
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

1) รหัสวิชา (Course Number)  2110316 

2) จ านวนหน่วยกิต (Course Credit) 3(3-0-6)  หน่วยกิต (Credit) 

3) ช่ือรายวิชา (Course Title)  หลกัการของภาษาการท าโปรแกรม (Programming Languages Principles) 

4) คณะ (Faculty) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ภาควิชา (Department) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Engineering) 

5) ภาคการศึกษา (Semester)  ตน้ (First)  ปลาย (Second)   ฤดูร้อน (Summer) 

6) ปีการศึกษา (Academic Year)  2564 (2021) 

7) ช่ือผู้สอน (Instructor / Academic Staff)  

หัวหน้าวิชา (Coordinating Instructor) ศ. ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา (Prof. Prabhas Chongstitvatana, Ph.D.) 

ตอนเรียนที่ 1 (Section 1) 

ศ. ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา (Prof. Prabhas Chongstitvatana, Ph.D.), รศ. ดร.วิษณุ โคตรจรัส (Accoc. Prof. Vishnu 

Kotrajaras, Ph.D.) 

ตอนเรียนที่ 2 (Section 2)  

รศ. ดร.วิษณุ โคตรจรัส (Assoc. Prof. Vishnu Kotrajaras, Ph.D.), ศ. ดร.ประภาส จงสถิตยว์ฒันา (Prof. Prabhas 

Chongstitvatana, Ph.D.) 

อีเมล (Email) prabhas.c@chula.ac.th, ajarntoe@gmail.com 

Facebook: 2110316 Prog Lang Prin (2021) 

8) เงื่อนไขรายวิชา (Condition) 

8.1) วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite) 2110211 Introduction to Data Structures 

8.2) วิชาบังคับร่วม (Corequisite) - 

8.3) วิชาควบ (Concurrent) - 

9) สถานภาพของรายวิชา (Status) 

 วิชาบงัคบั (Required)  วิชาเลือก (Elective) ของหลกัสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (Bachelor of 

Engineering Program)   

10) ช่ือหลักสูตร (Curriculum) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 

11) วิชาระดับ (Degree) ปริญญาบณัฑิต (Undergraduate Course) 

12) จ านวนช่ัวโมงที่สอน/สัปดาห์ (Hours / Week) 3 ชัว่โมง (Hours)   

13) เนื้อหารายวิชา (Course Description) 

ค าจ ากดัความของภาษา ไวยากรณ์ รูปแบบ และความหมายของภาษา ภาษาดั้งเดิม ชนิดขอ้มูล โครงสร้างการควบคุม 

mailto:ajarntoe@gmail.com


โครงสร้างบล็อก การเรียกซ ้ า ภาษาท่ีใช้ตัวแปลค าสั่ง สภาพแวดล้อมของโปรแกรมขณะปฏิบัติงานและคอมพิวเตอร์
เสมือน ภาษาท่ีไม่ช่ิเชิงค าสั่ง แนวคิดเชิงวตัถุและส่วนประกอบซอฟต์แวร์ คลาส อินสแตนซ์ วิธีการ การส่งผ่านค าร้องขอ 
การสืบทอดคุณสมบัติ การผูกวิธีการกบัการร้องขอ การพอ้งรูป โครงร่าง การโปรแกรมส่วนประกอบซอฟต์แวร์ เทคนิค
การแปลภาษาเบ้ืองตน้ สแกนเนอร์ พาร์สเซอร์ การสร้างรหัส และเคร่ืองมือในการแปลภาษา  
(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, 
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.) 

14) ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 

14.1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning Objectives/ Behavioral Objectives) 

1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัแนวคิดภาษาโปรแกรมและสามารถเช่ือมโยงแนวคิดเขา้กบัภาษาท่ี
มีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัหรือที่จะเกิดใหม่ในอนาคต 

(Be able to describe fundamental concepts of programming languages and associate the concepts with existing as 
well as new programming languages) 

2. เพื่อให้นิสิตสามารถเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาท่ีไม่ใช่เชิงค าสั่ง 

(Be able to write programs in a non-imperative programming language) 
3. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบัการแปลภาษาโปรแกรมและสามารถสร้างตวัแปลภาษาโปรแกรม 

(Be able to describe basic concepts of program translation and write a program translator) 
 

 
 

14.2) เนื้อหารายวิชาต่อช่ัวโมง (Learning Contents) 

 

ส่วน (Part) เนื้อหา 
 (Contents) 

