หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อยอภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B. Eng. (Computer Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั ก สูต รวิศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าวิศ วกรรมคอมพิว เตอร คณะวิศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนนการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรทั้งในทางทฤษฎีและในการ
คิดออกแบบการประยุกตใชงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลายตาม
ความตองการ เพื่อผลิต วิศวกรคอมพิว เตอร ซึ่งถือเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญ และบทบาทในสังคม
ดิจิต อลปจจุบัน หลักสูตรยังมุงเนน สงเสริมใหมีค วามใฝรูและหมั่นศึก ษาเรีย นรูเทคโนโลยีใ หม ๆ ดว ย
ตนเอง มีค วามยึด มั่น ในจริธรรมอันดีงาม มีจ รรยาบรรณของวิศวกร มีค วามซื่อสัตยสุจริต และมีความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหไดบัณทิตที่มีความพรอมในดานวิชาการและจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคมโดย
สวนรวม ในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอไปในระดับปริญญาที่สูงขึ้น
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูง
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคมและสวนรวม
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัด เลือกผูเ ขาศึ ก ษาใหเ ปน ไปตามระเบียบการสอบคัด เลือ กบุค คลเพื่อ เขา ศึก ษาใน
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ
เปนสองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษา
หนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหก
สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
3. การฝก งานหรือฝก ภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่ว โมงตอสัปดาห
ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอ
สัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป
นัก ศึก ษาจะตองใชระยะเวลาในการศึก ษาอยางมากไมเกิน 7 ปก ารศึก ษา และใชระยะเวลาศึก ษา
อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
ขอ 11,12 ,13,14,15 และ 22
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การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

12. อาจารยผูสอน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ผูชวยศาสตราจารย
ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน
Ph.D. (Electrical Engineering)
M.Eng. (Computer Science)
B.Eng. (Electrical Engineering)
ผูชวยศาสตราจารย
ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
Ph.D. (Computer Science)
M.Eng. (Computer Science and Engineering)
B.S. (Computer Science and Engineering)
อาจารย
ชุมพล บุญมี
D.Eng. (Information Science and Control
Engineering)
M.Eng. (Electrical & Electronic System
Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)
อาจารย
วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร M.Eng. (Information Management)
B.Eng. (Chemical Engineering)
อาจารย
นาวิน สมญาติ
M.Sc. (Computer Science)
B.Eng. (Electrical & Electronic Engineering)
ลําดับที่ 1– 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก
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13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2552
2553
2554
20
20
20
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4

รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

20
-

20

20
20

40
-

60
-

2555
20

2556
20

20
20
20
80
20

20
20
20
80
20

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. หองสมุด
หองสมุดศูนยรังสิต และ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
เคมี
1,131
1,308
2,439
เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2,057
2,559
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1,340
677
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2,302
2,660
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
68
87
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1,906
2,151
รวม
7,673
8,134

รวม
4,616
2,017
4,962
155
4,057
15,807

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
วิศวกรรมศาสตร
269
222
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ฐานขอมูลออนไลน

จํานวน 23

ฐาน

Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
248
796
1,044
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
207
463
670
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
374
549
923
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
140
542
682
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
275
607
882
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302
511
813
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1,196
762
1,958
8. อื่นๆ
1,837
404
2,241
รวม
4,579
4,634
9,213
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7
2
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3
2
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
2
6. วิศวกรรมทั่วไป
31
รวม
86
57

รวม
75
14
9
5
9
31
143

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

6

17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยไดศึกษา
รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
30
หนวยกิต
1. วิชาศึกษาทั่วไป
104
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
27
หนวยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
17
หนวยกิต
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10
หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
77
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
50
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
27
หนวยกิต
6
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
17.2 ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 รวม 21 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3
หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3
หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร บังคับ 1 วิชา
3
หนวยกิต
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3
หนวยกิต
TU156 Introduction to computers and programming
7

หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
EL 172 English Course 3

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1.2 สวนที่ 2 รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3 หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
3 หนวยกิต
EL 202 English For Work
และบังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3 หนวยกิต
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2 หนวยกิต
CE 106 Communication and Presentation Technique
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3 หนวยกิต
LA209 Civil and Commercial Law
น. 246 ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3 หนวยกิต
LA246 Introduction to Intellectual Property
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
3 หนวยกิต
BA 291 Introduction of Business
ทอ. 201 หลักการบริหาร
3 หนวยกิต
HO 201 Principles of Management
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3 หนวยกิต
EC 213 Introductory Microeconomics

8

2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 133 Physics for Engineers I
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 134 Physics for Engineers 2
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
MA214 Differential Equation

104
27
17

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
IE 121 Engineering Materials
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
IE 261 Engineering Statistics

10

หนวยกิต

3

หนวยกิต

0

หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

9

77
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 77 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.2.1 วิชาบังคับ
50
27
วิชาบังคับในสาขา
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
3
CN 200 Discrete Mathematics
วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
CN 201 Object-Oriented Programming
วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1
3
CN 202 Data Structures and Algorithms I
วพ. 310 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
3
CN 310 Data Structures and Algorithms II
วพ. 320 วิศวกรรมซอฟทแวร
3
CN 320 Software Engineering
วพ. 340 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1
3
CN 340 Data Communication and Computer Networks I
วพ. 341 ระบบปฏิบัติการ
3
CN 341 Operating Systems
วพ. 342 ระบบฐานขอมูล
3
CN 342 Database Systems
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร
3
CN 350 Microprocessor Systems Design
วิชาบังคับนอกสาขา
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
MA131 Applied Linear Algebra
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
MA 251 Numerical Methods and Application
วฟ. 201 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
LE 201 Basic Electrical Engineering Laboratory I
วฟ.202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
LE 202 Basic Electrical Engineering Laboratory II
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

23
3

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

1

หนวยกิต

1

หนวยกิต

วฟ. 210 สัญญาณและระบบ
3
LE 210 Signals and Systems
วฟ. 211 ทฤษฎีความนาจะเปนและกระบวนการสุม
3
LE 211 Probability Theory and Stochastic Processes
วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3
LE 240 Electric Circuit Analysis
วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
3
LE 241 Basic Electronic Circuits and Devices
วฟ. 242 การออกแบบวงจรดิจิตอล
3
LE 242 Digital Circuit Design
2.2.2 วิชาเลือก
27
1) เลือกอยางนอย 18 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้
1.1) วิชาเลือกในสาขา
วพ. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
3
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering
วพ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
3
CN 408 Special Topics in Computer Engineering I
วพ. 413 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3
CN 413 Analysis and Design of Algorithms
วพ. 414 ทฤษฎีการคํานวณ
3
CN 414 Theory of Computation
วพ. 415 ความปลอดภัยในการสื่อสารเบื้องตน
3
CN 415 Introduction to Cryptography
วพ. 416 การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร 3
CN 416 Computer Network Security
วพ. 417 คอมพิวเตอรกราฟฟก
3
CN 417 Computer Graphics
วพ. 418 การคํานวณแบบขนาน
3
CN 418 Parallel Computing
วพ. 419 หัวขอคัดสรรทางดานความปลอดภัยในการสื่อสาร 3
CN 419 Selected Topics in Cryptography
วพ. 423 การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
CN 423 Object-Oriented Analysis and Design
11

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วพ. 424
CN 424
วพ. 425
CN 425
วพ. 426
CN 426
วพ. 427
CN 427
วพ. 428
CN 428
วพ. 429
CN 429
วพ. 433
CN 433
วพ. 434
CN 434
วพ. 443
CN 443
วพ. 444
CN 444
วพ. 445
CN 445
วพ. 446
CN 446
วพ. 447
CN 447
วพ. 448
CN 448
วพ. 449
CN 449
วพ. 453
CN 453

ภาษาโปรแกรม
3
Programming Languages
คอมไพเลอร
3
Compilers
ระบบวัตถุแบบกระจาย
3
Distributed Object Systems
วิศวกรรมดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
3
Web Application Engineering
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3
Electronic Commerce
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
Information Technology for Management
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
3
Service Oriented Architecture
การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่
3
Mobile Application Development
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2
3
Data Communication and Computer Networks II
ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
3
Distributed Systems
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
3
Internet Technologies
ระบบการคํานวณแบบทนความบกพรอง
3
Fault-Tolerant Computing
การควบคุมคุณภาพการใหบริการ
3
ในระบบเครือขายความเร็วสูง
Quality of Service Control in High-speed Networks
การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร
3
Computer Communication
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกแหงหน
3
Ubiquitous Computing Technology
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3
Fundamentals of Computer Architecture
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วพ. 454
CN 454
วพ. 455
CN 455
วพ. 456
CN 456
วพ. 457
CN 457
วพ. 458
CN 458
วพ. 459
CN 459
วพ. 463
CN 463
วพ. 464
CN 464
วพ. 465
CN 465
วพ. 466
CN 466
วพ. 467
CN 467

วอ. 415
IE 415
วอ. 417
IE 417
วอ. 435
IE 435
วฟ. 301
LE 301

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
Parallel Architecture
การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
VHDL Programming
เมคาทรอนิคสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Mechatronics for Computer Engineering
การพัฒนาระบบฝงตัว
Embedded System Development
เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
Computer Interfacing Techniques
ระบบทํางานแบบทันที
Real-Time Systems
ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
ระบบผูเชี่ยวชาญ
Expert Systems
การรูจํารูปแบบ
Pattern Recognition
ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Vision
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ
Statistical Natural Language Processing
1.2) วิชาเลือกนอกสาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม
Management Information System in Industrial
การจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร
Computer Simulation
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
Computer-Aided Design/Manufacturing
ปฏิบัติการและการออกแบบงาน
ทางวิศวกรรมไฟฟา 1
Electrical Engineering Laboratory and Design I
13

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2

หนวยกิต

วฟ. 302 ปฏิบัติการและการออกแบบงาน
2
ทางวิศวกรรมไฟฟา 2
LE 302 Electrical Engineering Laboratory and Design II
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน
2
ทางวิศวกรรมไฟฟา 1
LE 303 Special Topics in Electrical Engineering Design I
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงาน
2
ทางวิศวกรรมไฟฟา 2
LE 304 Special Topics in Electrical Engineering Design II
วฟ. 320 ทฤษฎีการสื่อสาร
3
LE 320 Fundamentals of Communication Systems
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส
3
LE 340 Electronic Circuits
วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ
3
LE 341 Physical Electronics
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
3
LE 380 Electrical Instruments and Measurements
วฟ. 381 ระบบควบคุม
3
LE 381 Control Systems
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1
3
LE 408 Special Topics in Electrical Engineering I
วฟ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2
3
LE 409 Special Topics in Electrical Engineering II
วฟ. 413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย
3
LE 413 Discrete-time Signals and Systems
วฟ. 414 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
3
LE 414 Digital Signal Processing
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ
3
LE 415 Digital Image Processing
วฟ. 416 การบีบอัดขอมูลภาพเบื้องตน
3
LE 416 Introduction to Image Compression
วฟ. 417 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทันเวลา
3
LE 417 Real-time Digital Signal Processing
วฟ. 418 การประมวลผลเสียง
3
LE 418 Speech Processing
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับ
3
การจัดเก็บขอมูลดิจิตอล
LE 419 Signal Processing for Digital Data Storage
วฟ. 423 การสื่อสารดิจิตอล
3
LE 423 Digital Communications
วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม
3
LE 424 Fundamentals of Telecommunication Engineering
วฟ. 434 โครงขายแบบเคลื่อนที่ไรสาย
3
LE 434 Wireless and Mobile Networking
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย
3
LE 438 Introduction to Biomedical Engineering
วฟ. 444 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
3
LE 444 Electronic Communications
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3
LE 445 Electronic Circuits Design
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
3
LE 449 Introduction to Integrated Circuit Design
วฟ. 453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบแอนะล็อก 3
LE 453 Analog Integrated Circuit Analysis and Design
วฟ. 454 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบดิจิตอล 3
LE 454 Digital Integrated Circuit Analysis and Design
วฟ. 455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต
3
LE 455 Hard Drive Technology and Manufacturing
วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ
3
LE 456 Printed Circuit Board Design
วฟ. 484 หุนยนตเคลื่อนที่
3
LE 484 Mobile Robotics
วฟ. 485 การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
3
LE 485 Industrial Control and Instrumentation
วฟ. 487 โครงขายประสาทและระบบฟซซี่
3
LE 487 Neural Networks and Fuzzy Systems
วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3
LE 488 Industrial Automation Systems
15

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2) เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง 9 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.1) วิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 9
หนวยกิต
วพ. 403 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
0
หนวยกิต
CN 403 Computer Engineering Internship
วพ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
3
หนวยกิต
CN 404 Computer Engineering Project I
วพ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
6
หนวยกิต
CN 405 Computer Engineering Project II
2.2) วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
9
หนวยกิต
วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3
หนวยกิต
CN 406 Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering
วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6
หนวยกิต
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering
6
หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
นัก ศึก ษาอาจเลือกศึก ษาวิชาใดก็ไดที่เปด สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และวิชาใน
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต
หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาจะยายสาขาวิชา นักศึกษาจะตองสอบไดคาระดับรายวิชาตามที่สาขาวิชา
กําหนดไว
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17.3 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ดังนี้
1. กําหนดรหัสไว 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร 3 ตัวหลังเปนตัวเลข
2. ตัวอักษร 2 ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา ใช “วพ.” (CN) แทนวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
3. ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี้
หลักรอย หมายถึง
หลักสิบ หมายถึง
เลข
0
1
2-3
4
5
6
7
หลักหนวย

