหมืองข้อมูล

2110429

#

ระบบการเรี ยกใช้สารสนเทศ

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110211
โครงสร้างของสารสนเทศ ระบบพจนานุกรม ระบบสถิติ การเข้ากันได้ของ
เวกเตอร์ และยุทธวิธีในการค้นหาสารสนเทศ ข้อกําหนดข้อมูลเข้า และการจัด
โครงสร้างของระบบ ระบบข้อมูลออก การประเมินผล การตอบคําถามแบบ
อัตโนมัติ
2110430

การทําเหมืองอนุกรมเวลาและการค้นหาความรู ้
3(3-0-6)
การทําเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม กฎ
ความสัมพันธ์ การสรุ ปข้อมูล การแสดงผลภาพ การหาสิ่ งผิดปกติในข้อมูล และ
การหารู ปแบบในข้อมูล มาตรวัดความคล้ายกันของข้อมูล มาตรวัดไดนามิก-ไทม์
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วอร์ปปิ ง การประมวลผลก่อนการทําเหมืองข้อมูลอนุกรมเวลา การทําดรรชนี
ข้อมูลอนุกรมเวลา การแทนข้อมูลอนุกรมเวลา และการลดมิติของข้อมูล
2110431

วิทยาการภาพดิจิทลั เบื้องต้น
3(3-0-6)
สังเขปทฤษฎีเกี่ยวกับการประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทลั หลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับการรับรู ้จากสิ่ งที่เห็นของมนุษย์ การสําแดงภาพ การประมวลผล
ก่อน การเสริ มสมรรถนะภาพ การแบ่งส่ วนภาพ การหาและการวิเคราะห์ลกั ษณะ
สําคัญของภาพ การบีบอัดภาพ และการประยุกต์ใช้งาน

2110432

การรู ้จาํ เสี ยงพูดอัตโนมัติ
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
ภาพรวมของเทคโนโลยีทางภาษาและเสี ยงพูด แบบจําลองการเปล่งเสี ยงพูดของ
มนุษย์ สเปกโทรแกรม เสี ยงพูดในภาษาและการอ่านสเปกโทรแกรม ตัวแทนของ
เสี ยง การจับคู่เทมเพลตโดยไดนามิกไทม์วอร์ปปิ ง การสร้างแบบจําลองทางเสี ยง
การรู ้จาํ เสี ยงพูดบนพื้นฐานกรอบทางเวลาโดยใช้แบบจําลองฮิดเดนมาร์คอฟ การ
สร้างแบบจําลองภาษา ตัวอย่างของวิธีรู้จาํ เสี ยงพูดอัตโนมัติแบบอื่นๆ

2110433

คอมพิวเตอร์วชิ นั
3(3-0-6)
การเกิดภาพ การตรวจหาลักษณะเด่น สี ลวดลาย การตัดแยกและการแทนบริ เวณ
ส่ วนภาพ การรู ้จาํ วัตถุ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพลวัตของภาพ วิชนั สามมิติ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิชนั เช่น ระบบตรวจผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ ระบบรู ้จาํ บุคคลโดยใช้เอกลักษณ์ของบุคคล
ระบบขนส่ งอัจฉริ ยะ ระบบรักษาความปลอดภัยและเฝ้ าระวัง

2110435

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ภาพรวมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับปริ ภูมิโครงแบบ การ
แปลงแบบแข็งเกร็ ง และจลศาสตร์ของแขนกล การรับรู ้และการควบคุมหุ่นยนต์
การโปรแกรมหุ่นยนต์ การวางแผนการเคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้ การจัดวัตถุ
ด้วยหุ่ นยนต์

2110441

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
เทคนิคการออกแบบโดยเน้นถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอย่างเป็ น
ขั้นตอน การออกแบบและการพัฒนาแบบจากบนลงล่าง การออกแบบโครงสร้าง
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การวัดความเครี ยดและการเชื่อมต่อ การจัดองค์การและการบริ หารโดยเน้นถึง
หมายกําหนดการ การประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัดกลุ่มแบบหัวหน้า
โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมห้องสมุด การตรวจสอบแบบตรวจตลอด การ
จัดทําเอกสาร โครงการแบบกลุ่ม โดยเน้นถึงการจัดองค์การและการบริ หาร
ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่
2110441

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
เทคนิคการออกแบบโดยเน้นถึงการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการอ่าน และ
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส การปรับแต่งและการปรับโครงสร้างอย่างเป็ น
ขั้นตอน การออกแบบและการพัฒนาแบบจากบนลงล่าง การออกแบบโครงสร้าง
การวัดความเครี ยดและการเชื่อมต่อ การจัดองค์การและการบริ หารโดยเน้นถึง
หมายกําหนดการ การประมาณค่าใช้จ่าย ตลอดจนการจัดกลุ่มแบบหัวหน้า
โปรแกรมเมอร์ โปรแกรมห้องสมุด การตรวจสอบแบบตรวจตลอด การ
จัดทําเอกสาร โครงการแบบกลุ่ม โดยเน้นถึงการจัดองค์การและการบริ หาร
ตลอดจนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

2110442

การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
การวางแผนและการพัฒนาส่ วนชุดคําสัง่ โดยเทคโนโลยี เชิงวัตถุ โดยออกแบบ
และสร้างคลาสและชุดคําสัง่ ข้อความ อินสแตนท์ การสื บทอดคุณสมบัติ การ
ยึดแบบสถิตย์และแบบพลวัต การแทนที่และการเพิ่มชุดคําสัง่ ชุดคําสัง่ ที่มี
หลายรู ปแบบ วิเคราะห์กรอบสําหรับพัฒนาส่ วนชุดคําสัง่ และรู ปแบบของการ
ออกแบบบางอย่าง และวิศวกรรมส่ วนชุดคําสัง่ เชิงวัตถุ