A 
Programming Language Concepts 

 

A1 Introduction to programming languages 
A2 Names, scopes, and bindings 
A3 Control flow 
A4 Data types 

B 
Alternative Programming Models 

 

B1 Introduction to an alternative programming language 
B2 Alternative Language Construct 1  
B3 Alternative Language Construct 2 



ส่วน (Part) เนื้อหา 
 (Contents) 

B4 Alternative Language Construct 3 
C 

Language and Implementation 
 

C1 Structure of a compiler, High-level to low-level to processor 
architecture, Lexical analyser, Automaton, Actual code 
C2 Parser, Grammar, Parser generator, Recursive descent, Actual 
parser 
C3 Code generator, Stack-based ISA, 3-address generic processor, 
Actual code generator, Recursive evaluator 
C4 Code optimization, Virtual machine, Modern compiler 
C5 Additional topics 

 

ก าหนดการส าหรับเนื้อหารายสัปดาห์ กิจกรรม และการมอบหมายงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามประกาศในช้ันเรียน

หรือ CourseVille ด้วย (The schedule for weekly contents, activities, and assignments may be subject to change. 

Watch further announcement in class or on CourseVille.) 

สัปดาห์ที่ 
(Weeks) 

วันที่ 
(Dates) 

ช่ัวโมงที่ 
(Hours) 

เนื้อหาตอน
เรียนที่ 1 

(Contents) 

เนื้อหาตอน
เรียนที่ 2 

(Contents) 

กิจกรรม 
(Activities) 

การมอบหมายงาน 
(Assignments) 

1 10 Jan 2022  A1 A1 lecture  
2 17 Jan 2022  A2 A2 lecture In-class exercise 
3 24 Jan 2022   A3 A3 lecture  
4 31 Jan 2022  A4 A4 lecture In-class exercise 
5  7 Feb 2022  A1-A4 Quiz 

& Discussion 
A1-A4 Quiz 
& Discussion 

  

6 14 Feb   C1, C2 B1 lecture  
7 21 Feb  C3 B2 lecture  In-class exercise 
8 28 Feb  C4 B3 lecture  
9 7 March   No class 

(Midterm 
exam week) 

No class 
(Midterm 
exam week) 

  

10 14 March  C5 B4 lecture In-class exercise 
11 21 March  C1-C5 Quiz 

& Discussion 
B1-B4 Quiz 
& Discussion 

  

12 28 March  B1 C1, C2 lecture  
13  4 April  B2 C3 lecture In-class exercise 
14 11 April  B3 C4 lecture  



15 18 April   B4 C5 lecture In-class exercise 
16 25 April  B1-B4 Quiz 

& Discussion 
C1-C5 Quiz 
& Discussion 

  

17 2 May  Revision Revision Discussion  
 

 

14.3) วิธีจัดการเรียนการสอน (Method) 

  การบรรยาย (Lecture)     42 ชัว่โมง (hour) 

  การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion)   ชัว่โมง (hour) 

  การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา เพื่อให้   ชัว่โมง (hour) 

       รูจ้กัการวิเคราะห์ และการแกปั้ญหา 

       (Brainstorming and discussion of case study so that 

       students learn to analyze and solve problems) 

  การสรุปประเด็นส าคญั หรือการน าเสนอผลของการสืบคน้   ชัว่โมง (hour) 

       หรือผลของงานที่ไดร้ับมอบหมาย  

       (Making a summary of the main points or presentation of  

       the results of researching or the assigned tasks) 

  อื่น ๆ (Others)       ชัว่โมง (hour)  

14.4) ส่ือการสอน (Media) 

  แผ่นใสและแผ่นทึบ (Transparencies and opaque sheets) 

 ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint (Powerpoint media) 

  ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์/ เวบ็ไซต์ (Electronics and website media) 

  อื่น ๆ (Others)  youtube, Zoom  

14.5) การมอบหมายงาน (Assignment) 

 14.5.1 ข้อก าหนดวิธีการมอบหมาย และส่งงาน (Assigning and Submitting Method) 

  ก าหนดในชั้นเรียนหรือประกาศบน CourseVille (As announced in class or on CourseVille) 

 14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้มีรายละเอียดที่ (Learning Management System) 

  CourseVille 

14.6) การวัดผลการเรียน (Evaluation) 

 Homework Part A   11.67 % 

 Quiz Part A   11.66 %  

 Homework Part B  9.33 % 

Quiz Part B   14 % 



Homework Part C   11.67 % 

 Quiz Part C   11.66 %  

 Final Exam   30 % 

  