ชั้นป คือ วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้นปริญญาตรี
จะมีเลข 1, 2, 3 และ 4
หมวดวิชา
โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี้
ความหมาย
หมวดวิชาทั่วไปทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หมวดวิชาขั้นตอนวิธีและทฤษฎีการคํานวณ
หมวดวิชาระเบียบวิธใี นการเขียนชุดคําสั่งและวิศวกรรมซอฟทแวร
หมวดวิชาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
หมวดวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ไมโครโปรเซสเซอร และระบบฝงตัว
หมวดวิชาปญญาประดิษฐ
หมวดวิชาอื่นๆ

หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย
0 – 2 หมายถึง วิชาบังคับของสาขาวิชา
3 – 9 หมายถึง วิชาเลือกของสาขาวิชา
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17.4 รายวิชาที่เปดสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีดังตอไปนี้

วพ. 101
CN 101
วพ. 200
CN 200
วพ. 201
CN 201
วพ. 202
CN 202
วพ. 310
CN 310
วพ. 320
CN 320
วพ. 340
CN 340
วพ. 341
CN 341
วพ. 342
CN 342
วพ. 350
CN 350
วพ. 403
CN 403
วพ. 404
CN 404
วพ. 405
CN 405
วพ. 406
CN 406
วพ. 407
CN 407

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introductory Computer Programming
คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1
Data Structures and Algorithms I
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
Data Structures and Algorithms II
วิศวกรรมซอฟทแวร
Software Engineering
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1
Data Communication and Computer Networks I
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
ระบบฐานขอมูล
Database Systems
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Systems Design
การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Internship
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
Computer Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
Computer Engineering Project II
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering
สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Co-operative Education in Computer Engineering
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(0-240-0)
3(0-3-6)
6(0-6-12)
3(0-160-0)
6(0-320-0)

วพ. 408
CN 408
วพ. 409
CN 409
วพ. 413
CN 413
วพ. 414
CN 414
วพ. 415
CN 415
วพ. 416
CN 416
วพ. 417
CN 417
วพ. 418
CN 418
วพ. 419
CN 419
วพ. 423
CN 423
วพ. 424
CN 424
วพ. 425
CN 425
วพ. 426
CN 426
วพ. 427
CN 427
วพ. 428
CN 428
วพ. 429
CN 429

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
Special Topics in Computer Engineering I
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
Special Topics in Computer Engineering II
การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
Analysis and Design of Algorithms
ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
ความปลอดภัยในการสื่อสารเบื้องตน
Introduction to Cryptography
การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Security
คอมพิวเตอรกราฟฟก
Computer Graphics
การคํานวณแบบขนาน
Parallel Computing
หัวขอคัดสรรทางดานความปลอดภัยในการสื่อสาร
Selected Topics in Cryptography
การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
ภาษาโปรแกรม
Programming Languages
คอมไพเลอร
Compilers
ระบบวัตถุแบบกระจาย
Distributed Object Systems
วิศวกรรมดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
Web Application Engineering
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วพ. 433
CN 433
วพ. 434
CN 434
วพ. 443
CN 443
วพ. 444
CN 444
วพ. 445
CN 445
วพ. 446
CN 446
วพ. 447
CN 447
วพ. 448
CN 448
วพ. 449
CN 449
วพ. 453
CN 453
วพ. 454
CN 454
วพ. 455
CN 455
วพ. 456
CN 456
วพ. 457
CN 457
วพ. 458
CN 458
วพ. 459
CN 459

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

สถาปตยกรรมเชิงบริการ
Service Oriented Architecture
การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่
Mobile Application Development
การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2
Data Communication and Computer Networks II
ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
Distributed Systems
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
Internet Technologies
ระบบการคํานวณแบบทนความบกพรอง
Fault-Tolerant Computing
การควบคุมคุณภาพการใหบริการในระบบเครือขายความเร็วสูง
Quality of Service Control in High-speed Networks
การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร
Computer Communication
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกแหงหน
Ubiquitous Computing Technology
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Fundamentals of Computer Architecture
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
Parallel Architecture
การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
VHDL Programming
เมคาทรอนิคสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Mechatronics for Computer Engineering
การพัฒนาระบบฝงตัว
Embedded System Development
เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
Computer Interfacing Techniques
ระบบทํางานแบบทันที
Real-Time Systems
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วพ. 463
CN 463
วพ. 464
CN 464
วพ. 465
CN 465
วพ. 466
CN 466
วพ. 467
CN 467

ปญญาประดิษฐ
Artificial Intelligence
ระบบผูเชี่ยวชาญ
Expert Systems
การรูจํารูปแบบ
Pattern Recognition
ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
Computer Vision
การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ
Statistical Natural Language Processing
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(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.5 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไว ดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

0 หนวยกิต

ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบื้องตน
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ท. 161 การใชภาษาไทย

1 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต

สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม
เบื้องตน
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส
ประยุกต
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวม

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต

20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง

3 หนวยกิต วพ. 202
3 หนวยกิต วฟ. 202

วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วฟ. 201 การออกแบบงานพืน้ ฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา

3 หนวยกิต วฟ. 210
1 หนวยกิต วฟ. 211

ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
รวม

3 หนวยกิต วฟ. 242
3 หนวยกิต ค. 131
19 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
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วฟ. 241

ภาคการศึกษาที่ 2
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1
การออกแบบงานพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
สัญญาณและระบบ
ทฤษฎีความนาจะเปนและ
กระบวนการสุม
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
การออกแบบวงจรดิจิตอล
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
19 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
วพ. 320 วิศวกรรมซอฟทแวร

ภาคการศึกษาที่ 2
การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร 1
ระบบฐานขอมูล
วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
วิชาเลือก ในขอ 2.2.2 (1)

3 หนวยกิต วพ. 340

วพ. 310 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
วพ. 341 ระบบปฏิบัติการ
วพ. 350 การออกแบบระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร
xx. xxx วิชาเลือก ในขอ 2.2.2 (1)
xx. xxx วิชาเลือก ในขอ 2.2.2 (1)

รวม

3 หนวยกิต วพ. 342
3 หนวยกิต ค. 251
3 หนวยกิต xx. xxx

3 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือก ในขอ 2.2.2 (1)
3 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือก ในขอ 2.2.2 (1)
xx. xxx วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.209,
น.246, พบ.291, ทอ.201, และ
ศ.213
18 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต

20 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
วพ. 403 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร

0 หนวยกิต
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
0 หนวยกิต

รวม

ปการศึกษาที่ 4
วพ. 404
วพ. 406

xx. xxx
มธ. 120
มธ. 110
xx. xxx
xx. xxx
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
วิชาเลือกในขอ 2.2.2 (1)
สหวิทยาการสังคมศาสตร
สหวิทยาการมนุษยศาสตร
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต วพ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 6 หนวยกิต
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1)
3 หนวยกิต วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6 หนวยกิต
ในกรณีที่ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2)
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต
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รวม