2110443

ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110101
การออกแบบ การทําให้เห็นผล และการประเมินผลปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ การทําโปรแกรมประสานกับผูใ้ ช้แบบกราฟฟิ ก เครื่ องมือและชุด
ประกอบสําหรับการทําต้นฉบับ ระบบที่ทาํ งานแบบวินโดว์ วิศวกรรมการใช้งาน

2110451

การออกแบบฮาร์ดแวร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
หลักการออกแบบเครื่ องดิจิตอลคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การใช้ไมโครโปรแกรมใน
ระบบควบคุม การออกแบบหน่วยคํานวณและตรรก การทดล่วงหน้าและวิธีการ
ออกแบบวงจรการคูณ การหาร

เอกสาร 1- 15
2110455

การทดสอบวงจรดิจิตอล
3(3-0-6)
วิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบวงจรดิจิตอล การจําลองแบบความผิดพลาด การหา
อินพุทเพื่อใช้ในการทดสอบ การหาค่าตัวชี้ในการทดสอบ การวิเคราะห์ความ
ยากง่ายในการทดสอบ การออกแบบเพื่อให้ทดสอบได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดสอบแบบอัตโนมัติ การทดสอบโดยไอดีดีคิว การเขียนโปรแกรมซิมเู ล
ชัน หัวข้อที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมทําวิจยั เกี่ยวกับการทดสอบวงจร

2110473

การคํานวณแบบทนต่อความผิดพร่ อง
3(3-0-6)
ตัวแบบของความผิดพร่ อง การสร้างตัวทดสอบวงจรคอมบิเนชัน และซี
เควนเชียล บูลีนดิฟเฟอเร้น พาทเซนซิไทเซชัน อัลกอริ ทึม เทคนิคการจําลองทาง
ดิจิตอล การออกแบบวงจรทดสอบตัวเองรหัสสําหรับตรวจสอบและแก้ไข
ข้อผิดพลาด เทคนิครี ดนั แดนซี่ การตรวจหาข้อผิดพลาดในระบบดิจิตอล
การออกแบบซิมพลิไฟด์เทสติ้ง

2110475

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก
3(3-0-6)
เทคโนโลยีของวงจรรวมแบบต่าง ๆ การออกแบบและการสร้างวงจรรวมขนาด
ใหญ่มาก รวมถึงขั้นตอนและวิธีการออกแบบ การใช้สติกไดอะแกรม การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวางรู ปแบบเบื้องต้น การจําลองการ
ทํางาน และวาด การต่อแพตเข้าและออก การศึกษาระบบดิจิตอลต่าง ๆ รวมทั้ง
สถาปั ตยกรรมเพื่อนํามาช่วยการออกแบบ การส่ งวงจรไปเจือสาร การเลือก
โรงงานเจือสาร และกรณี ศึกษาของวงจรรวมที่ผใู ้ ช้ออกแบบเอง

3(3-0-6)
2110476% ปั ญญาประดิษฐ์ 1
จิตปรัชญา ความรู ้และการใช้เหตุผล ระบบเอเยนต์ การวางแผน การรับรู ้ศาสตร์
หุ่ นยนต์ การตรวจรู ้ กานําร่ อง และการควบคุม การคํานวณเชิงวิวฒั น์เบื้องต้น
3(3-0-6)
2110477% ปั ญญาประดิษฐ์ 2
นิยามปั ญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาโดยการค้น การแทนความรู ้ การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ การโปรแกรม ภาษาโปรลอก การเรี ยนรู ้ดว้ ยเครื่ องจักร เครื อข่าย
ประสาท

%

ปรับปรุ งเนื้อหารายวิชา
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2110478

คอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
3(3-0-6)
สัญญาณ สเปคตรัม แชนแนลสื่ อสารและความกว้างของแถบความถี่ที่รับสัญญาณ
ข่ายสายมัลติเพลกเซอร์ โมเดม โปรแกรมสื่ อสารข้อมูล การลดขนาดข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด การแก้ไขข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลการสื่ อสาร

2110479

คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3(3-0-6)
สังเขปการใช้งาน การจําลองภาพเคลื่อนไหว แคด/แคม ศิลปกราฟิ ก การ
จําลองระบบ หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิ กแบบโต้ตอบ ความคล้าย
ธรรมชาติในระบบกราฟิ ก แบบจําลองของพื้นผิว การแต่งแต้มพื้นผิว
แบบจําลองของสภาพการมองเห็น การเคลื่อนไหว ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

2110481

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110478
พื้นฐานการส่ งข้อมูลดิจิตอลโดยคลื่นวิทยุ ทฤษฎี queueing การออกแบบเครื อข่าย
โมบายล์ไอพี IPv6 DHCP การให้บริ การพร็อกซี่

2110491

หัวข้อในระบบและภาษา
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ตอ้ งสอบผ่าน 2110421
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั เกี่ยวกับการพัฒนาการใหม่ทางด้านระบบ ซอฟต์แวร์
ทฤษฎีของภาษาที่ใช้ในการทําโปรแกรมและการแปล

2110495

หัวข้อชั้นสู งในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นปี ที่ 4 หรื อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อน
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบนั และพัฒนาการใหม่ในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

2110496

หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นปี ที่4 หรื อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อน
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบนั และพัฒนาการใหม่ในสาขาต่างๆ ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
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2110497

ปั ญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-3-4)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นที่ปี 4 หรื อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อน
ศึกษาหรื อประเมินปัญหาพิเศษที่กาํ หนดโดยอาจารย์ผสู ้ อน โดยความเห็นชอบ
ของหัวหน้าภาควิชาฯ งานนี้ตอ้ งทําเสร็ จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีการจัดทํา
รายงานสมบูรณ์เก็บไว้ที่ภาควิชา