 

14.7) ตารางสรุปประมวลการเรียนรายวิชา (Summary of the course syllabus) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objectives) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 

(ตามตาราง Learning Outcomes) 

วิธีการเรียน 
(Teaching Method) 

(สอดคล้อง 14.3 และ 14.4) 

การวัดผล 
(Assessment) 

(สอดคล้อง 14.6) 

นิสิตสามารถอธิบายความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกบัแนวคิดภาษาโปรแกรมและ
สามารถเช่ือมโยงแนวคิดเขา้กบัภาษา
ที่มีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัหรือที่จะเกิดใหม่
ในอนาคต 

(Be able to describe fundamental 
concepts of programming languages 
and associate the concepts with 
existing as well as new programming 
languages) 

 

1.5, 2.4 บรรยาย (Lecture) แบบฝึกหัด การสอบไล่ 
(Exercise, Final exam) 

นิสิตไดค้วามรู้และไดท้ดลองเขียน
ภาษาโปรแกรมแบบต่าง ๆ 

(Be able to write programs in a non-
imperative programming language) 

1.5, 2.4, 4.1 บรรยาย (Lecture) แบบฝึกหัด การสอบไล่ 
(Exercise, Final exam) 

นิสิตสามารถอธิบายความรู้เบ้ืองตน้
เกี่ยวกบัการแปลภาษาโปรแกรมและ
ไดท้ดลองแปลภาษาโปรแกรม 
(Be able to describe basic concepts 
of program translation and write a 
program translator)  

1.5, 2.4, 4.1 บรรยาย (Lecture) แบบฝึกหัด การสอบไล่ 
(Exercise, Final exam) 

 

 

14.8) เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring criteria) 



- แบบฝึกหัดและการสอบไล่ พิจารณาการตอบค าถามได้ถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงประเด็น ชดัเจน และสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ี
ไดเ้รียนมากบัค าถามไดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล 
(Exercise and final exam: Student must give correct, complete, clear and concise answers to the questions and can 
reasonably show how the learning contents in the course can be used to answer the questions.) 
 

14.9) การให้เกรด (Grading) 

พิจารณาเกณฑ์ต่อไปน้ีเป็นเบ้ืองตน้ แต่เกณฑ์ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไดจ้ากน้ีข้ึนอยู่กบัการกระจายของคะแนนของกลุ่ม
นิสิตในปีนั้น ๆ ดว้ย 
(Grading scale is below. Note that it may be subject to slight adjustment depending on score distribution of the class.) 
A   85-100 
B+ 76-84 
B   66-75 
C+ 61-65 
C   56-60 
D+ 51-55 
D   40-50 
F    0-39 
 

15) รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ (Reading List) 

15.1) หนังสือบังคับ (Required Text)   

- Part A : Michael L. Scott. “Programming Language Pragmatics 4th Edition”. Morgan Kaufmann, 2015. 
  Slides: On CourseVille 
- Part B: Covington, Nute, and Vellino, Prolog Programming in Depth, Prentice Hall International, 1997.  
- Part C: Lecture contents and slides 
Aho, Lam, Sethi, and Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 2nd Edition, 2006. 
Louden, K.C., Compiler Construction: Principles and Practice. PWS Publishing Co., 1997.  

15.2) หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary Texts) 

- Sebesta. “Concepts of Programming Languages”, 11th Edition. Pearson, 2015. 
 

15.3) บทความวิจัย / บทความวิชาการ(ถ้ามี) (Research Articles / Academic Articles (If any)) - 

15.4) ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง (Electronic Media or Websites) - 

 

16) การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) 

16.1) รูปแบบการประเมินการสอน (Teacher Evaluation) 



ใชแ้บบการประเมินการสอนแบบบรรยายของมหาวิทยาลยัผ่านระบบ CU-CAS 

(Use University’s course evaluation via CU-CAS system)  

16.2) การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนคร้ังที่ ผ่ านมา (Changes made in accordance with the previous 

evaluation) 

ปรับปรุงส่ือน าเสนอและเพิ่มตวัอย่างในชั้นเรียน 
(Adjust slide contents and give more examples in class.) 