6 หนวยกิต

17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 รายวิชาบังคับ
วพ. 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(3-0-6)
CN 101 Introductory Computer Programming
วิชาบังคับกอน : ระบบจํานวน โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการ
แก ปญ หาดว ยคอมพิว เตอร หั ว ข อพื้ น ฐานในการเขี ย นโปรแกรม ได แก แบบชนิ ด ข อมู ล ตั ว
ปฏิบัติการ ตัวแปร คาคงที่ และนิพจน โครงสรางควบคุม ไดแก ลําดับ การตัดสินใจ การทําซ้ํา
โปรแกรมยอย โครงสรางขอมูล ตัวชี้
An introductory level to computer programming. Number systems. Introduction to
computer organizations. Algorithms and flowcharts. Approaches for solving problems using a
computer. Fundamental concepts of a programming language: data types, operators, variables,
constants and expressions. Control structures: sequence, decision, repetition. Subprograms.
Composite data structures. Pointers.
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
3(3-0-6)
CN 200 Discrete Mathematics
วิชาบังคับกอน : ตรรกศาสตร พีชคณิตของเซต ความสัมพันธ และฟงกชัน โครงสรางทางพีชคณิต อุปนัย
เชิงคณิตศาสตร การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู พื้นฐานของความนาจะเปน ฟงกชันกอกําเนิด
ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีการเพิ่มเขาและการตัดออก หัวขอตางๆ ในทฤษฎีกราฟ ไดแก
สมสัณฐาน กราฟเชิงระบบ วงจร แผนภาพตนไม และกราฟระบุทิศทาง
Mathematical induction. Permutations and combinations. Elementary finite probability.
Generating functions. Recurrence relations. Inclusion-exclusion principLE Topics in graph
theory: isomorphism, planarity, circuits, trees, and directed graphs.
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วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
CN 201 Object-Oriented Programming
วิชาบังคับกอน : สอบได มธ.156
ระบบจํานวน รหัสอักขระ ขั้นตอนวิธีและผังงาน การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน วัต ถุ
คลาส และเมท็ อ ด การตั ด สิน ใจ การทํ า ซ้ํ า การรั บ ทอด โพลี มอฟ ซึ ม คลาสนามธรรม และ
อินเตอรเฟส แถวลําดับ การจัดการสิ่งผิดปกติ กระแสขอมูล
Number systems. Character codes. Algorithms and Flowcharts. Introduction to objectoriented programming. Objects, classes and Methods. Decisions. Iterations. Inheritance.
Polymorphism. Abstract classes and Interfaces. Arrays. Exception Handling. Streams.
วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1
3(3-0-6)
CN 202 Data Structures and Algorithms I
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.201
การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีพื้นฐานสําหรับการคนหาและการ
จัดเรียงขอมูล ชนิดขอมูลแบบนามธรรม การเขียนโปรแกรมแบบเรียกซ้ํา โครงสรางขอมูลพื้นฐาน
และขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวของ: ดิคชันเนอรี่ กองซอน แถวคอย รายการ ตนไมคนหาแบบทวิภาค ฮีบ
Introduction to algorithm analysis. Simple sorting algorithms: Bubble, Selection, and
Insertion sorts. Abstract data types. Dictionaries. Searching techniques: linear and binary searches.
Stacks and queues. Linked lists. Recursions. Binary search trees. Heaps.
วพ.310 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
3(3-0-6)
CN 310 Data Structures and Algorithms II
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.202
ขั้นตอนวิธีขั้นสูงที่ใชในการจัดเรียงขอมูล โครงสรางตนไมแบบไดดุลและขั้นตอนวิธีที่
เกี่ยวของ โครงสรางตารางที่ใชในการทําแฮชชิง โครงสรางกราฟและขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวของ
Advanced sorting algorithms: Mergesort, Quicksort, Counting sort, Radix sort and
Bucket sort. Balanced trees: AVL trees, 2-3-4 trees, Red-black trees and B-trees. Hash tables.
Graphs.
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วพ.320 วิศวกรรมซอฟทแวร
3(3-0-6)
CN 320 Software Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.201
หลักการของวิศวกรรมซอฟทแวร วัฎจักรของการพัฒนาซอฟทแวร เทคนิคและเครื่องมือ
ในการพัฒนาซอฟทแวร การวิเคราะหความตองการ การออกแบบสถาปตยกรรมและรายละเอียด
ซอฟทแวร เทคนิคการเขียนและดีบักโปรแกรม การทําเอกสารและสงมอบ การใชคอมพิวเตอรชวย
ในวิ ศ วกรรมซอฟท แ วร การทดสอบซอฟท แ วร การนํ า ซอฟท แ วร ก ลั บ มาใช การจั ด การ
องคประกอบ
Fundamentals of software engineering. Software development life cycle Techniques and
tools for software development. Requirement analysis. Software architecture and detailed design.
Coding and debugging techniques. Documentation and release. Computer-aided software
engineering. Software testing. Software reuse. Configuration management.
วพ.340 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
CN 340 Data Communication and Computer Networks I
วิชาบังคับกอน : องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สถาปตยกรรมแบบลําดับ
ชั้น แบบจําลองการสื่อสารขอมูล หนาที่ โพรโทคอล และเทคโนโลยีในชั้นของแอพพลิเคชัน ทราน
สปอรต เน็ตเวอรค ดาตาลิงค
Components of computer networks and Internet. Layered Architectures TCP/IP Models.
Functions, protocols and technologies in application, transport, network, and data link layers.
วพ.341 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
CN 341 Operating Systems
วิชาบังคับกอน : การออกแบบและการสร า งระบบปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร องค ป ระกอบของ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การประสานเวลาของโปรเซส การติดตอระหวางโปรเซส การ
จัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการอินเทอรรัพต การจัดการและการกําหนด
ลําดับกระบวนการทํางานของตัวประมวลผล การจัดการอุปกรณ การจัดการอินพุตเอาทพุต ระบบ
แฟม
Design and implementation of operating systems. Process management. Process
synchronization. Interprocess communication. Memory management. Virtual memory. Interrupt
handling. Processor scheduling. Device management. Input/Output. File systems.
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วพ.342 ระบบฐานขอมูล
3(3-0-6)
CN 342 Database Systems
วิชาบังคับกอน : จุดมุงหมายของระบบฐานขอมูล รูปแบบของขอมูลในระดับตาง ๆ ระบบฐานขอมูลแบบ
เอนติตี้ และความสัมพัน ธ ระบบฐานขอมูลแบบความสัมพันธ ภาษาจัด การฐานขอมูล การ
ออกแบบฐานขอมูล แบบความสัมพันธทฤษฎีการปรับบรรทัดฐาน โครงสรางของระบบการจัดเก็บ
แฟมขอมูล การติดตอ และการสอบถามเกี่ยวกับขอมูล การควบคุมความถูกตอง ระบบความ
ปลอดภัยของขอมูล ระบบฐานขอมูล แบบกระจายและการออกแบบ ฐานขอมูลแบบวัตถุวิสัย
Purposes of database systems. Levels of data abstraction. Entity-relationship model.
Relational model. Database management languages. Relational database design. Normalization
theory. File system structure. Query and transaction processing. Concurrency control. Database
security. Distributed databases and design. Object-oriented databases.
วพ.350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(3-0-6)
CN 350 Microprocessor Systems Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.242
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน สถาปตยกรรมของซีพียู ระบบบัส การเชื่อมตอหนวยความจํา
ชุดคําสั่ง ภาษาแอสเซมบลี้ อินเตอรเฟสอินพุทและเอาทพุท ไดแก พอรทขนาน พอรทอนุกรม และ
การเชื่อมตอกับสัญญาณแอนะล็อก ภาษาซีสําหรับไมโครโปรเซสเซอร เทคนิคการโปรแกรม และ
การจัดการอินเตอรรัพต การประยุกตใชงานไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Introduction to microprocessors: CPU architecture, system bus, memory interface,
instruction set, and assembly language. Input/output interface using parallel ports, serial
communications, A/D and D/A conversions, C language for microprocessor, programming
techniques, interrupts processing. Introduction to microprocessor and microcontroller
applications.
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17.6.2 รายวิชาเลือก
วพ.403 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
0(0-240-0)
CN 403 Computer Engineering Internship
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป และผานการทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่คณะกําหนด
รายวิชานี้กําหนดใหนักศึกษาจะตองผานการฝกงานในบริษัท หรือหองปฏิบัติงานวิจัย เปน
เวลา 240 ชั่ว โมง โดยใชเวลาในชว งปด ภาคเรีย นภาคฤดูรอน การฝกงานจะทําใหนัก ศึกษาได
ผสมผสานและประยุ ก ต เ อาวิ ช าที่ ไ ด เ รี ย นในชั้ น เรี ย นไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ใน
ภาคอุต สาหกรรม ผานการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหรือหองปฏิบัติงานวิจัยนั้น ๆ
จุดมุงหมายก็คือตองการใหนักศึกษาไดผานการปฏิบัติงานอันหลากหลายในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรที่ไดรับมอบหมาย และใหนักศึกษาไดเรียนรูกิจกรรมตางๆ ที่วิศวกรจะตองเผชิญ เมื่อ
ครบกําหนดชวงเวลาการฝกงาน นักศึกษาจะตองสงรายงานเปนรูปเลม และตองจัดแถลงผลการ
ฝกงานแกที่ประชุมในชั้นเรียนวิชาสัมมนา
This is a 240-hour internship in a company or factory during the summer vacation. The
purpose is to provide some experience in disciplines of computer engineering profession. After
doing the internship, a satisfactory report and seminar is required.
วพ.404 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
3(0-3-6)
CN 404 Computer Engineering Project I
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และสอบไดรายวิชาตางๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอรกําหนด
นักศึกษาแตละคนหรือเปนกลุมจะทําการวิจัยหรือพัฒนาโครงงานเพื่อแกปญหาทางดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอรภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึก ษาอยางนอยหนึ่งคน นัก ศึกษา
จะตองสงรายงานและเขาสอบโดยการสัมมนา
Research and development project on computer engineering problem are carried out by
an individual student or a group of students under supervision of one or more academic staff
members. The student must submit reports and give seminars on the project.
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วพ.405 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
6(0-6-12)
CN 405 Computer Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.404
เปนวิชาตอเนื่องจากวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 โดยเปนการดําเนินงานใน
หัวขอหรือปญหาที่ไดรับจนเสร็จสมบูรณ นักศึกษาจะตองเขาสอบเพื่อนําเสนอผลงานที่ไดจากการ
ดําเนินงานทั้งหมดโดยการสัมมนา นักศึกษาจะตองสงรายงานฉบับสมบูรณที่ผานความเห็นชอบ
จากภาควิชา
A continuation of Computer Engineering Project I to the final stage of writing a full
report and giving a final presentation.
วพ.406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-160-0)
CN 406 Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 และสอบไดรายวิชาตางๆ ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอรกําหนด และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
และผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะกําหนด
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง ในโครงงานที่มี
เนื้อหาที่ปรับเลือกใหเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและกับสถานประกอบการ โดย
ระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยผูค วบคุมงาน หรือผูประกอบการ นักศึกษาจะตองสงรายงานและเขาสอบโดยการ
สัมมนา
Working in computer industries for at least 160 hours under supervision of industrial
supervisors and the faculty staffs. A written report and oral presentation is required.
วพ.407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-320-0)
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.406
นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลงตอเนื่องจากภาค
การศึก ษาที่ผานมา โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีก ารติดตามผล และประเมินรวมกันระหวาง
นักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ นักศึกษาจะตองสงรายงาน
ฉบับสมบูรณและเขาสอบโดยการสัมมนา
A continuation of Co-operative Education in Computer Engineering I. Working in
computer industries for at least 320 hours under supervision of industrial supervisors and the
faculty staffs. A full written report and oral presentation is required.
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วพ.408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
3(3-0-6)
CN 408 Special Topics in Computer Engineering I
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หั ว ข อ หรื อ การพั ฒ นาใหม ๆ ที่ เ ป น ที่ น า สนใจในขณะนั้ น ในสาขาทางวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร
Topics of current interest and new developments in various fields in computer
engineering.
วพ.409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
CN 409 Special Topics in Computer Engineering II
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หั ว ข อ หรื อ การพั ฒ นาใหม ๆ ที่ เ ป น ที่ น า สนใจในขณะนั้ น ในสาขาทางวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร
Topics of current interest and new developments in various fields in computer
engineering.
วพ.413 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
CN 413 Analysis and Design of Algorithms
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.310
การออกแบบขั้นตอนวิธีที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ การโปรแกรม
แบบพลวัต ขั้นตอนวิธีแบบกรีดี ความถูกตองของขั้นตอนวิธี เทคนิคการพิสูจนสําหรับการวิเคราะห
ความซับซอน ปญหาทางคอมไบนาทอริกส ปญหาสมบูรณเอ็นพีและปญหาที่เกี่ยวของ
Design of efficient algorithms. Divide-and-conquer techniques. Dynamic programming.
Greedy algorithms. Correctness of algorithms. Proving techniques for complexity analysis.
Combinatorial problems. NP-complete problems and related problems.
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วพ.414 ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-6)
CN 414 Theory of Computation
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.200
การคํานวณไดและรูปแบบการคํานวณ ภาษาปกติ ไวยากรณปกติ นิพจนปกติ ทฤษฎีออโต
มาตา การคํานวณเชิงไมกําหนด ภาษาไมพึ่งบริบท ออโตมาตาแบบกดลง ไวยากรณไมพึ่งบริบท
การแจงสวน เครื่องทัวริง การคํานวณไดและไมได การตัดสินใจไดและไมได ลําดับชั้นของชอมสกี
แนวคิดหลักของเชิรช รูปแบบการคํานวณอยางอื่น
Computability and models of computation. Regular languages. Finite automata. Regular
grammars. Nondeterminism. Regular expressions. Context-free languages, Push-down automata.
Context-free grammars. Parsing. Turing machines. General grammars. Computability. The
Chomsky hierarchy. The Church-Turing thesis. Other models of computation.
วพ.415 ความปลอดภัยในการสื่อสารเบื้องตน
3(3-0-6)
CN 415 Introduction to Cryptography
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.200 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ความปลอดภั ย ในการสื่อ สารแบบใหม ระบบความปลอดภัย แบบสมมาตรและแบบ
อสมมาตร การออกแบบและการวิเคราะหระบบความปลอดภัยที่ใชบล็อกไซเฟอร (เชน ดีอีเอส และ
เออี เอส) และระบบความปลอดภั ย ที่ ประยุ ก ต ใ ช ทฤษฎี จํา นวน (เช น อารเ อสเอฟง กชั น และ
ลอการิทึมฟงกชันสําหรับจํานวนเต็ม) วิธีหลักที่ใชในการวิเคราะหในวิชานี้ คือการวิเคราะหที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของการพิสูจนทางคณิตศาสตรแบบประยุกตใชไดจริง
The focus of this course is on modern cryptography. Topics include both symmetric-key
and asymmetric-key cryptosystems. We will study constructions and analyses of cryptographic
primitives based on block ciphers, such as DES and AES, and of those based on number-theoretic
constructs, such as the RSA function and the discrete logarithm function. The main approach used
in analyzing cryptographic constructs will be the practice-oriented provable security approach.
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วพ.416 การรักษาความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 416 Computer Network Security
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.340
แนวความคิดสําคัญ ๆ ในเรื่องความมั่นคงของระบคอมพิวเตอร เชน ผูไมประสงคดี โมเดล
ของภัยคุกคาม การจัดการความเสี่ยง การปองกันภัยคุกคาม เปนตน หัวขอหลักในการศึกษาเรื่อง
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร เชน ปจจัยทางดานผูใชงานระบบวิธีการโจมตีระบบ รวมทั้งการ
โมเดล การตรวจจับและการวัดความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีแบบตาง ๆ วิทยาการความมั่นคงใน
การสื่อสาร การออกแบบและอิมพลิเมนทระบบที่มีความมั่นคง เปนตน การนําแนวความคิดพื้นฐาน
เหลานี้มาประยุกตใชในการโจมตีและปองกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ เชน
ฟ ช ชิ่ ง หนอนในระบบเครื อ ข า ย บอตเน็ ต ซอฟท แ วร ส อดแนม การจั ด การลิ ข สิ ท ธิ์ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส การควบคุมการใชขอมูลอิเล็ก ทรอนิกสดวยฮารดแวรหรือซอฟทแวรบนอุปกรณ
ไบโอเมตริกซ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส ไฟลวอลล และ วีพีเอ็น
Key concepts in computer security such as adversaries, threat models, risk management,
defenses, and deterrents. Central themes of modern computer security such as human factors,
attack creation and modeling, attack detection and measurement, cryptography and
communications security, and system design and implementation. How fundamental concepts
relate to real-life attacks and prevention mechanisms such as phishing, worms, botnets, spyware,
digital rights management, trusted computing, biometrics, electronic voting, firewall and VPN.
วพ.417 คอมพิวเตอรกราฟฟก
3(3-0-6)
CN 417 Computer Graphics
วิชาบังคับกอน : ระบบกราฟฟกทั่วไป การออกแบบซอฟทแวรทางกราฟฟก โครงสรางขอมูลของไฟลที่ใช
ในการแสดงผล การกําหนดจุดในระนาบ การเขียนเสน การแปลงทางเรขาคณิต ระบบหนาตางและ
การตัดของเสน กราฟฟก แบบราสเตอร อุปกรณสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟก แบบจําลองทาง
เรขาคณิต ระบบกราฟฟกแบบไดตอบกับผูใช การจําลองภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอนวิธี
สําหรับแกปญหาพื้นผิวที่ถูกซอนอยู
Introduction to computer graphics. Graphics hardware, Design of graphics packages.
Interaction techniques. Geometric transformations. 3D viewing and projections. Raster scan