2110498

ปั ญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-3-4)
เงื่อนไขรายวิชา : นิสิตชั้นปี ที่ 4 หรื อได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผสู ้ อน
ศึกษาหรื อประเมินปัญหาพิเศษที่กาํ หนดโดยอาจารย์ผสู ้ อน โดยความเห็นชอบ
ของหัวหน้าภาควิชา ฯ งานนี้ตอ้ งทําเสร็ จในหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีการจัดทํา
รายงานสมบูรณ์เก็บไว้ที่ภาควิชา และนิสิตจะต้องสอบปากเปล่าในปั ญหาพิเศษที่
ศึกษา

2110501

ออโตมาตา ความสามารถในการคํานวณและภาษาเชิงรู ปนัย
3(3-0-9)
มโนทัศน์ทางสถานะจํากัด ได้แก่ ตัวรับ นิพจน์ปกติ สมบัติปิด เครื่ องจักรแบบ
ลําดับ และตัวเปลี่ยนนสถานะจํากัดตลอดจน การลดรู ป ไวยากรณ์เชิงรู ปนัยได้แก่
ไวยากรณ์แบบไฮเออราคีของชอมสกีตวั รับแบบพุชดาวน์และออโตมาตาแบบลิ
เนียบาวน์ คุณสมบัติปิด และแอลกอริ ทึมทางไวยากรณ์ ความสามารถในการ
คํานวณ และเครื่ องจักรของทัวริ่ งได้แก่ เครื่ องจักรของทัวริ่ ง ในการรับและการ
เปลี่ยน เครื่ องจักรแบบครอบจักรวาล ฟังก์ชนั ที่คาํ นวณได้และคํานวณไม่ได้
ปั ญหาการหยุด

2110511

การเขียนโปรแกรมเกม
3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
ทฤษฎีการออกแบบเกม การเขียนโปรแกรมกราฟิ กส์ แบบจําลองทางคอมพิวเตอร์
กราฟิ กส์ โครงสร้างข้อมูลสําหรับการเขียนโปรแกรมเกม เกมออนไลน์

2110512

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
กลวิธีและขั้นตอนวิธีทางการสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ พีชคณิ ตเวกเตอร์
กลวิธีเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมแอนิเมชันแบบสองมิติและสามมิติ ข้อ
กําหนดการเคลื่อนไหว ขั้นตอนวิธีการประมาณรู ปร่ างในช่วง ขั้นตอนวิธีและ
แบบจําลองเพือ่ การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้กฎและข้อบังคับต่าง ๆ
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2110513

เทคโนโลยีช่วยเหลือ
3(3-0-9)
ความเป็ นมา ประเด็น และงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีช่วยเหลือ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่ องมือ หรื อ
โปรแกรมตามความจําเป็ นของผูพ้ ิการหรื อผูส้ ูงอายุเพื่อเพิม่ ความสามารถในการ
พึ่งตนเองและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

2110521

สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-9)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
หลักการทางสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิทีใช้ในการกําหนด
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดการวิ เคราะห์บบเค้าโครงเรื่ อง แนวคิด
แบบการศึกษาสํานึก และแบบรู ปนัย รู ปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาในการอธิบาย
สถาปั ตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เครื่ องมือการ
กําหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอลเชิงสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ การนํา
สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

2110522

ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สาํ หรับองค์กร
3(3-0-9)
ประวัติความเป็ นมา สายพันธุ์หลักและรอง ลักษณะสมบัติและองค์ประกอบหลัก
ระบบย่อยและระบบสนับสนุน ความก้าวหน้า ระบบเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ การวัดและ
ปรับแต่งสมรรถนะ ระบบตั้งโตะ ได้แก่ ดิสโตร ความเหมาะสมในการใช้งาน
ความเข้ากันได้กบั ระบบอื่น การติดตั้งและดูแลระบบ

2110541

การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-9)
การออกแบบระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในและการตรวจสอบข้อมูล ความ
สมเหตุสมผล ความเชื่อได้ การรักษาความปลอดภัยและการป้ องกัน

2301366

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรี ยน
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง ฟังก์ชนั การ
ประมาณ การประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพนั ธ์และการอินทิเกรต
เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการพีชคณิ ตและสมการอดิศยั ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

นิสิตสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาที่ภาควิชากําหนดเพิม่ เติม ซึ่งประกาศโดยภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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COURSE DESCRIPTIONS
1) General Education
1.1) Special Courses
*

2100111 Exploring Engineering World

3(3-0-6)

EXPL ENG WORLD
Engineering Topics related to daily life: Energy, Resources, Environment,
Manufacturing, Process, Industrial, Material, Food Engineering, Safety, Aero Space,
Automotive, Civil and Transportation, Water Management, Electricity, Information
System, Bio Engineering
*

2110221 Computer Engineering Essentials

3(3-0-6)

COMP ENG ESSENTIALS
Overview of computer engineering, information system and information technology;
hardware and software; logic circuit and processor; algorithm and program; database;
computer network and internet, artificial intelligence and robot; embedded system;
data center; security; computer ethics; intellectual property; computer industry.
1.2) English Courses
5500111 Experiential English I
3(2-2-5)
EXP ENG I
Practice language skills in acquiring information and knowledge from different
sources and media in subjects of students' interest under selected themes; collecting
information, summarizing and presenting important issues.