 

16.3) การอภิปราย หรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุว่า

ได้ด าเนินการคุณลักษณะด้านใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและวิชาการ ทักษะและ

วิชา ชีพ  คุณธรรม และสังคม ) (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of Chulalongkorn 

University graduates (specifying what aspect(s) required by the University which has been achieved. The four 

required aspects include intellect and academic knowledge, skills and professional knowledge, ethics, and social 

responsibility) 

- ดา้นสติปัญญาและวิชาการ เสริมสร้างผ่านการบรรยาย  
(Academic knowledge: achieved through lectures.) 
- ดา้นทกัษะและวิชาชีพ เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ดว้ยตนเองในการหาความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการท าการบา้นและ
โครงงาน 
(Skills and professional knowledge: Critical thinking and self-learning are achieved through homework and project.) 
- ดา้นคุณธรรม ส่งเสริมการตรงต่อเวลา ความสม ่าเสมอในการเขา้เรียน  
(Ethics: Punctuality and regular class attendance are monitored.) 
- ดา้นสังคม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่องานที่ไดร้ับมอบหมาย 
 (Social responsibility: Responsibility for the assignments is monitored.) 
 



ตาราง Learning Outcomes 
  Principle Outcomes   Supplement Outcomes -  ไม่มีคุณลกัษณะ 

รหัสวิชา Learning Outcomes 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 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 9.4 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 13.1 13.2 13.3 

2110316 - - - -  - - -  - - -  - - - - - - - -  -  - - - - - - - - - -  - - - - - -  - - 

1. องค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

1.1 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
1.2 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ 
1.3 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางเคมี 
1.4 องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
1.5 องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ (Understand specific knowledge in Engineering) 

8. การติดต่อส่ือสาร 8.1 สามารถส่ือสารกับคณะท างาน 
8.2 สามารถส่ือสารกับองค์กรวิชาชีพ 
8.3 สามารถส่ือสารกับสังคม 

2. การประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

2.1 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
2.2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวฯ 
2.4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวฯ (Apply specific knowledge in Engineering) 
2.5 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างแบบจ าลองทางวิศวฯ  

9. วิศวกรและสังคม 9.1 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อความปลอดภัย 
9.2 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อสาธารณสุขชุมชน  
9.3 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานต่อสังคมและวฒันธรรม  
9.4 ตระหนักและรับผิดชอบถึงผลการปฏิบติังานเชิงกฎหมาย 
 

3. การวิเคราะห์
ปัญหา 

3.1 ระบุปัญหา (ที่ซับซ้อน) ได้ 
3.2 วิเคราะห์ปัญหาได้ 
 

10. จริยธรรม 10.1 มีจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย ์สุจริต 
10.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
10.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. การออกแบบ
และพฒันาทาง
แก้ปัญหา 

4.1 ออกแบบการแก้ปัญหาที่ค านึงถึงความปลอดภยั 
4.2 ออกแบบการแก้ปัญหาที่ค านึงถึงสาธารณสุขชุมชน 
4.3 ออกแบบการแก้ปัญหาที่ค านึงถึงวฒันธรรมและสังคม  
4.4 ออกแบบการแก้ปัญหาที่ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

11. ส่ิงแวดลอ้ม ความยัง่ยืน และเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11.1 ตระหนักและรับผิดชอบในการปฏิบติังานต่อส่ิงแวดลอ้ม 
11.2 ปฏิบัติงานแบบยัง่ยืน 
11.3 ปฏิบัติงานยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

5. การตรวจสอบ/
สืบคน้ขอ้เท็จจริง 

5.1 วางแผนกระบวนการตรวจสอบแนวทางการออกแบบ  
5.2 ด าเนินการตรวจสอบ/ควบคุมกระบวนการ/ปัญหา 
5.3 วิเคราะห์และแปลผลการด าเนินงาน 
5.4 สังเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาบทสรุป 

12. การจดัการความเส่ียงและการลงทุน 12.1 ตระหนักถึงความเส่ียงของการด าเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
12.2 สามารถบริหารความเส่ียงของการด าเนินงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

6. การใช้เคร่ืองมือ
ทนัสมยั 

6.1 เลือกเคร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั 
6.2 ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั 
6.3 สร้างเคร่ืองมือ เทคนิค ทรัพยากรที่เหมาะสมและทนัสมยั 

13. การเรียนรู้ตลอดชีพ 13.1 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13.2 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
13.3 ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีพ 

7. การท างานด้วย
ตนเองและการ
ท างานเป็นทีม 

7.1 สามารถท างานด้วยตนเอง 
7.2 สามารถท างานในฐานะสมาชิกของทีม 
7.3 สามารถท างานในฐานะผูน้ าของทีม 

  

 