conversion algorithms. Image synthesis. Visible surface determination. Lighting and shading.
Representation of 3D shapes, object modeling and hierarchy, color, and animation.
Implementation of important graphics algorithms.
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วพ.418 การคํานวณแบบขนาน
3(3-0-6)
CN 418 Parallel Computing
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.202
หลักการในการออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึมแบบขนาน และการเขียนโปรแกรมแบบ
ขนานบนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสถาปตยกรรมแบบขนาน หลักการออกแบบอัลกอริทึมแบบขนาน
และรูปแบบของการเขียนโปรแกรมแบบขนานชนิดตางๆ เชน เอ็มพีไอ โพสสิกซ และ โอเพน เอ็ม
พี เปนตน อัลกอริทึมแบบขนานและการประยุกตใช ไดแก การเรียงลําดับ อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ
เทคนิคการออปติไมซแบบวิยุต และอัลกอริทึมสําหรับวิเคราะหขอมูล รวมทั้งอัลกอริทึมที่ใชในการ
คํานวณในงานวิทยาศาสตร
Techniques for the design and analysis of parallel algorithms and for programming them
on commercially available parallel platforms. Principles of parallel algorithm design and different
parallel programming models with extensive coverage of MPI, POSIX threads, and Open MP.
Parallel algorithms and applications: Sorting, Graph algorithms, Discrete optimization techniques,
Data mining algorithms. A number of other algorithms used in numerical and scientific
computing applications
วพ.419 หัวขอคัดสรรทางดานความปลอดภัยในการสื่อสาร
3(3-0-6)
CN 419 Selected Topics in Cryptography
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.415
ครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับ ระบบความมั่น คงในการสื่อสารทั้งแบบสมมาตรและแบบ
อสมมาตร ศึกษาภาพรวมของเทคนิคการออกแบบและวิเคราะหระบบความมั่นคงในการสื่อสารที่
ไดรับความนิยมในปจจุบัน
Covering selected topics in both symmetric and asymmetric cryptography, this course
will provide a thorough overview of some of the most important cryptographic design and
cryptanalysis techniques that have emerged in recent years.
วพ.423 การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(3-0-6)
CN 423 Object-Oriented Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.201
การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ ใชตัวอยางของภาษาคอมพิวเตอรประเภทตาง
ๆ เพื่อใหสามารถนําความรู เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุไปประยุกตใชในการพัฒนาและ
ออกแบบชุดคําสั่งงานในชีวิตจริงได
Software design and analysis using the object-oriented paradigm. Many object-oriented
programming languages will be covered with the goal of applying the material toward real
application design and implementation.
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วพ.424 ภาษาโปรแกรม
3(3-0-6)
CN 424 Programming Languages
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.201
สวนประกอบพื้นฐานของภาษาในการเขียนโปรแกรม วิธีการเขียนโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมแบบฟง กชั น การเขีย นโปรแกรมแบบสั่งงาน การเขีย นโปรแกรมแบบวัต ถุ วิสั ย
หลักการในการออกแบบภาษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีฟอรมอลเซมานติค หลักการออกแบบ
คอมไพเลอร
Covers language design issues. Syntax. The translation process. Names, locations and
values. Control structures. Data types. Input and output. Procedures and parameters. Nesting and
scope. Definition of new data types. Dynamically varying structures. Applicative languages.
Exception handling. Parallel processing. Separately compiled modules.
วพ.425 คอมไพเลอร
3(3-0-6)
CN 425 Compilers
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.202
ทฤษฎีก ารแปลภาษาชั้นสูงเปนภาษาเครื่อง หลัก การของตัวแปลโปรแกรมและตัว แปร
คํา สั่ง การแจงส ว น การวิ เคราะหค วามหมาย การสรา งรหั สคํ าสั่ ง และการทํ าใหเ หมาะที่ สุ ด
สภาพแวดลอมขณะโปรแกรมทํางาน ตัวแปลโปรแกรมสําหรับตัวแปลโปรแกรม
Investigation into the design and implementation of language translators. Concepts of
compilers and interpreters. Parsing. Semantic analysis. Code generation and optimization. Runtime environments. Compiler-compilers.
วพ.426 ระบบวัตถุแบบกระจาย
3(3-0-6)
CN 426 Distributed Object Systems
วิชาบังคับกอน : แนวคิ ด และเทคนิ ค การทํ า โปรแกรมด ว ยวัต ถุ แ บบกระจาย หลัก การของวิ ศ วกรรม
ซอฟทแวร ประเภทของสถาปตยกรรมซอฟทแวรแบบกระจาย การจัดการกับขอยกเวนผานขอบเขต
ของโปรแกรมเปรียบเทียบเทคนิคที่แตกตางกันของการทําโปรแกรมดวยวัตถุแบบกระจาย เพื่อเห็น
ขอดีและขอเสียของระบบวัตถุแบบกระจายที่แตกตางกัน ตัวอยางที่สนับสนุนเนื้อหาวิชานี้ ไดแก
คอรบา คอมของไมโครซอฟท และโอแอลอี เปนตน
Common object broker architecture (CORBA). Programming with CORBA. Techniques:
memory management, object references, interoperable naming service, the portable object
adapter, the any type, callbacks, interceptors, objects by value, events service, CORBA
components.
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วพ.427 วิศวกรรมดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
3(3-0-6)
CN 427 Web Application Engineering
วิชาบังคับกอน : เทคโนโลยีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การวางแผนการใหบริการบนเว็บ การ
จัดการในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูใช การจัดการทางดานเนื้อหา การทดสอบซอฟตแวรหรือโปรแกรม
โปรแกรมประยุก ตที่ใชงานอยางแพรหลายทั่วไป ระบบในการคนหาขอมูลบนเว็บ เว็บเซอรวิส
สถาปตยกรรมซอฟตแวรวิสาหกิจ
Basic technology for Web applications. Service planning. User management. Content
management. Usability testing. Legacy applications. Search engines. Web services. Enterprise
application architecture.
วพ.428 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
CN 428 Electronic Commerce
วิชาบังคับกอน : การพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส องคประกอบ สถาปต ยกรรม และ
กระบวนการของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การผสานกลยุทธธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย กฎหมายและนโยบายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Technology development for electronic commerce. Elements, architectures, and
processes of electronic commerce. Synchronization of business strategy and information
technology. Security systems. Information technology laws and policies.
วพ.429 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
CN 429 Information Technology for Management
วิชาบังคับกอน : องคประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การไหลของสารสนเทศ
ภายในองคกร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนคุณภาพ ผลิตภาพ และความไดเปรียบใน
การแขงขันขององคกร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับองคกร การวางแผน
การประเมินผล และการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบุคคล องคกรและสังคม จริยธรรม กฎหมายและนโยบายของประเทศที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Elements and types of information systems for management. Information flow within an
organization. Using information technology for improving of quality, productivity and
competitive advantage of organization. Electronic business. Development of organization
information systems. Planning, evaluation, and cost-benefit analysis of information systems.
Impacts of information technology to individual, organization, and societies. Ethics, laws and
national policies concerning information technology.
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วพ.433 สถาปตยกรรมเชิงบริการ
3(3-0-6)
CN 433 Service Oriented Architecture
วิชาบังคับกอน : สถาปตยกรรมเชิงบริการและแบบจําลองในการใหบริการ เทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาระบบซอฟตแวรแบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ หลัก ในการออกแบบการบริการ การ
ประยุกตสถาปตยกรรมเชิงบริการในเชิงธุรกิจ
Service-Oriented Architecture (SOA) and its service models. SOA-related technology.
Service design principles. SOA business case.
วพ.434 การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
CN 434 Mobile Application Development
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.201
ภาพรวมของแพลตฟอรมคอมพิว เตอรเคลื่อนที่ สถาปต ยกรรมของอุปกรณเคลื่อนที่
เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายสว นบุค คล แพลตฟอรมพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ เชน Windows Mobile; Symbian การพัฒนาซอฟทแวรสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่โดยใช
ภาษา Java หรือ .NET แนวทางการออกแบบสว นติดตอผูใช แนวคิด ในการพัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต เชน การใหบริการตามพื้นที่ การสื่อสารแบบ P2P
Overview of mobile computing platform. Architecture of mobile computing devices.
Wireless and personal communication technologies. Application development platform for
mobile devices : Windows Mobile, Symbian. Software development for mobile devices using
Java or .NET Framework. User interface design guidelines. Concepts in mobile application
development: location-based service, peer-to-peer communication.
วพ.443 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2
3(3-0-6)
CN 443 Data Communication and Computer Networks II
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.340
โพรโทคอลในการเลือกเสน ทาง การสงขอมูลแบบมัลติค าสทและบรอดคาสท ระบบ
เครือขายไรสายและอุปกรณเคลื่อนที่ เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับการรับสงขอมูลแบบสื่อประสม
ความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริหารเครือขาย เครือขายคอมพิว เตอรแบบ
รับรองคุณภาพการใหบริการ
Routing Protocols. Multicast and broadcast routing. Wireless networks and mobile
systems. Multimedia networking. Security in computer networks. Network management. Qualityof-Services (QoS) Networks.
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วพ.444 ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
3(3-0-6)
CN 444 Distributed Systems
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.341
การเชื่อมตอระบบแบบกระจายกับโปรโตคอลสําหรับเครือขาย ปญหาในการจัด การ
หนว ยความจําเสมือน การติด ตอกัน ระหวางโปรเซส สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบกระจาย
ขั้น ตอนวิธี การคํานวณแบบกระจาย การออกแบบระบบแฟมขอมูล ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายแบบกระจาย
Interfaces to network protocols. Distributed run-time binding. Advanced virtual memory
issues. Advanced means of interprocess communication. File system design. Design for
extensibility. Security in a distributed environment.
วพ.445 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
3(3-0-6)
CN 445 Internet Technologies
วิชาบังคับกอน : เทคโนโลยีอิน เตอรเน็ต ในโลกปจ จุบัน ศึก ษาหนาที่ ตลอดจนวิธีการใชและการสราง
เครื่องมือชวยในระบบอินเตอรเน็ต ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ทีซีพี ไอพี และอินเตอรเน็ต เทคนิค
เอชทีเอ็มแอลสําหรับตัวอักษรและรูปภาพ การเชื่อมตอขอมูล และรูปแบบ วิธีการสรางดัชนีบน
โกเฟอร หัวขอเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย หัวขอเกี่ยวกับเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตในปจจุบัน
Survey of contemporary Internet technologies. The role, use and implementation of
current Internet tools. Basic TCP/IP. World Wide Web. HTML techniques for text, images, links
and form. Indexing methods: gopher, WAIS. Security issues.
วพ.446 ระบบการคํานวณแบบทนความบกพรอง
3(3-0-6)
CN 446 Fault-Tolerant Computing
วิชาบังคับกอน : การวางรูปแบบระบบทนความบกพรอง ปญหาทางสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรที่
ทนความบกพรอง วิธีการจัดการระบบสํารอง การวินิจฉัยและซอมแซมระบบ การตรวจสอบตนเอง
และวงจรที่ปองกันความบกพรอง เกณฑในการประเมินผลและการประมาณคาความเชื่อถือ วิธีใน
การแกไขขอผิดพลาดและการเขารหัสสําหรับการแกไข ซอฟทแวรแบบทนตอความบกพรอง
Fault model. Architectural issues in fault-tolerant computers. Redundancy management
techniques. System diagnosis and repair. Self-checking and fail-safe circuits. Evaluation criteria
and reliability estimation. Error detection and correction coding techniques. Fault-tolerant
software.
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วพ.447 การควบคุมคุณภาพการใหบริการในระบบเครือขายความเร็วสูง
3(3-0-6)
CN 447 Quality of Service Control in High-speed Networks
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.340
เทคนิคของการอนุญาตในการใชระบบเครือขาย การควบคุมทราฟฟก การจัดลําดับในการ
ใหบริการแตละแพ็คเกต กรรมวิธีการสรางระบบคิวแบบยุติธรรม การจัดการระบบบัฟเฟอร การ
ควบคุมการไหลและการเนืองแนนของทราฟฟกในระบบเครือขาย การสงตอแพ็คเกตแบบรับรอง
คุณภาพการใหบริการ การแบงแยกการใหบริการเครือขายออกเปนกลุม การสงตอแพ็คเกตโดยใช
เลเบล
Admission control. Traffic access control. Packet scheduling. Packet fair queuing
implementations. Buffer management. Flow and congestion control. QoS routing. Differentiated
services. Multiprotocol label switching.
วพ.448 การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 448 Computer Communication
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.340 และ วฟ.211
การวิเคราะหประสิทธิภาพของการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอรโดยใชทฤษฎีของคิว
การศึกษาและวิเคราะหโปรโตคอลในระดับชั้นตางๆ ในระบบเครือขายทางคอมพิวเตอร มาตรฐาน
ตางๆ ของระบบเครือขายแบบโลคัล และแบบเมโทรโปลิแตน เชน อีเทอรเนต ดีคิวดีบี เอฟดีดีไอ
Queueing theory to provide the necessary analytical background in computer networks.
Architecture protocols and performance evaluation of geographically distributed and local area
data networks. Layered protocols. Data link layer. Network layer: flow and congestion control.
Routing. Transport layer. Typical Local and Metropolitan Area Network standards: Ethernet,
DQDB, FDDI. Introduction to internetting.
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วพ.449 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกแหงหน
3(3-0-6)
CN 449 Ubiquitous Computing Technology
วิชาบังคับกอน : วิวัฒ นาการของเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร แนวคิด ของระบบคอมพิว เตอร ทุก แหงหน
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่ร องรับ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบสมองกลฝงตัว เลขชี้เฉพาะทาง
คลื่นวิทยุ เครือขายไรสายเฉพาะบุคคล ระบบไฟฟากลขนาดเล็กมาก แพลตฟอรมสําหรับพัฒนา
ระบบคอมพิว เตอรทุ ก แหง หน โมเดลในการพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต แนวคิ ด ในการสรา ง
สภาพแวดลอมแบบฉลาด เช น การเปน สว นบุค คล และการใหบ ริก ารตามบริบ ท การสํารวจ
แนวทางของเทคโนโลยี
Evolution of computer technologies. Concepts of ubiquitous computing. Overview of
supporting technologies: mobile phones, embedded system, RFID, wireless personal-area
network, and MEMS. Development platform for ubiquitous computing. Application programming
models. Concepts in smart environment implementation: personalization and context-aware
service. Survey of technology trends.
วพ.453 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 453 Fundamentals of Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : ตรรกะในระบบดิจิตอลเบื้องตน การออกแบบและการสรางเอแอลยู เลขฐานสอง การเก็บ
จํานวนลบในคอมพิวเตอร จํานวนที่มีจุดลอยตัว ชุดคําสั่งพื้นฐานสําหรับคอมพิวเตอรลดทอนคําสั่ง
(ริสก) การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การสรางเครื่องคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานภายใตเงื่อนไขของ
สัญญาณนาฬิกาแบบตางๆ โปรเซสเซอรแบบไปปไลน ลําดับชั้นของหนวยความจํา หนวยความจํา
แคช หนวยความจําเสมือน สถาปตยกรรมอินพุตเอาตพุต
A brief introduction to digital logic. Implementation of arithmetic logic unit. Binary
numbers. Representation of negative numbers in a computer. Floating-point numbers. Basic
machine instructors for a RISC- type computer. Assembly language programming.
Implementations of basic computer under various clocking assumptions. Pipelining. Memory
hierarchy: caches and virtual memory. Brief survey of input/output issues.
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วพ.454 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
3(3-0-6)
CN 454 Parallel Architecture
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.453
หลักการในการออกแบบสถาปตยกรรมแบบขนาน การใชขอมูลแบบขนาน สถาปตยกรรม
แบบมัลติโ ปรเซสเซอร การสื่อสารระหวางโปรเซส การใชขอมูลรว มกัน สถาปต ยกรรมแบบ
มัลติคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรชนิดการไหลของขอมูล ศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
สําหรับใชงานคอมพิวเตอรแบบขนาน อัลกอริทึมแบบขนาน
Parallel programs. Programming for performance. Workload-driven evaluation. Shared
memory multiprocessors. Snoop-based multiprocessor design. Scalable multiprocessors.
Directory-based cache coherence. Hardware-software tradeoffs. Interconnection network design.
Latency tolerance.
วพ.455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
3(3-0-6)
CN 455 VHDL Programming
วิชาบังคับกอน : การใชภ าษาวีเอชดีแอลออกแบบระบบดิจิต อล ดว ยเทคนิค การออกแบบเปน ระบบใน
ระดับสูง โดยการอธิบายเปนแบบโครงสรางและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮารดแวร รวมถึงการ
ทดสอบระบบ และการศึกษาดวยการทําโครงงานขนาดเล็ก การใชเครื่องมือสําหรับการออกแบบ
การสังเคราะห และการทําเปนของจริงดวยอุปกรณประเภท ซีพีแอลดีและเอฟพีจีเอ
Students will learn how to use the VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit)
Hardware Description Language (VHDL) for modeling and top level design of digital systems.
Structural and behavioral models, concurrent and sequential language elements, resolved signals,
generics, configurations, test benches, guarded signals, and case studies will be studied. With the
use of the industry standard compiler, simulation and synthesis tools, designs will be constructed
and synthesized, ultimately being configured on CPLD and FPGA chip.