*

New Course
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5500112 Experiential English II
3(2-2-5)
EXP ENG II
Prerequisite: 5500111
Practice language skills in acquiring analyzing and synthesizing information and
knowledge from different sources and media on topics of students' interest under
selected themes; summarizing what the have learned, and presenting opinions from
group discussion.
5500208 Communication and Presentation Skills
3(2-2-5)
COM PRES SKIL
Prerequisite: 5500116, 5500112
Practice using English for social communication and giving oral presentation on
engineering-related topics.
5500308 Technical Writing for Engineering
3(2-2-5)
TECH WRIT ENG
Prerequisite: 5500208
Practice in writing summaries composing different types and styles of writing in the
field of engineering and writing reports of studies and experiments.
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2)

Basic Sciences and Mathematics

2301107 Calculus I

3(3-0-6)

CALCULUS I
Limit, continuity, differentiation and integration of real-valued functions of a real
variable and their applications; techniques of integration; improper integrals.
2301108 Calculus II

3(3-0-6)

CALCULUS II
Condition: Prerequisite 2301107
Mathematical induction; sequences and series of real numbers; Taylor series
expansion and approximation of elementary functions; numerical integration; vectors,
lines and planes in three dimensional space; calculus of vector valued functions of one
variable; calculus of real valued functions of two variables; introduction to differential
equations and their applications.
2302127 General Chemistry

3(3-0-6)

GEN CHEM
Stoichiometry and basis of the atomic theory, the properties of gas, liquid solids and
solutions; chemical equilibrium, chemical kinetics, electronic structures of atoms;
chemical bonds; periodic properties; representative elements, nonmetal and transition
metals; basic organic chemistry.
2302163 General Chemistry Laboratory

1(0-3-0)

GEN CHEM LAB
Qualitative analysis techniques, Graham's law of gas diffusion, structure of metals and
crystals, chemical equilibrium, indicators, acid-base titrations, pH of solution and
hydrolysis.
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2304107 General Physics I

3(3-0-6)

GEN PHYS I
Force and motion; work and energy; fluid mechanics (fluid at rest; fluid motion;
diffusion; viscosity; surface tension); oscillations and mechanical waves;
thermodynamics; transport phenomena and heat transfer.
2304108 General Physics II

3(3-0-6)

GEN PHYS II
Electricity; magnetism; electromagnetic waves; electrical materials; DC,AC circuits;
basic electronics; optics; modern physics; nuclear physics.
2304183 General Physics Laboratory I

1(0-3-0)

GEN PHYS LAB I
Measurement and precision; statistical analysis and accuracy; experiments on simple
harmonic motion and physical pendulum, elasticity of springs and rubber bands,
module of metals, rolling and radius of gyration, dynamics of rotation, velocity of
sound and Meld's experiment, viscosity of fluids.
2304184 General Physics Laboratory II

1(0-3-0)

GEN PHYS LAB II
Resistance and electromotive force measurements; experiments on ammeter,
voltmeter, oscilloscope, AC circuit, transistor, lenses and mirrors, polarization,
interference, diffraction and radioactivity.
2603284 Statistics for Physical Science
3(3-0-6)
STAT PHYS SCIENCE
The scope and uses of statistics in physical science; elementary principles of
probability theory; random variables and some probability distributions;
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introduction to statistical inference; introduction to analysis of variance; regression
and correlation; statistical quality control.
3) Areas of Concentration
3.1) Basic Engineering
2100301 Engineering Practice
2(0-35-0)
ENG PRACTICE
Engineering practice in related areas under supervision of experienced engineers in
private sectors or Government agencies.
*

2103106 Engineering Drawing

3(1-4-4)

ENG DRAWING
Introduction, Lettering, Apply geometry, Orthographic projection principle,
Orthographic writing, Pictorial sketching, Orthographic reading, Dimensioning,
Threaded fastener, Assembly drawing, Introduction to computer-aid drafting.
2109101 Engineering Materials
3(3-0-6)
ENG MATERIALS
Crystal structure of solids. Crystal defects. Mechanical properties of materials.
Dislocation and strengthening mechanism of metals. Mechanical failure of materials.
Phase diagram and solid state reaction. Fabrication and applications of metals.
Structure, properties, and applications of ceramic. Structure, properties, and
applications of polymers. Structure, properties, and application of composite
materials. Corrosion and degradation of materials. Properties and applications of
electronic materials. Electrical properties of materials. Magnetic properties of
materials. Concrete and steal. Innovation in material technology.
2110101 Computer Programming
3(3-0-6)
COMP PROG
Computer concepts, computer system components, hardware and software interaction,
electronic information and data processing concepts; programming: data type,
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operators, statements, control structures; programming tools; programming styles and
conventions; debugging; program design and development with applications to
engineering problems using a high level language.
*

2110201 Computer Engineering Mathematics

3(3-0-6)

COMP ENG MATH
Linear algebra, vector, matrix, inverse matrix, solution to system of linear equations,
factorization, vector space, subspace, rank, dimension, basis, orthogonality,
projection, determinant, determinant computation, eigenvalue, eigenvector, singular
value decomposition, computer programming for linear algebra.
*

2110253 Computer Electronics and Interfacing

3(3-0-6)

COMP ELEC INTF
Principles of design; design of DC and AC circuits using diodes, bipolar junction
transistors, field-effect transistors and use of transistors in digital circuits, physical
design of simple gates, flip-flops, and memory circuits, interfacing logic families and
standard buses.

3.2) Department Core Courses (compulsory courses)
2110200 Discrete Structures
3(3-0-6)
DISCRETE STRUC
Sets, relations, functions, theorem and proof; combinatorics; counting, principle of
inclusion exclusion, recurrent relations, generating functions; graphs and trees;
introduction to number theory.

*

New Course
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#

2110211 Introduction to Data Structures

3(3-0-6)

INTRO DATA STRUCT
Condition : Prerequisite 2110101
Linear allocation: array, stack, queue, dequeues; linked allocation: singly linked
lists, and doubly linked lists; string processing and pattern matching; trees: binary
tree, traversal, representation, B-tree and AVL-tree; internal searching and sorting:
binary, radixes, shell, quicksort and merge sort; heap storage, hash coding and
table handling.
*

2110215 Programming Methodology I

3(2-3-4)

PROG METH I
Condition : Prerequisite 2110101
Programming methodology: object-oriented programming, event-driven
programming, concurrent programming; error and exception handling; application
programming interface (API); programming tools; programming styles and practice.
2110251 Digital Computer Logic
3(3-0-6)
DIG COMP LOGIC
Number systems; logic gates and logic expressions; Boolean algebra: Karnaugh
map and tabulation method; combination logic circuit and applications: adder,
subtractor, multiple outputs circuit, decoder, encoder, multiplexer and
demultiplexer; gate implementation: tristate; speed and delay in logic circuits;
sequential circuits and design; flip-flop, and counter; register.