40

วพ. 456 เมคาทรอนิคสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 456 Mechatronics for Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วฟ.241
ภาพรวมของระบบเมคาทรอนิคส หลักการเบื้องตนของการวัด ระบบการวัด เซ็นเซอร
และทรานสดิวเซอร วงจรปรับปรุงสัญญาณแบบตางๆ ตัวแปลงแอนะล็อกเปนดิจิตอล เทคนิคทาง
ดิจิตอลในการวัด หลักการของการแปลงพลังงานแมเหล็ก ไฟฟา และเชิงกล เครื่องจักรไฟฟา
กระแสตรงและกระแสสลับเบื้องตน วงจรอิเล็กทรอนิคสกําลังเบื้องตนและการประยุกตในการ
ควบคุมเครื่องจัก รกลไฟฟา หลัก การของระบบควบคุมแบบปอนกลับ ชนิด ของการควบคุม
พื้นฐานและตัวควบคุมแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Overview of mechatronic systems. Principles of measurement. Measurement systems:
sensors and transducers, signal conditioning circuits, analog-to-digital converter. Digital
techniques in measurement. Principles of electromagnetic and electrometrical energy conversion.
Introduction to DC and AC electrical machines. Introduction to power electronics circuits and
their applications in machine control. Principles of feedback control system. Basic control actions
and industrial automatic controllers.
วพ.457 การพัฒนาระบบฝงตัว
3(3-0-6)
CN 457 Embedded System Development
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.350
ทบทวนความรูเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร วัฎจักรของการพัฒนาระบบฝงตัว โครงสราง
และอุปกรณข องไมโครคอนโทรลเลอร การเชื่อมตอหนว ยความจําและอุปกรณภ ายนอก การ
วิเคราะหฐานเวลาและวงรอบของบัส เครื่องมือสําหรับการพัฒนาซอฟตแวรขามแพลทฟอรม การ
ออกแบบและเขียนซอฟตแวรฝงตัว การโปรแกรมแบบหลายงานดวยระบบปฏิบัติการทันเวลา การ
จัดลําดับและการสื่อสารระหวางงาน กรณีศึกษาของการพัฒนาระบบฝงตัว
Review on microprocessor-based system. Embedded system development life cycLE
Microcontroller architecture and peripherals. Memory and I/O interfacing. Timing and bus cycle
analysis. Toolchain for cross-platform software development. Embedded software design and
implementation. Multitasking programming with real-time operating systems. Scheduling and
inter-process communication. Case studies of embedded system development.
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วพ.458 เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 458 Computer Interfacing Techniques
วิชาบังคับกอน : ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคนิค การเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับอุปกรณตางๆ ระบบบัส
ตางๆ ในคอมพิว เตอรสมัยใหม ฮารด แวรข องสว นติด ตอผูใ ช ฮารด แวรสําหรับสื่อสารขอมูล
ฮารดแวรสําหรับรวบรวมขอมูล ระบบซอฟตแวรสําหรับสั่งการอินเตอรเฟส ไดแก ดีไวซไดรเวอร
ไลบรารี การสราง GUI เทคนิคในการประยุกตคอมพิวเตอรในการวัดและควบคุม แนะนําเกี่ยวกับ
แนวคิดฮารดแวรในวงรอบ
Introduces hardware, software and techniques for interfacing computer with external
devices. Review of modern computer buses. Hardware for user interface. Hardware for data
communication. Hardware for data acquisition. Software system for computer interfacing: device
driver, library, GUI. Techniques in applying computer in measurement and control. Introduction
to hardware-in-loop concept.
วพ.459 ระบบทํางานแบบทันที
3(3-0-6)
CN 459 Real-Time Systems
วิชาบังคับกอน : สอบได วพ.341
แนวคิดของระบบทํางานแบบทันที เงื่อนไขของการทํางานแบบทันที ระบบปฏิบัติการ
ทํางานแบบทันที ไดแก การจัดลําดับงาน และการสื่อสารระหวางงาน เทคนิคของการโปรแกรม
ชนิดทํางานแบบทันที การประเมินประสิทธิภาพการทํางานแบบทันที ไดแก การวิเคราะหอัตราทาง
เดียว การวิเคราะหเวลาทํางานในกรณีดอยสุด กรณีศึกษาของระบบคอมพิวเตอรชนิดทํางานแบบ
ทันที
Concepts of real-time systems. Real-time constraints. Real-time operating systems:
scheduling, inter-process communication. Real-time programming techniques. Evaluation of realtime performance: rate monotonic analysis, worst-case execution time analysis. Case studies of
real-time computer systems.
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วพ.463 ปญญาประดิษฐ
3(3-0-6)
CN 463 Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน : ปญหา ขอบขายของปญหา และการคนหาคําตอบ เทคนิคการคนหาแบบฮิวริสติค การ
แสดงความรูต รรกศาสตรแ บบพริดิเคต การแสดงความรูโ ดยอาศัย กฎ การหาเหตุผล ในรู ป
สัญญลักษณ การหาเหตุผลเชิงสถิติโ ครงสรางแบบสล็อตและฟล ภาษาในการเขียนโปรแกรม
สําหรับปญญาประดิษฐ การแกปญหา หัวขอการพัฒนาใหม ๆ ในสาขาวิชาปญญาประดิษฐ
The basic techniques for building intelligent computer systems. State-space
representations. Problem reduction. Means-end analysis. And-or graphs. Heuristic searching.
Predicate calculus. Resolution theorem proving. Horn clause theorem provers. AI systems and
languages. Issues of knowledge representation. Learning and concept formation. LISP
programming.
วพ.464 ระบบผูเชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
CN 464 Expert Systems
วิชาบังคับกอน : เนื้อหาทั่ว ไปเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ การเลือกปญ หา การเสาะหาความรู การแสดง
ความรู การเขียนโปรแกรมจัด การเกี่ยวกับความรู การสรางแกนกลางของระบบ ผูเชี่ยวชาญ
บทบาทของมนุษย การพิจารณาระบบผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบความถูกตองของความรู การ
ประเมินผลระบบผูเชี่ยวชาญ การประยุกตใชระบบผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และแนวโนมใน
อนาคต
Structure of problem-solving engines and knowledge bases for expert performance.
Problem taxonomies. Methods to automate the acquisition of human experiential knowledge.
Methods to automate the explanation of problem-solving behavior. Examples of existing expert
systems and their application areas.

43

วพ.465 การรูจํารูปแบบ
3(3-0-6)
CN 465 Pattern Recognition
วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.261
ปญหาพื้นฐาน และแนวความคิดเกี่ยวกับระบบรูจํารูปแบบ เทคนิคการรูจําโดยใชหลักสถิติ
เทคนิคการรูจําโดยใชไวยากรณ การดึงลักษณะเดนจากภาพมีคาเปนเลขฐานสอง คุณลักษณะของ
เทคสเจอร การคํานวณหาขอมูล 3 มิติ หัวขอการพัฒนาใหม ๆ เกี่ยวกับการรูจํารูปแบบ
Basic problems and systematic views of pattern recognition systems. Statistical pattern
recognition techniques. Syntactic pattern recognition techniques. Feature extraction of binary
value images. Texture features. Extraction of 3D information.
วพ.466 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
CN 466 Computer Vision
วิชาบังคับกอน : การรับและวิเคราะหขอมูลรูปภาพของคอมพิวเตอร โดยเนนที่วิธีก ารที่จ ะนําไปสูก าร
พัฒ นาระบบการมองของหุน ยนต การสรางรูปภาพและการรับรูรูปภาพ การแบงรูปภาพ การ
ตรวจหาขอบวัตถุ การคนหารูปราง การรูจํารูปแบบ การบีบอัดรูปภาพ เนื้อภาพ การเขียนโปรแกรม
โดยใชขั้นตอนวิธีการสําหรับทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
Computer acquisition and analysis of image data with emphasis on techniques for robot
vision. Image formation and image sensing. Image segmentation. Edge detection. Shape finding.
Pattern Recognition. Image compression and texture. Several computer-vision algorithms.
วพ.467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ
3(3-0-6)
CN 467 Statistical Natural Language Processing
วิชาบังคับกอน : สอบได วอ.261
เปนสาขายอยของปญญาประดิษฐและภาษาศาสตรคอมพิวเตอร นักศึกษาจะไดเรียนรูถึง
การสร างอย างอัต โนมัติ และการเข าใจภาษามนุ ษ ย ดว ยคอมพิว เตอร กลวิ ธีท างสถิ ติแ ละการ
ประมวลผลทางภาษา หัวขอประกอบดวย แบบอยางจากทฤษฎีสารสนเทศ แบบจําลองภาษาโดย
การคาดคะเน ขั้นตอนวิธีอีเอ็ม (EM Algorithm) แบบจําลองมารคอฟซอนเรน (hidden Markov
models) เอนโทรปสูงสุด เทคนิคการจําแนกประเภทและการถดถอย
A subfield of artificial intelligence and computational linguistics. It studies the problems
of automated generation and understanding of natural human languages. Techniques emerged in
statistical methods for language technologies and natural language processing (NLP) are
introduced. Topics include the source-channel paradigm from information theory, predictive
language models, hidden Markov models, the EM algorithm, maximum entropy methods, and
classification and regression techniques.
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18. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
แนวทางการประกัน คุ ณ ภาพหลัก สูต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนไป
ตามกระบวนการประกันคุณ ภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกัน คุณ ภาพของ
หลักสูตร ประกอบดวย 4 ประเด็นหลักดังตอไปนี้
1. การบริหารหลักสูตร
1.1. การบริหารจัดการ
§ มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
§ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการที่คลองตัว
§ มีระบบการสรรหาที่โปรงใส
§ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน
§ มีการกําหนดนโยบาย ทิศทาง วางแผน การจัดการเรียนการสอน จัดหา
อาจารยผูสอน ทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการศึกษา ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ตลอดจนพัฒนากลไก
การควบคุมคุณภาพหลักสูตร
§ มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงาน การวางแผน และ
การตัดสินใจอยางมีระบบ
§ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
§ มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร
§ มีการดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
§ มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงาน
และโครงการใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.2. การบริหารหลักสูตร
§ หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ
§ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
§ มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษา
อยางชัดเจน
§ โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร
§ ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิง
บริหารหลักสูตร
§ มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร
§ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการ
ปรับปรุง
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§ หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควร
§
§

§
§

พิจารณาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย
(ภายใน 2 -5 ป)
มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายใน
และภายนอกสถาบัน
นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา

1.3. การเงินและงบประมาณ
§ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน
§ มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพิ่มเติม
§ มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและ
แผนงาน
§ มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบได
§ มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได
1.4. การประกันคุณภาพ
§ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ชัดเจน
§ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- มีการกําหนดดัชนีบงชี้วัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
§ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
§ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
§ มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
§ มีการจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงาน
ภายนอก
§ มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพื่อการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น
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2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
2.1. อาจารย
§ มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
§ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานให
อาจารยอยางเหมาะสมชัดเจน
§ มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
§ มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตาม
ความจําเปน
2.2. ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
§ มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
§ มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และ
การประเมินผล
§ มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย เขาใจงาย
§ จัดใหมีอาคารสถานที่ ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ จัดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทั้งภาษไทยและ
ภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัย
อยางเพียงพอ
§ จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณที่เอื้อ
อํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต
§ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
§ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาตามหลักสูตร
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
§ มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเ รียน โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง
§ มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน
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§ มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน

Website หรือ E-mail
§ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับตางประเทศ
§ จัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศนแกนักศึกษา เพื่อให
ความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่ถูกตองตาม
หลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
§ มีการแนะนําหลักสูตร การบริการขอมูลทางวิชาการ การรับคํารองของ
นักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
§ มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ มีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
§ มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา
§ มีการจัดทําแผนกลยุทธ
- เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่วางแผนไว
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของตลาดแรงงาน
และสังคม
19. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552)
มีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ
ทุก ๆ 5 ป และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
1. งานวิจัย
๑. ชื่อทุน: ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม 2550
ชื่อผูวิจัย: ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
ผูใหทุน: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่องานวิจัย: การปกปองเครือขายอุปกรณสงสัญญาณดวยศาสตรแหงการสื่อสารอยางปลอดภัย
ปที่งานวิจัยสําเร็จ: 2551
๒. ชื่อทุน: ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม 2546
ชื่อผูวิจัย: ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
ผูใหทุน: สกว.
ชื่องานวิจัย: กระบวนการการพิสูจนตัวผูสื่อสารและการนําไปใชในการสรางและ
ตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสที่ใชชื่อของผูสื่อสารเปนหลักและการประยุกตใชในการ
สื่อสารอยางปลอดภัย
ปที่งานวิจัยสําเร็จ: 2548
2. บทความ
1. M. Bellare and C. Namprempre. Authenticated encryption: Relations among notions and
analysis of the generic composition paradigm. Journal of Cryptology, 21(4):469–491, Oct
2008.
2. M. Bellare, C. Namprempre, and G. Neven. Security proofs for identity-based identification
and signature schemes. Journal of Cryptology, Aug 2008.
3. M. Abdalla, J. H. An, M. Bellare, C. Namprempre. From identification to signatures via the
Fiat-Shamir transform: Necessary and sufficient conditions for security and forward-security.
IEEE Transactionson Information Theory, 54(8):3631–3646, Aug 2008.
4. M. Bellare, C. Namprempre, and G. Neven. Unrestricted aggregate signatures. International
Colloquium on Automata, Languages and Programming – ICALP 2007, volume 4596 of
Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin Germany, 2007
5. C. Namprempre and M. Dailey. Mitigating dictionary attacks with a text-graphics character
CAPTCHA. IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and
Computer Sciences, E90-A(1):179–186, Jan 2007.
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6. C. Namprempre, G. Neven, and M. Abdalla. A study of blind message authentication codes.
IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer
Sciences, E90-A(1):75–82, Jan 2007.
7. M. Abdalla, C. Namprempre, and G. Neven. On the (im)possibility of blind message
authentication codes. In D. Pointcheval, editor, Topics in Cryptology – CT-RSA 2006,
volume 3860 of Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Berlin Germany,
February 2006.
8. M. Dailey and C. Namprempre. A text-graphics character CAPTCHA for password
authentication. IEEE TENCON 2004, pages B045–B048, November 2004.
9. M. Bellare, T. Kohno, and C. Namprempre. Breaking and provably repairing the SSH
authenticated encryption scheme: A case study of the Encode-then-Encrypt-and-MAC
paradigm. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 7(2):206–241,
May 2004.
10. M. Bellare, C. Namprempre, and G. Neven. Security proofs for identity-based identification
and signature schemes. In C. Cachin and J. Camenisch, editors, Advances in Cryptology –
EUROCRYPT 2004, volume 3027 of Lecture Notes in Computer Science, pages 268–286.
Springer-Verlag, Berlin Germany, May 2004.
11. M. Bellare, C. Namprempre, D. Pointcheval, and M. Semanko. The one-more-RSA-inversion
problems and the security of Chaum's blind signature scheme. Journal of Cryptology, 16(3):
185–215, June 2003. Impact Factor 1.824.
ผูชวยศาสตราย ดร. ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน
1. T. Kijkanjanarat, “Educational Guidelines for Producing Engineers with Business
Perspectives for the Faculty of Engineering, Thammasat University”, Thai Science and
Technology Journal (TSTJ), Vol. 13, No.2, pp.72-75, May – August 2548.
2. T. Kijkanjanarat and U. Ruangrit, “System for Checking Qualifications for Getting
Professional Licenses for Associate Engineers”, The 3rd National Conference on Engineering
Education, May 2005.
3. P. Apipattanamontre and T. Kijkanjanarat, “Fast Filter Matching in Two Dimensions by
using Trie-based Structures”, Thai Science and Technology Journal (TSTJ), Vol. 12, No.1,
pp.12-22, January – April 2547.
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4. P. Apipattanamontre and T. Kijkanjanarat, “Two-Dimensional Packet Classification using
Cloning-Tree Structures”, 26th Electrical Engineering Conference (EECON-26), November
2003.
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ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชา ที่รวมสอนในหลักสูตร
ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
ลําดับที่
ทางวิชาการ
1 นายณรงค บวบทอง
รศ.
M.Eng. (Computer), King Mongkut’s Institute of
Narong Buabthong
Technology Ladkrabang
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute
of Technology North Bangkok
(Digital Signal Processing, Computer Engineering,
Microelectronics)
2 นายนรินทร วัฒนกุล
รศ.
M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s
Narin Watanakul
Institute of Technology North Bangkok
B.Sc. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute
of Technology North Bangkok
(Power Electronics, Power Systems, Energy
Management)
3 นายพิชัย อารีย
รศ.
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Glasgow,
Pichai Aree
UK
M.S. (Electrical Engineering), University of Manchester
Institute of Science and Technology
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute
of Technology Thonburi
(Power Systems, Electrical Machines)
4 นายไพบูลย นาคมหาชลา
รศ.
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Florida,
สินธุ
Gainesville, Florida, USA
Paiboon Nakmahachalasint
M.Eng. (Electrical Engineering), University of Florida,
Gainesville, Florida, USA
B.Eng. (Industrial Instrumentation), King Mongkut's
Institute of Techonology Ladkrabang
(Power Electronics, Electronic Systems & Controls,
Industrial Automation)
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ลําดับที่
5

6

7

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
นายวันชัย ไพจิตโรจนา
รศ.
Ph.D. (Optoelectronics), King’s College, University of
Wanchai Pijitrojana
London, London, UK
M.Sci. (Nonlinear Optics), University of Southern
California, California, USA
M.Eng. (Computer), Asian Institute of Technology,
Thailand
B.Eng. (Telecommunication), King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang, Thailand
(Laser and Nonlinear Optics)
นายสมชาติ โชคชัยธรรม
รศ.
D.Eng. (Electrical Engineering),
Somchart Chokchaitam
Nagaoka University of Technology, Japan
M.S. (Electrical Engineering), University of Rochester
B.Eng. (Electrical Engineering),
Chulalongkorn University
(Image Processing, Digital Signal Processing,
Telemedicine)
นายสัญญา มิตรเอม
รศ.
Ph.D. (Electrical Engineering), University of Southern
Sanya Mitaim
California, USA
M.S. (Electrical Engineering), University of Southern
California, USA
B.Eng. (Control Engineering), King Mongkut’s Institute
of Technology, Ladkrabang
(Nonlinear Signal Processing, Neural and Fuzzy Systems,
Stochastic Resonance)
ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่
8

9

10

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
ผศ.
Ph.D. (Biomedical Engineering), University of Southern
นางจรี ไชยชาญ
Jarree Chaicharn
California
M.S. (Biomedical Engineering) , University of Southern
California
M.Eng. (Telecommunications), Asian Institute of
Technology
B.Eng. (Electrical Engineering), Khon Kaen University
(Biomedical Signal Processing, Circulatory Control in
Sleep-Disordered Breathing)
ผศ.
Ph.D. (Computer Science), University of California, San
น.ส.ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
Chanathip Namprempre
Diego, USA
M.Eng. (Computer Science and Engineering),
Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts,
USA
B.S. (Computer Science and Engineering), Massachusetts
Institute of Technology Massachusetts, USA
(Cryptography, Computer and Network Security,
Distributed Systems)
นายชาครี มาลีวรรณ
ผศ.
M.S.EE. (Microelectronics), University of Texas, USA
Charkree Maleewan
M.Sc. (Physics), Northeastern Illinois University, USA
B.Sc. (Physics), Ramkhamhang University
B.Arch. (Industrial Design), King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang
(Microelectronics, Electromagnetics and Optoelectronics)
ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่
11

12

13

14

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
นายทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน
ผศ.
Ph.D. (Electrical Engineering), Polytechnic University,
Taweesak Kijkanjanarat
USA
M.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA
M.Eng. (Computer Science), Asian Institute of
Technology, Thailand.
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University,
Thailand.
(Computer Network, Computer Engineering)
นายนพพร ลีปรีชานนท
ผศ.
Ph.D. (Electrical Engineering), Royal Melbourne Institute
Nopporn Leeprechanon
of Technology, Australia
M.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s
Institute of of Technology Ladkrabang
B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
(Power System, High-Voltage Engineering, Electrical
System Design)
นายนภดล อุชายภิชาติ
ผศ.
Ph.D. (Medical Signal Processing), Napier University,
Nopadol Uchaipichat
Edinburgh, UK
M.Eng. (Mechatronics), Aisian Institute of Technology,
Bangkok, Thailand
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University,
Bangkok, Thailand
(Digital Signal Processing)
นายศุภชัย วรพจนพิศุทธิ์
ผศ.
D.Eng. (Control Engineering), Tokyo Institute of
Supachai Vorapojpisut
Technology, Japan
M.Eng.(Electrical Engineering), Chulalongkorn
University
B.Eng. (Electrical Engineering), Chulalongkorn
University
(Control Engineering)
ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่
15

16

17

18

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
นายจาตุรงค ตันติบัณฑิต
อาจารย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), University
Charturong Tantibundhit
of Pittsburgh, USA
M.S. (Information Science), University of Pittsburgh,
USA
B.Eng. (Electrical Engineering), Kasetsart University,
Thailand
(Speech Processing, Pattern Recognition, Computer
Vision)
นายชุมพล บุญมี
อาจารย D.Eng. (Information Science and Control Engineering),
Choompol Boonmee
Nagaoka University of Technology, Japan
M.Eng. (Electrical & Electronic System Engineering),
Nagaoka University of Technology
B.Eng. (Electrical Engineering), Nagaoka University of
Technology
(Computer Engineering)
นายดามพเมษ บุณยะเวศ
อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering), University of Colorado
Dahmmaet Bunnjaweht
M.S. (Electrical Engineering), University of Colorado
B.Eng. (Electronics Engineering), King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang
(Signal Processing, Wireless Communication)
นายทรงยศ นาคอริยกุล
อาจารย Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie
Songyot Nakariyakul
Mellon University, USA
M.S. (Electrical and Computer Engineering), Carnegie
Mellon University, USA
B.S. (Electrical Engineering), Columbia University, USA
(Distortion-Invariant Pattern Recognition, Feature
Reduction, and Hyperspectral Image Processing)
ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่
19

20

21

22

23

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
นายนาวิน สมญาติ
อาจารย M.Sc. (Computer Science), University of Edinburgh, UK
Nawin Somyat
B.Eng. (Electrical & Electronic Engineering), University
of Manchester Institute of Science and Technology, UK
(Electronic and Computer Engineering)
นาย ปยะ เตชะธีราวัฒน
อาจารย Ph.D. (Computer Engineering), Royal Melbourne
Piya Techateerawat
Institute of Technology, Australia
B.Eng. (Computer Engineering), Faculty of Engineering,
University of New South Wales, Australia
(Computer Network, Network Security and Wireless
Sensor Network)
นายพงษศักดิ์ มหาโชคเลิศ
อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering), The Ohio State
วัฒนา
University, USA
Pongsak
M.S. (Electrical Engineering), The Ohio State University,
Mahachoklertwattana
USA
M.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan
B.Eng. (Electrical Engineering), Kyoto University, Japan
(Computational Electromagnetics and Applications,
Microwave Technologies)
นายพรระพีพัฒน ภาสบุตร
อาจารย D. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of
Pornrapeepat Bhasaputra
Technology, Thailand
M. Eng. (Electrical Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand
B.Eng. (Electrical Engineering), Thammasat University,
Thailand
(Power Systems, Energy Management)
นายวชิรา พรหมสาขา ณ
อาจารย M.Eng. (Computer Science & Information Management),
สกลนคร
Asian Institute of Technology, Thailand
Wachira Promsaka Na
B.Eng. (Chemical Engineering), King Mongkut's Institute
Sakolnakorn
of Technology North Bangkok, Thailand
(Information Management)
ชื่อ-สกุล
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ลําดับที่
24

25

ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
ทางวิชาการ
นายวีรชัย อัศวเมธาพันธ
อาจารย Ph.D. (Electronic Engineering), The University of Tokyo, Japan
M.Eng. (Electronic Engineering), The University of
Weerachai
Tokyo, Japan
Asawamethapant
B.Eng. (Electrical and Electornics Engineering), Faculty
of Engineering, Chiba University, Japan
(Semiconductor Lasers, Photonic Integrated Circuits,
Epitaxial Growth and Processing Technologies)
นายวีรชัย อโณทัยไพบูลย อาจารย Ph.D. (Information Technology), Sirindhorn International
Weerachai
Institute of Technology, Thammasat University, Thailand
Anotaipaiboon
M.S. (Electrical Engineering), Stanford University, USA
B.S. (Computer and Systems Engineering), Rensselaer
Polytechnic Institute, USA
(Numerical Optimization, CNC Programming)
ชื่อ-สกุล

ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒ/ิ ประสบการณ
ภาคผนวก 4 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

รายนามอาจารย

1.
2.
3.
4.
5.

ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน
ชนาทิพย นามเปรมปรีดิ์
ชุมพล บุญมี

**
**

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
6
3
9

ภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
รวม
6
3
9

6

3

-

9

6

3

-

9

6

3

-

9

6

3

-

9

วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

3

-

-

3

6

-

-

6

นาวิน สมญาติ

9

-

-

9

9

-

-

9

ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 7.8 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 8.4 ชั่วโมง/สัปดาห
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ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ฉบับป พ.ศ. 2547 เพื่อใชในปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------------------------------1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่
......................./.......................เมื่อวันที่.....................................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต
5.1.2 เปลี่ยนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1) เปลี่ยนวิชา วท. 124 เปน วท. 123
2) เปลี่ยนวิชา วท. 174 เปน วท. 173
3) เปลี่ยนวิชา วพ. 201 เปน มธ.156
4) ยายวิชา ค. 131 เปนวิชาบังคับนอกสาขา
5) ยายวิชา ค. 251 เปนวิชาบังคับนอกสาขา
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ
ค. 214 ไปเปนวิชาแกน
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210
วย.106 และ วค. 106
8) เพิ่มรายวิชา สษ. 202
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5.1.3 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17 หนวยกิต และพื้นฐานทางวิศวกรรม
10 หนวยกิต
5.1.4 เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก 48 หนวยกิต เปน 50 หนวยกิต
5.2 ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 7 วิชา ไดแก วพ. 101, วพ.201,วพ. 202, วพ. 320, วพ. 340วพ. 413,
และ วพ. 425
5.3 เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 4 วิชา ไดแก วพ. 201, วพ. 202, วพ. 340
5.4 เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 33 วิชา ไดแก วพ. 101, วพ. 320, วพ. 341, วพ. 342, วพ. 403,
วพ. 404, วพ. 405, วพ. 408, วพ. 409, วพ. 413, วพ. 414, วพ. 415, วพ. 418, วพ. 416,
วพ. 417, วพ. 423, วพ. 424, วพ. 425, วพ. 426, วพ. 443, วพ. 444, วพ. 445, วพ. 446,
วพ. 447, วพ. 448, วพ. 453, วพ. 454, วพ. 459, วพ. 463, วพ. 464, วพ. 465, วพ. 466,
และ วพ. 467
5.5 แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 5 วิชา ไดแก วพ. 413, วพ. 425, วพ. 444, วพ. 454, และ วพ. 404
5.6 เพิ่มวิชาบังคับกอน จํานวน 5 วิชา ไดแก วพ. 201, วพ. 403, วพ. 320, วพ. 423, และ วพ. 465
5.7 เปลี่ยนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก จํานวน 3 วิชา ไดแก วพ. 403, วพ. 404 และ วพ. 405
5.8 เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ จํานวน 3 วิชา ไดแก วพ. 320, วพ. 341 และ วพ. 342
5.9 เพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 1 เปน 3 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วพ. 404
5.10 เพิ่มจํานวนหนวยกิตจาก 2 เปน 6 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วพ. 405
5.11 ตัดวิชาออก จํานวน 3 วิชา ไดแก วพ. 209, วพ. 423, วพ. 400
5.12 เปดวิชาเพิ่ม จํานวน 15 วิชา
วพ. 310 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
3(3-0-6)
CN 310 Data Structures and Algorithms II
วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-160-0)
CN 406 Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering
วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-320-0)
CN 407 Co-operative Education in Computer Engineering
วพ. 419 หัวขอคัดสรรทางดานความปลอดภัยในการสื่อสาร
3(3-0-6)
CN 419 Selected Topics in Cryptography
วพ. 427 วิศวกรรมดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
3(3-0-6)
CN 427 Web Application Engineering
วพ. 428 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
CN 428 Electronic Commerce
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วพ. 429
CN 429
วพ. 433
CN 433
วพ. 434
CN 434
วพ. 449
CN 449
วพ. 350
CN 350
วพ. 455
CN 455
วพ. 456
CN 456
วพ. 457
CN 457
วพ. 458
CN 458

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management
สถาปตยกรรมเชิงบริการ
Service Oriented Architecture
การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่
Mobile Application Development
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกแหงหน
Ubiquitous Computing Technology
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร
Microprocessor Systems Design
การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
VHDL Programming
เมคาทรอนิคสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Mechatronics for Computer Engineering
การพัฒนาระบบฝงตัว
Embedded System Development
เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
Computer Interfacing Techniques
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6. โครงสรางหลัก สูตรภายหลังการปรับ ปรุง แกไ ข เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ โครงสรางเดิมและเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ สกอ.
โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
48
30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
84
86
104
2.1 วิชาแกน
11
27
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
75
77
2.2.1 วิชาบังคับ
48
50
2.2.2 วิชาเลือก
27
27
3. หมวดเลือกเสรี
6
6
6
หนวยกิตรวมไมนอยกวา
120
140
140
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

ปรัชญาของหลักสูตร
-

ปรัชญาของหลักสูตร
หลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนนการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรทั้งในทาง
ทฤษฎี แ ละในการคิ ดออกแบบการประยุก ต ใ ช งาน และเป ด
โอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลายตาม
ความตองการ เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร ซึ่งถือเปนวิชาชีพ
หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และบทบาทในสั ง คมดิ จิ ต อลป จ จุ บั น
หลักสูตรยังมุงเนนสงเสริมใหมีความใฝรูและหมั่นศึกษาเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ ดวยตนเอง มีความยึดมั่นในจริธรรมอันดีงาม
มีจ รรยาบรรณของวิศ วกร มี ความซื่ อสั ตย สุจ ริต และมี ความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหไดบัณทิตที่มีความพรอมในดานวิชาการ
และจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ต อ ตนเองและสั งคมโดยส ว นรวม ในการ
ประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอไปในระดับปริญญาที่สูงขึ้น

ความมุงหมาย
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการ
รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู และมีความคิด
สรางสรรค
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการ
รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และมีความคิดสรางสรรค
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม
คํานึงถึงสังคมและสวนรวม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวม
ไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ
หลักสูตร

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวม
ไมนอยกวา 140 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ
ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ
หลักสูตร
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หลักสูตร พ.ศ. 2547
องคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
1.1 สวนที่ 1 ศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนดรวม 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
- หมวดสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
- หมวดภาษา
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6
1.2 สวนที่ 2 ศึกษาหลักสูตรตามที่คณะกําหนด
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน

2.2 วิชาเฉพาะสาขา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
2.3 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
3. วิชาเลือกเสรี
ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
(สวนที่ 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตร
หมวดวิ ทยาศาสตร และคณิ ตศาสตร และหมวดภาษา
รวม 21 หนวยกิต และตองศึกษา (สวนที่ 2) จํานวน
27 หนวยกิต ดังนี้
1.1 สวนที่ 1
-หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1วิชา
มธ 110 .สหวิทยาการมนุษยศาสตร
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หนวยกิต องคประกอบของหลักสูตร
หนวยกิต
48
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
21
1.1 สวนที่ 1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่
21
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม 21 หนวยกิต
3
- หมวดมนุษยศาสตร
3
3
- หมวดสังคมศาสตร
3
6
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6
: วิทยาศาสตร
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
9
- หมวดภาษา
9
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6
27
1.2 สวนที่ 2 ศึกษารายวิชาตามที่คณะกําหนด
รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
86
2. วิชาเฉพาะ
104
11
2.1 วิชาแกน
27
2.2.1 พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
17
วิทยาศาสตร
2.2.2 พื้นฐานทางวิศวกรรม
10
75
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
77
48
- วิชาบังคับ
50
27
- วิชาเลือก
27
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกเฉพาะสาขา
6
3. วิชาเลือกเสรี
6
ขอกําหนดหลักสูตร
48
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป
หมวดมนุ ษ ยศาสตร หมวดสั ง คมศาสตร หมวด
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร หมวดภาษา และหมวด
อื่นๆ รวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
21
(3)
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1.1 สวนที่ 1
-หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1วิชา
มธ 110 .สหวิทยาการมนุษยศาสตร

21
(3)
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- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 2 วิชา
: วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
วพ. 201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
ท. 161 การใชภาษาไทย 1
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 ศึกษาหลักสูตรตามที่คณะกําหนด
วท. 124
วท. 174
วท. 133
วท. 183

เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต

(3)

(3)
(3)

(3)
(0)
(3)
(3)
27
(3)
(1)
(3)
(1)

(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
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- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 2 วิชา
: วิทยาศาสตร
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
ท. 161 การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตร
ที่คณะฯ กําหนด ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จาก รายวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงาน
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
ทอ. 201 หลักการบริหาร
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา

(3)

(3)
(3)

(3)
(0)
(3)
(3)

(3)
(1)

(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
2. วิชาเฉพาะ
86 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หนวยกิต

วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
วก. 111 กราฟฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
วิชาบังคับในสาขา
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
วพ. 300 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 340 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
วพ. 400 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 401 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
วพ. 402 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2

(3)
(3)

(0)
(3)
(3)
(2)
(3)
75
48
(3)
(3)
(0)
(3)
(1)
(2)
(1)
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เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกสาขา
2. วิชาเฉพาะ
104 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27 หนวยกิต
2.2.1 พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
17 หนวยกิต
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
2.2.2 พื้นฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร
วก. 100 กราฟฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
วิชาบังคับในสาขา
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 1
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก วพ. 403
วพ. 340 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1
ตัดออกจากหลักสูตร
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก วพ. 404
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก วพ. 405
วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
วพ. 310 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 2
วพ. 320 วิศวกรรมซอฟทแวร
วพ. 341 ระบบปฏิบัติการ
วพ. 342 ระบบฐานขอมูล
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร

(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(0)
(3)
(3)
(1)
(3)
77
50
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ. 200 ทฤษฏีสนามแมเหล็กไฟฟา
วฟ .201 การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ.202 การออกแบบงานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 210 สัญญาณและระบบ
วฟ. 211 ทฤษฏีความนาจะเปนและกระบวนการสุม
วฟ. 220 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
วฟ. 221 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
วฟ. 230 เครื่องจักรกลไฟฟา 1
วฟ.301 การออกแบบงานขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ.302 การออกแบบงานขั้นสูงทางวิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 320 การออกแบบวงจรดิจิตอล
วฟ. 340 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
วฟ. 345 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร

2.2.2 วิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วพ. 313 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
วพ. 314 ทฤษฏีการคํานวณ
วพ. 315 ความปลอดภัยในการสื่อสารเบื้องตน
วพ. 316 การคํานวณแบบขนาน
วพ. 317 คอมพิวเตอรกราฟฟก
วพ. 323 วิศวกรรมซอฟทแวร
วพ. 324 การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ
วพ. 325 ภาษาโปรแกรม
วพ. 326 คอมไพเลอร
วพ. 327 ระบบวัตถุแบบกระจาย
วพ. 333 ปญญาประดิษฐ
วพ. 334 ระบบผูเชี่ยวชาญ
วพ. 335 การรูจํารูปแบบ
วพ. 336 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
วพ. 343 ระบบปฏิบัติการ
วพ. 344 ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
วพ. 345 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
วพ. 346 ระบบฐานขอมูล
วพ. 347 ระบบการคํานวณแบบทนความบกพรอง

(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)

27
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วิชาบังคับนอกสาขา
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ .201 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ.202 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 210 สัญญาณและระบบ
วฟ. 211 ทฤษฏีความนาจะเปนและกระบวนการสุม
วฟ. 240 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
วฟ. 241 อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ตัดออกจากหลักสูตร
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก
วฟ. 241 การออกแบบวงจรดิจิตอล
เปลี่ยนเปนวิชาเลือก วฟ. 380
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับในสาขา วพ. 350
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ค.251 วิธกี ารและการประยุกตใชทางนิวเมอริคัล
2.2.2 วิชาเลือก
วิชาเลือกในสาขา
วพ. 413 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธี
วพ. 414 ทฤษฏีการคํานวณ
วพ. 415 ความปลอดภัยในการสื่อสารเบื้องตน
วพ. 418 การคํานวณแบบขนาน
วพ. 417 คอมพิวเตอรกราฟฟก
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับในสาขา วพ. 320
วพ. 423 การออกแบบและวิเคราะหโปรแกรมเชิงวัตถุ
วพ. 424 ภาษาโปรแกรม
วพ. 425 คอมไพเลอร
วพ. 426 ระบบวัตถุแบบกระจาย
วพ. 463 ปญญาประดิษฐ
วพ. 464 ระบบผูเชี่ยวชาญ
วพ. 465 การรูจํารูปแบบ
วพ. 466 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับในสาขา วพ. 341
วพ. 444 ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
วพ. 445 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับในสาขา วพ. 342
วพ. 446 ระบบการคํานวณแบบทนความบกพรอง