#

New Conditions

*

New Course
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2110254# Digital Design and Verification
DIG DESIGN VER

3(3-0-6)

Condition : Prerequisite 2110251
Processor design at instruction set level and register transfer level; hardware
description language (HDL); functional verification of HDL models;
microprocessors; control unit; memory unit; adders; I/O device interfaces.
*

2110263 Digital Computer Logic Laboratory I

1(0-2-1)

DIG LOGIC LAB I
Hands-on experience in using digital electronics by way of logic gates and integrated
circuits; practical construction, testing, and implementation of combinational and
sequential logic circuits.
*

2110265 Digital Design and Verification Laboratory I

1(0-2-1)

DIG DESIGN LAB I
Condition : Prerequisite 2110251
Writing hardware description language (HDL) to implement digital designs, adder,
arithmetic logic unit, control unit, memory modules, system integration, writing test
benches to verify the design.
2110313# Operating Systems and System Programs 3(3-0-6)
OS SYS PROG
Condition : Prerequisite 2110211, 2110213 or 2110221
OS services: functions, organisation, process, concurrent programming,
synchronisation, critical section, semaphore, monitor, deadlock, processor
management, memory management, device management, file management, resource
protection, and networking; service interfaces: system call, application programming

#
*

New Conditions
New Course
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interface (API); service development; tools and utilities: system management tools,
development tools, and operation tools.
2110316 Programming Languages Principles
PROG LANG PRIN

3(3-0-6)

Condition : Prerequisite 2110211
Language definition: grammar, syntax, and semantics; conventional paradigm: data
type, control structure, block structure, and recursion; interpretive languages; runtime
environment and virtual computer; unconventional paradigm: functional, logic, and
markup languages; object-orientation and software components: class, instance,
method, message passing, inheritance, method binding, polymorphism, framework,
and component-based programming; basic compiling techniques: scanner, parser,
code generation, and tools.
*

2110318 Distributed Systems Essentials

1(1-0-2)

DIS SYS ESSEN
Condition : Prerequisite 2110313 or Consent of Faculty
Characteristics and system models: client/server, proxy, peer-to-peer; message
passing: marshaling, request-reply protocol; distributed objects and remote
invocation; time, clock, and ordering; group communication: basic, reliable, and
ordered multicast; transaction and concurrency control; distributed transaction: twophase commit, recovery; advanced topics: consensus, replication, Web services.
2110327 Algorithm Design
ALGORITHM DESIGN

3(3-0-6)

Condition : Prerequisite 2110200, 2110211
Algorithm design techniques: divide and conquer, dynamic programming, greedy
algorithms, state-space search; asymptotic analysis of algorithms; introduction to
computational complexity; algorithm designs for NP-hard problems; backtracking,
branch and bound, approximation algorithms.
*

New Course
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2110332 System Analysis and Design
3(3-0-6)
SYS ANALYSIS DSGN
Condition : Prerequisite 2110211
Data processing systems and systems life cycle; analysis methodology: tools, cost
analysis, problem definition, proposal and feasibility study; design methodology:
tools, database approach, systems design, file and form design, program design,
documentation; implementation methodology: coding, testing and software
maintenance.
2110352# Computer System Architectures
COMP SYS ARCH

3(3-0-6)

Condition : Prerequisite 2110253 or 2110250
Performance metrics; central processing unit; hardwired and microprogram of
control units; instruction level parallelism : pipeline, superscalar; memory system:
cache memory, virtual memory, disk array; development and future of architecture.
2110355 Formal Languages and Automata Theory 3(3-0-6)
FORM LANG/AUTO
Studies concepts of grammars, automata, languages, computability and complexity;
the relationship between automata and various classes of languages; Turing machine
and equivalent models of computation, the Chomsky hierarchy, context-free
grammar, push-down automata, etc.; pumping lemmas and variants, closure
properties and decision properties; parsing algorithms.
*

2110363 Hardware Synthesis Laboratory I

1(0-2-1)

HW SYN LAB I
Condition : Prerequisite 2110265
Synthesis of digital systems on FPGA technology, use of hardware description
language to model digital systems, testing and debugging the design.

#
*

New Conditions
New Course
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2110422 Database Management Systems Design
3(3-0-6)
DB MGT SYS DESIGN
Condition : Prerequisite 2110200, 2110211
Database concepts: goals, data independence, relationships, logical and physical
organizations, schema and subschema; data models: hierarchical, network, and
relational models; data normalization: first, second, and third normal forms of
data relations; canonical schema, data independence; data description languages;
query facilities: relational algebra, relational calculus, data structures for establishing
relations, query functions, design and translation strategies; file organization, file
security; data integrity and reliability.
2110423 Software Engineering
3(3-0-6)
SOFTWARE ENG
Design tools and techniques; top-down design, modular design, software tools,
debugging and test data; software reliability, theory and concepts, errors, faults and
estimation, reliability models, availability models; management techniques, cost
estimation, software maintenance.
*

2110471 Computer Networks I

3(2-3-4)

COMP NETWORK I
Condition : Prerequisite 2110221
History and Overview of Computer Networks, Network Architecture and Protocol,
LAN and WAN, Client-Server and Peer-to-Peer Computing, Data Security and
Integrity, Wireless and Mobile Computing.
2110490 Computer Engineering Pre-Project
1(0-2-1)
COMP ENG PRE-PROJ
Determination of topics or problems; scope, methodologies of problem solving and
expected benefit from various areas of computer engineering projects under the
supervision of a project advisor; examination of project proposal; periodical writing
of progress reports and report presentation.
*