(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)
27
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วพ. 348 การควบคุมคุณภาพการใหบริการในระบบ
เครือขายความเร็วสูง
วพ. 349 การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร
วพ. 353 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 354 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
วพ. 403 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
วพ. 404 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
วพ. 423 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยเทคโนโลยีดอตเน็ต

วิชาเลือกนอกสาขา
วอ. 302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
วอ. 364 การวิจัยการปฏิบัติการ 1
วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม
วอ.415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในทาง
อุตสาหกรรม
วอ. 417 การออกแบบจําลองโดยคอมพิวเตอร
วอ. 435 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วพ. 447 การควบคุมคุณภาพการใหบริการในระบบ
เครือขายความเร็วสูง
วพ. 448 การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร
วพ. 453 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 454 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนาน
วพ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
วพ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
ตัดออกจากหลักสูตร
วพ. 403 การฝกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 404 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
วพ. 405 โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 416 การรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย
คอมพิวเตอร
วพ. 427 วิศวกรรมดานการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
วพ. 428 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
วพ. 429 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วพ. 433 สถาปตยกรรมเชิงบริการ
วพ. 434 การพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเคลื่อนที่
วพ. 443 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 2
วพ. 449 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทุกแหงหน
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
วพ. 456 เมคาทรอนิคสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 457 การพัฒนาระบบฝงตัว
วพ. 458 เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
วพ. 459 ระบบทํางานแบบทันที
วพ. 467 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ
วิชาเลือกนอกสาขา
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
วอ. 415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในทาง
อุตสาหกรรม
วอ. 417 การออกแบบจําลองโดยคอมพิวเตอร
วอ. 435 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(0)
(3)
(6)
(3)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547
วอ. 466 การวิจัยการปฏิบัติการ 2
วฟ. 213 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย
วฟ. 223 ทฤษฎีโครงขายวงจร
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 305 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 3
วฟ. 306 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 4
วฟ. 313 ทฤษฎีการสื่อสาร
วฟ. 314 การสื่อสารดิจิตอล
วฟ. 323 วงจรอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 324 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ
วฟ. 343 ระบบควบคุม
วฟ. 344 เทคนิคการอินเตอรเฟสคอมพิวเตอร
วฟ. 405 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 3
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 4
วฟ. 413 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
วฟ. 415 โครงขายแบบเคลื่อนที่ไรสาย
วฟ. 416 วิศวกรรมไมโครเวฟ
วฟ. 417 การสื่อสารทางแสง
วฟ. 418 การกระจายคลื่นวิทยุ
วฟ. 423 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 424 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 428 การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
วฟ. 429 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ
อนาล็อก
วฟ. 443 หุนยนตเบื้องตน
วฟ. 444 ระบบควบคุมแบบโมเดิรน
วฟ. 446 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบ
ควบคุม
วฟ. 447 โครงขายประสาทและระบบฟซซี่
วฟ. 513 การประมวลผลภาพ

(2)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ. 413 ระบบและสัญญาณแบบเวลาเต็มหนวย
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ. 303 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ. 304 หัวขอพิเศษในการออกแบบงานทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
ตัดออกจากหลักสูตร

(2)

ตัดออกจากหลักสูตร

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

วฟ. 320 ทฤษฎีการสื่อสาร
วฟ. 423 การสื่อสารดิจิตอล
วฟ. 340 วงจรอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 341 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ
วฟ. 381 ระบบควบคุม
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกในสาขา วพ. 458
วฟ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟา 2
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ. 416 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
วฟ. 434 โครงขายแบบเคลื่อนที่ไรสาย
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ. 444 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 445 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
วฟ. 449 การออกแบบวงจรรวมเบื้องตน
วฟ. 453 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ
อนาล็อก
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ. 486 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในระบบ
ควบคุม
วฟ. 487 โครงขายประสาทและระบบฟซซี่
วฟ. 415 การประมวลผลภาพ

(3)
(3)
(3)
(2)
(2)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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(3)
(2)
(2)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547
วฟ. 523 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ
ดิจิตอล
วฟ. 524 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต
วฟ. 525 การพัฒนาระบบฝงตัว
วฟ. 526 การออกแบบแผงวงจรพิมพ
วฟ. 527 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
ทอ. 201 หลักการบริหาร
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
กง. 221 การบริหารการเงินบุคคล
ศ. 210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
น.269 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
จ. 211 จิตวิทยาทั่วไป
จ. 228 จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
อ. 221 การอานเชิงวิเคราะหขอมูล
อ. 241 การฟง – การพูด 1

3. วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาอาจเลือกศึ กษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนใน
มหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร เป นวิ ช าเลื อกเสรี 6
หนวยกิต ทั้งนี้ตองเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่เปดสอนโดยสถาบันภาษาอยางนอย
3 หนวยกิต

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

6
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
วฟ. 454 การวิเคราะหและออกแบบวงจรรวมแบบ
ดิจิตอล
วฟ. 455 เทคโนโลยีฮารดไดรฟ และการผลิต
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกในสาขา วพ. 457
วฟ. 456 การออกแบบแผงวงจรพิมพ
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกในสาขา วพ. 455
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
ตัดออกจากหลักสูตร
วฟ.301 ปฏิบัติการและการออกแบบงานขั้นสูงทาง
วิศวกรรมไฟฟา 1
วฟ.302 ปฏิบัติการและการออกแบบงานขั้นสูงทาง
วิศวกรรมไฟฟา 2
วฟ. 380 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
วฟ. 416 การบีบอัดขอมูลภาพเบื้องตน
วฟ. 418 การประมวลผลเสียง
วฟ. 419 การประมวลผลสัญญาณสําหรับการจัดเก็บ
ขอมูลดิจิตอล
วฟ. 438 วิศวกรรมชีวการแพทย
วฟ. 424 ทฤษฎีวิศวกรรมโทรคมนาคม
วฟ. 484 หุนยนตเคลื่อนที่
วฟ. 488 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3. วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวย
กิต ทั้ง นี้ ควรเลือ กศึ กษาวิ ชาภาษาอั ง กฤษเปน วิ ช า
เลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ทุ ก วิ ช า และวิ ช าใน
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใช
รหัสยอ มธ. ทุกวิชา”

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
6

ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
สรุปการเปลี่ยนแปลง
รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
(3) วพ. 200 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง (3)
รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วพ. 201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร

วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี

(3) วพ. 201 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

วพ. 208 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
วพ. 300 การฝกงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

(3) วพ. 202 โครงสรางขอมูลและขั้นตอน
วิธี 1
(3) วพ. 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน
(0) วพ. 403 การฝกงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

วพ. 313 การวิเคราะหและออกแบบ
ขั้นตอนวิธี

(3) วพ. 413 การวิเคราะหและออกแบบ
ขั้นตอนวิธี

วพ. 314 ทฤษฎีการคํานวณ
วพ. 315 ความปลอดภัยในการสื่อสาร
เบื้องตน
วพ. 316 การคํานวณแบบขนาน
วพ. 317 คอมพิวเตอรกราฟฟก
วพ. 323 วิศวกรรมซอฟทแวร

(3) วพ. 414 ทฤษฎีการคํานวณ
(3) วพ. 415 ความปลอดภัยในการสื่อสาร
เบื้องตน
(3) วพ. 418 การคํานวณแบบขนาน
(3) วพ. 417 คอมพิวเตอรกราฟฟก
(3) วพ. 320 วิศวกรรมซอฟทแวร

วพ. 324 การออกแบบและวิเคราะห
โปรแกรมเชิงวัตถุ
วพ. 325 ภาษาโปรแกรม
วพ. 326 คอมไพเลอร

(3) วพ. 423 การออกแบบและวิเคราะห
โปรแกรมเชิงวัตถุ
(3) วพ. 424 ภาษาโปรแกรม
(3) วพ. 425 คอมไพเลอร
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(3) เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มวิชาบังคับกอนเปน
สอบได มธ.156
(3) เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา

(0) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจากวิชา
บังคับเปนวิชาเลือก
เพิ่มขอกําหนดวิชาบังคับกอน
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา,
ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย
แกไขวิชาบังคับกอนจาก
สอบได วพ.202 เปนสอบได วพ.
310
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลีย่ นรหัสวิชา
(3) เปลีย่ นรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
เพิ่มวิชาบังคับกอนเปนสอบได
วพ.201 เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปน
วิชาบังคับ
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาบังคับกอน
เปนสอบได วพ.201
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเนื้อหา
แกไขวิชาบังคับกอน เปนสอบได
วพ.202

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วพ. 327 ระบบวัตถุแบบกระจาย
วพ. 333 ปญญาประดิษฐ
วพ. 334 ระบบผูเชี่ยวชาญ
วพ. 335 การรูจํารูปแบบ

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
วพ. 426 ระบบวัตถุแบบกระจาย
วพ. 463 ปญญาประดิษฐ
วพ. 464 ระบบผูเชี่ยวชาญ
วพ. 465 การรูจํารูปแบบ

(3)
(3)
(3)
(3)

วพ. 336 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
วพ. 340 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
วพ. 343 ระบบปฏิบัติการ

(3) วพ. 466 ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
(3) วพ. 340 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร 1
(3) วพ. 341 ระบบปฏิบัติการ

วพ. 344 ระบบคอมพิวเตอรแบบกระจาย
วพ. 345 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
วพ. 346 ระบบฐานขอมูล

(3) วพ. 444 ระบบคอมพิวเตอรแบบ
กระจาย
(3) วพ. 445 เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
(3) วพ. 342 ระบบฐานขอมูล

วพ. 347 ระบบการคํานวณแบบทน
ความบกพรอง
วพ. 348 การควบคุมคุณภาพการใหบริการ
ในระบบเครือขายความเร็วสูง
วพ. 349 การสื่อสารขอมูลทาง
คอมพิวเตอร
วพ. 353 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 354 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
แบบขนาน
วพ. 401 โครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1

(3) วพ. 446 ระบบการคํานวณแบบทน
ความบกพรอง
(3) วพ. 447 การควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการในระบบเครือขายความเร็วสูง
(3) วพ. 448 การสื่อสารขอมูลทาง
คอมพิวเตอร
(3) วพ. 453 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(3) วพ. 454 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
แบบขนาน
(1) วพ. 404 โครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1

วพ. 402 โครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 2

(2) วพ. 405 โครงงานทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 2

วพ. 403 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1

(3) วพ. 408 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1
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(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

สรุปการเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาบังคับกอน
เปนสอบได วอ.261
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงเนื้อหา

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจาก
วิชาเลือกเปนวิชาบังคับ
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา, แกไขวิชาบังคับ
กอน
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนจาก
วิชาเลือกเปนวิชาบังคับ
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3) เปลีย่ นรหัสวิชา,
แกไขวิชาบังคับกอน
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา, เพิ่มหนวยกิตจาก
1 หนวยกิต เปน 3 หนวยกิต
เปลี่ยนจากวิชาบังคับเปนวิชา
เลือก แกไขวิชาบังคับกอนเพิ่ม
จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
(6) เปลี่ยนรหัสวิชา, เพิ่มหนวยกิตจาก
2 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต
เปลี่ยนจากวิชาบังคับเปนวิชาเลือก
เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วพ. 404 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 2
วพ. 318 การรักษาความปลอดภัยบน
เครือขายคอมพิวเตอร
วพ. 337 การประมวลผลภาษา
ธรรมชาติเชิงสถิติ
วพ. 443 หัวขอชั้นสูงในการสื่อสารขอมูล
และเครือขายคอมพิวเตอร
วพ. 355 ระบบทํางานแบบทันที
รายวิชาที่เปดเพิ่ม

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
วพ. 409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 2
วพ. 416 การรักษาความปลอดภัยบน
เครือขายคอมพิวเตอร
วพ. 467 การประมวลผลภาษา
ธรรมชาติเชิงสถิติ
วพ. 443 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร 2
วพ. 459 ระบบทํางานแบบทันที
วพ. 310 โครงสรางขอมูลและ
ขั้นตอนวิธี 2
วพ. 406 การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 407 สหกิจศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วพ. 419 หัวขอคัดสรรทางดานความ
ปลอดภัยในการสื่อสาร
วพ. 427 วิศวกรรมดานการพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บ
วพ. 428 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
วพ. 429 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
วพ. 433 สถาปตยกรรมเชิงบริการ
วพ. 434 การพัฒนาแอพพลิเคชัน
แบบเคลื่อนที่
วพ. 449 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ทุกแหงหน
วพ. 350 การออกแบบระบบไมโคร
โปรเซสเซอร
วพ. 455 การโปรแกรมภาษาวีเอชดีแอล
วพ. 456 เมคาทรอนิคสสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วพ. 457 การพัฒนาระบบฝงตัว
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สรุปการเปลี่ยนแปลง
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา
(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)

เปลี่ยนชื่อวิชา

(3)

เปลี่ยนรหัสวิชา

(3)
(3)
(6)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
รายวิชาที่เปดเพิ่ม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
วพ. 458 เทคนิคการอินเตอรเฟส
คอมพิวเตอร

รายวิชาที่ตัดออก
วพ. 209 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับวิศวกรไฟฟา
วพ. 400 สัมมนาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
วพ. 423 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวย
เทคโนโลยีดอตเน็ต

(3)
(1)
(3)
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สรุปการเปลี่ยนแปลง
(3)