New Course
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2110499 Computer Engineering Project
3(0-6-3)
COMP ENG PROJECT
Condition : Prerequisite 2110490
Continuing of approved project from course 2110490 must be carried out under
project advisor’s supervision. Written progress reports must be submitted
periodically. A written final report is required and an oral examination must be taken
with a department project committee at the end of project.
3.3) Department Core Courses (Approved Electives)
*

2110291 Individual Study in Computer Engineering I

1(0-0-3)

INDIV COMP I
Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer
engineering topics according to each student’s interest under the supervision and
guidance of the instructor.
*

2110292 Individual Study in Computer Engineering II

1(0-0-3)

INDIV COMP II
Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer
engineering topics according to each student’s interest under the supervision and
guidance of the instructor.
2110317 Fundamental of Distributed Systems
3(3-0-6)
FUND DIST SYS
Condition : Prerequisite 2110313
Interprocess communication and remote procedure call; Logical clock and ordering;
centralized transaction and concurrency control; distributed transaction; two-phase
commit protocol; distributed concurrency control; deadlock and distributed deadlock;
load distribution; fault tolerance: fault model, recovery; replication: view and vector
clock; distributed transaction under failure conditions; security; distributed services.
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*

2110391 Individual Study in Computer Engineering III

1(0-0-3)

INDIV COMP III
Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer
engineering topics according to each student’s interest under the supervision and
guidance of the instructor.
*

2110392 Individual Study in Computer Engineering IV

1(0-0-3)

INDIV COMP IV
Independent study and investigation, theoretically and practically, in computer
engineering topics according to each student’s interest under the supervision and
guidance of the instructor.
2110412# Parallel Computer Architecture
3(3-0-6)
PARALLEL COMP ARCH
Condition : Prerequisite 2110211
Parallel architectures; parallel computation models; parallel algorithms; parallel
programming and languages.
2110413 Computer Security
3(3-0-6)
COMP SECURITY
Computer security principles; symmetric key cryptographyl; public key crytography;
message digest; authentication: access control; enterprise security; network security.
2110414 Large Scale Computing Systems
3(3-0-6)
LRG SCL COMP SYS
High-Performance and Large-Scale Computing Infrastructure: Cluster, Peer-to-Peer,
Grid, Cloud; Virtualization; Software Architecture and Middleware; HPC
Applications and Algorithms; HPC Software Development.

*

New Course

#

New Conditions
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2110420 Compiler Construction
3(3-0-6)
COMPILER CONST
Grammar, syntax, and semantics; lexical analysis; parsing methods; symbol table
construction; intermediate representation; code generation; basic and advanced code
optimization techniques.
3(3-0-6)
2110421# Theory of Programming Languages
THEORY PROG LANG
Data and control abstractions; binding; type checking; advanced control constructs,
backtracking and nondeterminism; formal methods for program description,
formal syntax and formal semantics; methods for proving programs correctness.
2110424 Software Process Improvement

3(3-0-6)

SW PROC IMPROVE

Condition: Consent of Faculty
Software process improvement premise; software process modeling; foundaiton and
infrastructure of software process improvement; approach for transitioning to process
improvement program; quality assurance components in software project life cycle;
software engineering process group; software process and product measurement.
2110428 Introduction to Data Mining

3(3-0-6)

INTRO DATA MINING

Fundamental concepts of data mining; data mining methodologies, decision trees,
classification, association, clustering; data mining algorithms.
2110429# Information Retrieval Systems
3(3-0-6)
INFO RETRIEVAL SYS
Condition : Prerequisite 2110211
Information structures; dictionary systems; statistical systems; vector matching and
searching strategies; input specifications and systems organization; output systems;
evaluation; automatic question answering.

# New Conditions
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2110430 Time Series Mining and Knowledge Discovery
TIME SERIES MINING
Time series mining: classification, clustering (shape-based/model-based), association
rules, summarization/visualization, anomaly detection, motif discovery; similarity
measurement: dynamic time warping; distance measure; data preprocessing; time
series indexing; time series representation and dimensionality reduction.
2110431 Introduction to Digital Imaging

3(3-0-6)

INTRO DIG IMAGING

Overview of theory of digital image processing and analysis: definition of terms, basic
principles of human visual perception, image representation, preprocessing, image
enhancement, image segmentation, feature extraction and analysis, image
compression; survey of applications.
2110432 Automatic Speech Recognition

3(3-0-6)

AUTO SPEECH RECOG

Condition: Consent of Faculty
Overview of speech and language technology; human speech production models;
spectrogram; speech sounds in languages and spectrogram reading; speech
representation; template matching using dynamic time warping; acoustic modeling;
frame-based speech recognition using Hidden Markov models; language modeling;
examples of other approaches to automatic speech recognition.
2110433 Computer Vision

3(3-0-6)

COMPUTER VISION
Image formation; feature detection; color; texture; region segmentation and
representation; object recognition; dynamic vision; 3D vision; vision
applications such as industry inspection, medical imaging, biometric,
intelligent transportation system, security and surveillance system.

2110435 Introduction to Robotics
INTRO ROBOTICS

3(3-0-6)
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An overview of robotics technology; introduction to the configuration space concept,
rigid transformation and manipulator kinematics; sensing and control; robot
programming; robot motion planning and applications; robot manipulation.
2110441 Software Design and Development
3(3-0-6)
SW DESIGN DEV
Design techniques : models of structured programming, code reading and
correctness, stepwise refinement and reorganization, top-down design and
development, structured design, strength, and coupling measures; organization and
management: milestones and estimation, chief programmer teams, program
libraries, walk through, and documentation; team project: organization, management
and development of large scale software.
2110442 Object-Oriented Analysis and Programming
3(3-0-6)
OBJ ORN ANAL PROG
Object-oriented design and object-oriented software construction; design and
construct : classes, methods, messages, instances, inheritance, static and dynamic
blinding, replacement and refinement and polymorphism analyze : frameworks and
design patterns, and object-oriented software engineering.
2110443 Human-Computer Interaction
HM COM INTERACTION

3(3-0-6)

Condition : Prerequisite 2110101
HCI design, implementation and evaluation; graphical user interface programming;
prototyping tools and toolkits; window-based systems; usability engineering.
2110451 Digital Computer Hardware Design
3(3-0-6)
DIG COMP HW DSGN
The principles of design of modern digital computers; especially in the simple
and advanced microprogrammed control unit; ALU design, carry look-ahead and
multiplication and division algorithms.
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2110455

Testing Digital Circuits
3(3-0-6)
TEST DIG CIRC
Testing techniques for digital logic circuits; fault modelling; test generation; test
evaluation; testabillity analysis; design for greater testabillity; automatic test
equipment; IDDQ testing; writing simulation programs, current research issues on
testing.

2110473 Fault Tolerant Computing
3(3-0-6)
FLT TOLERANT COMP
Fault model; test generation of combinational and sequential circuits: Boolean
difference, path sensitization and algorithm; digital simulation technique; design of
self checking circuit; error detection and correction codes redundancy techniques;
diagnosis of digital system and design of simplified testing.
2110475 VLSI Design
3(3-0-6)
VLSI DESIGN
Integrated circuit technology; design and implementation of very large scale
integrated circuits including design methodology: design using stick diagram; the use
of CAD tools including layout generators, simulators, and plot utilities; I/O pads;
study of some digital subsystem, digital architecture and design styles; Fabrication
processes; criterion for foundries; case study of some custom design integrated
circuits.
2110476% Artificial Intelligence I
3(3-0-6)
ARTIFICL INTELL I
Philosophy of mind, knowledge and reasoning, agent-based systems, planning
perception, robotics: sensing, navigation & control, introduction to evolutionary
computation.

% New Course Description
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2110477% Artificial Intelligence II
3(3-0-6)
ARTIFICL INTELL II
Definition of Artificial Intelligence problem solving by search, knowledge
representation, natural language processing, Prolog programming, machine learning,
neural networks.
2110478 Computer and Communication
3(3-0-6)
COMP/COMM
Introduction: communication and communication technology; Communication and
network model: Shannon and Weaver model, ISO-OSI model, LAN, and
Inter/Intranet; System component: modem, multiplexer, interface, and
repeater/bridge/router/switch; Resource management and error control; Data security:
natural disaster and vandalism.
2110479 Computer Graphics
3(3-0-6)
COMP GRAPHICS
Survey of uses: animation, CAD/CAM, presentation graphic art and simulation;
overview of interactive graphics: definition of terms, interactive methods and 2
and 3 dimensional rendering image, modeling visual attributes, and animation,
survey of computer graphics systems.
2110481 Wireless Computer Networks
3(3-0-6)
WIRELESS COMP NET
Condition : Prerequisite 2110478
Digital transmission; queueing theory, mobile IP internetworking, IPv6, DHCP,
proxy service.
2110491 Topics in Systems and Languages
3(3-0-6)
TOPIC SYS LANG
Condition : Prerequisite 2110421
Current interest and new developments in the areas of software systems, theory
of programming languages and translations.
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2110495 Advanced Topics in Computer Engineering I
3(3-0-6)
ADV TOPIC COMP I
Condition : Senior Standing or Consent of instructor
Topics of current interest and new developments in various fields of computer
engineering.
2110496 Advanced Topics in Computer Engineering II
3(3-0-6)
ADV TOPIC COMP II
Condition : Senior Standing or Consent of instructor
Topics of current interest and new developments in various fields of computer
engineering.
2110497 Special Problems in Computer Engineering I
3(2-3-4)
SPEC PROB COMP I
Condition : Senior Standing or Consent of instructor
A study of investigation of special problems assigned by the instructor with the
consent of the head of department. The work must be completed within one semester.
A written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and an
oral examination must be taken.
2110498 Special Problems in Computer Engineering II
3(2-3-4)
SPEC PROB COMP II
Condition : Senior Standing or Consent of instructor
A study of investigation of special problems assigned by the instructor with the
consent of the head of department. The work must be completed within one semester.
A written report, a copy of which is to be kept by the department, is required and an
oral examination must be taken.
2110501 Automata Computability and Formal Languages
3(3-0-9)
AUTOMATA/FORMAL
Finite states concepts: regular expressions, closure properties,sequencial machines
and finite state transdicers. state minimization; formal grammars: chomsky hierarchy
grammars, pushdown acceptors and linear bounded automata, closure properties and
algorithms on grammars; computability and Turing machines as acceptor and
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transducer, universal machine, computable and noncomputable functions, and halting
problem.
2110511 Game Programming
3(3-0-9)
GAME PROGRAMMING
Condition : Consent of faculty
Theory of game design; graphics programming; computer graphics model; data
structure for game programming; online game.
2110512 Computer Animation
3(3-0-9)
COMPUTER ANIMATION
Condition : Consent of faculty
Techniques and algorithms in computer-generated animation; vector algebra;
numerical techniques; 2D and 3D animation programming; motion specification :
shape interpolation algorithms, algorithms and models for rule-and constraint-based
motion generations.
2110513 Assistive Technology
3(3-0-9)
ASST TECH
Background, issues, and research in assistive technology; application of IT in
designing and developing software application; tools, or programs, according to the
need of the disabled or the elderly to increase their independence and improve their
quality of life.
2110521 Software Architectures
3(3-0-9)
SOFTWARE ARCH
Condition : Consent of faculty
Principles of software architectures; practical methods in software architectures using
scenario-based analysis, heuristic, and formal approaches; architectural styles;
architectural description language; software architectural analysis and design;
software architectures specification tools; software architecture-based testing; use of
software architectures in the software development process.
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2110522 UNIX/Linux for Enterprise Environment
3(3-0-9)
UNIX ENTERP
Historical perspectives; branches and distributions; main characteristics and
components; subsystems and supports; advancements; server: performance
measurement and tuning; desktop: distros, usability, and compatibility; administration
and installation.
2110541 Computer Systems Audit
3(3-0-9)
COMP SYS AUDIT
Design of information system; internal control and auditing of data; validity;
reliablity; sexurity and protection.
2301366 Numerical Analysis
3(3-0-6)
NUMERICAL ANALYSIS
Condition : Consent of faculty
Numerical solutions of systems of linear equations, interpolation, approximation
functions, least square approximation, numerical differentiation and integration;
numerical solutions of algebraic and transcendental equations; numerical solutions
of ordinary differential equations.
Additional approved elective courses to be announced by the Department of Computer
Engineering.
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เปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2545
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- สังคมศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
- สหศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- บังคับเลือกตามกําหนดคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- พื้นฐานทางวิศวกรรม
- วิชาแกนระดับสาขาวิชา
บังคับ
เลือกบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- สังคมศาสตร์
- มนุษยศาสตร์
- วิทยาศาสตร์-คณิ ตศาสตร์
- สหศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
5500115 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
5500116 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

- บังคับเลือกตามกําหนดคณะ
2301107 แคลคูลสั 1
2301108 แคลคูลสั 2
2302127 เคมีทวั่ ไป
2302163 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
2304107 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
2304108 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
2304183 ปฏบตการฟสกสทวไป
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
145 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
39 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
3
3
คงเดิม
3
3
6
- ภาษาต่างประเทศ
21
- กลุ่มพิเศษ
100 2. วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
19 3. หมวดวิชาเฉพาะ
- พื้นฐานทางวิศวกรรม
66
- วิชาแกนระดับสาขาวิชา
15
บังคับ
6
เลือกบังคับ
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
39
เลือกตามที่
ประกาศ

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

142
30

12
6
21
85
17
50
18
6
30

คงเดิม
6
- ภาษาต่างประเทศ
(3) 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ จริ ง 1
(3) 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรี ยนรู ้ในชีวติ จริ ง 2
5500208 ทักษะการสื่ อสารและการนําเสนอผลงาน
5500308 การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
วิศวกรรมศาสตร์
21
- กลุ่มพิเศษ
(3) 2100111* ท่องโลกวิศวกรรม
(3) 2110221* แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(3) 2. พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
(1) 2304107 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
(3) 2304108 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
(3) 2304183 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
(1) 2304184 ปฏบตการฟสกสทวไป
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2

12
(3)
(3)
(3)
(3)
6
(3)
(3)
21
(3)
(3)
(1)
(1)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2545
2304184 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
2603284 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
2100301 การฝึ กงานวิศวกรรม
2103105 พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม
2103213 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
2104100 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล และการแปรรู ป
2104203 การบริ หารทางวิศวกรรม
2109101 วัสดุวศิ วกรรม
2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.2 วิชาแกนระดับสาขาวิชา
- บังคับ
2102201 คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมไฟฟ้ า 1
2110200 โครงสร้างดิสครี ต
2110210 วิธีวทิ ยาการทําโปรแกรม
2110211 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล
2110213 การจัดั องค์ป์ ระกอบระบบสารสนเทศ
2110250 การจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์
2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์
2110254 การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล
2110261 การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล
คอมพิวเตอร์
2110264 ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล
2110313 ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ
2110316 หลักการของภาษาการทําโปรแกรม
2110317 พื้นฐานระบบกระจาย
2110327 การออกแบบอัลกอริ ทึม
2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2110352 สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา
2110361 ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์
2110422 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
2110423 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110472 ข่ายงานคอมพิวเตอร์
2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(1)
(3)
19
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
66
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2301107 แคลคูลสั 1
2301108 แคลคูลสั 2
2302127 เคมีทวั่ ไป
2302163 ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
2603284 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
2100301 การฝึ กงานทางวิศวกรรม
2103106* การเขียนแบบทางวิศวกรรม
2109101 วัสดุวศิ วกรรม
2110101 การทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2110201* คณิ ตศาสตร์วศิ วกรรมคอมพิวเตอร์
2110253* อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และ
การเชื่อมต่อ
3.2 วิชาแกนระดับสาขาวิชา
- บังคับ
2110200 โครงสร้างดิสครี ต
2110211 ความรู ้เบื้ืองต้น้ เกีี่ยวกับั โครงสร้
โ
้างข้อ้ มูล
2110215* วิธีวทิ ยาการทําโปรแกรม 1
2110251 ตรรกศาสตร์ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์
2110254 การออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล
2110263* การปฏิบตั ิการทางตรรกศาสตร์ของดิจิตอล
คอมพิวเตอร์ 1
2110265* ปฏิบตั ิการออกแบบและการทวนสอบดิจิตอล 1
2110313 ระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมระบบ
2110316 หลักการของภาษาการทําโปรแกรม
2110318* หลักการของระบบกระจาย
2110327 การออกแบบอัลกอริ ทึม
2110332 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2110352 สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
2110355 ภาษาฟอร์มอลและทฤษฎีออโตมาตา
2110363* ปฏิบตั ิการสังเคราะห์ฮาร์ดแวร์ 1
2110422 การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
2110423 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2110471* ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1
2110490 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
2110499 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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เอกสาร 2 - 3
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2545
2301366 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
- เลือกบังคับ
เลือกตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งภาควิชาจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละปี
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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- เลือกบังคับ
เลือกตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร ซึ่งภาควิชาจะ
ประกาศให้ทราบในแต่ละปี
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
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