
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา ศูนย์รังสิต  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์  

 
ข้อมูลทัว่ไป 

1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย:             หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
  ภาษาองักฤษ:         Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย   ช่ือเตม็ วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) 
    ช่ือย่อ วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพวิเตอร์) 
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็  Bachelor of Engineering (Computer Engineering) 
     ช่ือย่อ  B. Eng. (Computer Engineering) 

3.  วชิาเอก  
- ไม่ม ี- 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
             ไม่น้อยกว่า 145  หน่วยกติ 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1 รูปแบบ 

เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญา 4 ปี  
      5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 
      5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
      5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 

เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
       6.1 สถานภาพของหลกัสูตร 

- หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2552 

- ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา 2556 
 6.2  การพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
  -ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่18/2555 
   เมือ่วนัที ่ 3  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษา  
    ในการประชุมคร้ังที ่7/2555 เมือ่วนัที ่ 4  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  -ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่12/2555 
    เมือ่วนัที ่ 24  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2558 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
      (1) วศิวกรคอมพวิเตอร์ 
 (2) นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 
 (3) นักวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 
 (4) นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พฒันาซอฟต์แวร์ 
 (5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
 (6) ผู้จดัการโครงการทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์หรือเทคโนโลยสีารสสนเทศ 
 (7) นักพฒันาเวบ็ไซต์ 
 (8) ผู้จดัการซอฟต์แวร์ 
 (9) หัวหน้าศูนย์คอมพวิเตอร์หรือผู้บริหารหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (10) ต าแหน่งงานอืน่ ๆ ทีม่กีารใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
      คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ปทุมธาน ี

11.  ความจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่น ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาตฉิบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT 2020 Conceptual Framework) ทีร่ะบุถึงความต้องการบุคลากรทีม่คุีณภาพทางด้านวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเ ทศเป็นจ านวนมาก เพือ่รองรับต่อการพฒันาและขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันที่การส่ือสารไร้ขีดพรมแดน การใช้อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์เคลือ่นทีแ่บบสมาร์ทโฟนและเคร่ืองคอมพิวเตอร์วางตัก เพื่อติดต่อส่ือสารกันผ่านทาง
เครือข่ายความเร็วสูงได้กลายเป็นเร่ืองปกตทิัว่ไป โครงสร้างของระบบการส่ือสารได้มกีารพฒันาให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่
สูงเพยีงพอต่อการใช้โปรแกรมประยุกต์แบบส่ือประสมได้  ส่ิงเหล่านีไ้ด้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตทางสังคมและ
วฒันธรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ซ่ึงการพฒันาดงักล่าว จ าเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเข้าใจในบริบทดังกล่าว เพื่อช่วยช้ีน าและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่
สอดคล้องและเหมาะสมกบัวถิีชีวติทางสังคมและวฒันธรรรมไทย 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

      12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนี้ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กค็อื เพือ่ปรับเนือ้หาวชิาต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในหลกัสูตรให้ทนัสมยัให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ในปัจจุบัน เพือ่ให้บัณฑิตทีจ่บการศึกษา มีทกัษะและขีดความสามารถระดับสูงตรงตามความต้องการของประเทศ สามารถบริหาร
จัดการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ ท าการวิจัยพัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ตลอดจนประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตของคนไทยโดยเข้าใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยทีางด้านนีก้บัสังคม นอกจากนี ้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรจะต้องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชีพ เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตน และเคารพในสิทธ์ิของผู้อืน่ 

      12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

เนือ้หาในวชิาต่าง ๆ ของหลกัสูตร จะสนับสนุนให้เกดิการพฒันากระบวนการเรียนรู้แก่นักศึกษา สามารถต่อยอดการ
ไปสู่งานวจิยั สนับสนุนการให้บริการวชิาการต่อสังคมซ่ึงจะมุ่งไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างสถาบันการศึกษากบั
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้องกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ของสถาบนั 
13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะหรือหลกัสูตรอืน่ 
 13.1.1 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่ 

    มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม   3 หน่วยกติ 
    TU100 Civic Education 
    มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์    2 หน่วยกติ 
    TU110 Integrated Humanities 
    มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์    2 หน่วยกติ 
    TU120 Integrated Social Sciences 
    มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 หน่วยกติ 
    TU130 Integrated Science and Technology     
    ท.161 การใช้ภาษาไทย       3 หน่วยกติ 
    TH161 Thai Usage  
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    สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1     0 หน่วยกติ 
    EL070 English Course 1 
    สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2     3 หน่วยกติ 
    EL171 English Course 2 
    สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3     3 หน่วยกติ 
    EL172 English Course 3 
    วท.123 เคมพีืน้ฐาน     3 หน่วยกติ 
    SC123 Fundamental Chemistry 
    วท.173 ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน    1 หน่วยกติ 
    SC173 Fundamental Chemistry Laboratory 
    สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน   3 หน่วยกติ 
    EL202 English for Work 
    น.209 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 หน่วยกติ 
    LA209 Civil and Commercial Law 
    น.249 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 3 หน่วยกติ 
    LA249 Introduction to Intellectual Property 
    พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น     3 หน่วยกติ  
    BA291  Introduction of Business 
    ทม.201   หลกัการบริหาร 3 หน่วยกติ 
    HR201  Principles of Management 
    ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น 3 หน่วยกติ 
    EC213 Introductory Microeconomics 
 วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1    3 หน่วยกติ 
 SC133 Physics for Engineers 1 
 วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    3 หน่วยกติ 
 SC134 Physics for Engineers 2 
 วท.183 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   1 หน่วยกติ 
 SC183 Physics for Engineers Laboratory 1 
 วท.184 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   1 หน่วยกติ 
 SC184 Physics for Engineers Laboratory 2 
 ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน     3 หน่วยกติ 
 MA111 Fundamentals of Calculus 
 ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 หน่วยกติ 
 MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 หน่วยกติ 
 MA214 Differential Equations 
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  13.1.2 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร    0 หน่วยกติ 
CE100 Ethics for Engineers  
วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1 หน่วยกติ 
CE101 Introduction to Engineering Profession 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและน าเสนอ   2 หน่วยกติ 
CE106 Communication and Presentation Technique 
วก.100 กราฟิกวศิวกรรม                                  3 หน่วยกติ 
ME100 Engineering Graphics 

    วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   3 หน่วยกติ 
    AE106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
    วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1  3 หน่วยกติ 
    IE121 Engineering Materials I 
       13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 
    มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 หน่วยกติ 
    TU156 Introduction to Computers and Programming 
       13.3 การบริหารจดัการ      
              คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอน ภาควชิา คณะและสาขาวชิาอืน่ ในด้านเนือ้หาวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของวชิา ตลอดจน ดูแลและควบคุมคุณภาพและการบริหารจดัการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 
 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
  1.1  ปรัชญา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เน้น
การเรียนวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งในทางทฤษฎีและในการคิดออกแบบการประยุกต์ใช้งาน และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลายตามความต้องการ เพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ซ่ึงถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มี
ความส าคญัและมบีทบาทต่อสังคมดจิติอลในปัจจุบัน นอกจากนี ้หลกัสูตรยงัมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ ด้วยตนเอง มีความยึดมั่นในจริยธรรม มีจรรยาบรรณของการเป็นวิศวกร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ทีไ่ด้รับในการท าวจิยัและการศึกษาขั้นสูงต่อไป 

 1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถ
ตดิต่อส่ือสารกบัผู้อืน่ได้เป็นอย่างด ี

1.2.2  เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่ทีกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 
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1.2.3 เพือ่ผลติบัณฑิตทีม่คีวามใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
1.2.4  เพือ่ผลติบณัฑิตทีม่คุีณธรรมและมคีวามซ่ือสัตย์ในวชิาชีพ 

 
 

ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 

     1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์  แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวชิาให้กบัภาคปกต ิ  

การคดิหน่วยกติเป็นดงันี ้
1. วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎ)ี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
2. วชิาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 

ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
4. โครงงานทางด้านวิศวกรรม นักศึกษาใช้เวลาฝึกปฏิบัติ (ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา) 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

ตลอดภาคการศึกษาปกตริวม 45 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 

      1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที ่3 

      1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
              -  ไม่ม ี - 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

     2.1  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 ภาคการศึกษาที ่1          เดอืนมถุินายน – ตุลาคม 
 ภาคการศึกษาที ่2      เดอืนพฤศจกิายน – มนีาคม 
 ภาคฤดูร้อน  เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม 

    2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
(แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ.2555) ข้อ 7   
            วธีิการคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือก และ/หรือ การสอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
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 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
   อืน่ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 
  1)  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิม่เตมิถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) ข้อ 10.10 และ 
ข้อ 15  
 2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

     3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติและระยะเวลาศึกษา 
        จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า  145  หน่วยกติ 
 ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาค
การศึกษาปกต ิ และอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ
 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 
 นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบและข้อก าหนดของหลกัสูตร ดงันี ้  

1.  วชิาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกติ 
2.  วชิาเฉพาะ                  109 หน่วยกติ 
 2.1 วชิาแกน      24 หน่วยกติ 
       2.1.1  วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17          หน่วยกติ 
       2.1.2 วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม                       7   หน่วยกติ 
 2.2 วชิาเฉพาะด้าน                 64 หน่วยกติ         
      2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์     9 หน่วยกติ 
      2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์           15 หน่วยกติ 
      2.2.3    กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานระบบ                              21         หน่วยกติ 
             2.2.4   กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์    19         หน่วยกติ 
 2.3 วชิาเลอืก                                     21 หน่วยกติ 
      2.3.1 วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา                6 หน่วยกติ 
      2.3.2 วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ   15 หน่วยกติ 
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3.    วชิาเลอืกเสรี                             6 หน่วยกติ 
           3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
                    3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหัส 3 ตวั โดยมคีวามหมายดงันี ้
อกัษรย่อวพ. /CN หมายถึง อกัษรย่อของสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

          ตวัเลข   มคีวามหมายดงันี ้
          เลขหลกัหน่วย 

เลข 0-2 หมายถึง วชิาบังคบั 
เลข 3-9 หมายถึง วชิาเลอืกของสาขา 

                          เลขหลกัสิบ 
เลข 0 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาทัว่ไปทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
เลข 1 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบคอมพวิเตอร์ 
เลข 2 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบเครือข่าย 
เลข 3 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาระบบซอฟต์แวร์ 
เลข 4 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
เลข 5 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาปัญญาประดษิฐ์ 
เลข 6 หมายถึง วชิาในหมวดวชิาอืน่ๆ 

เลขหลกัร้อย 
เลข 1-4 หมายถึง ช้ันปีทีค่วรเรียน 
 

 3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1. วชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ    

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบ
ของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2   ส่วน คอื 

ส่วนที ่  1: ประกอบด้วยรายวชิาทีม่หาวทิยาลยัก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จ านวน 21 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        หน่วยกติ 
        (บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง)หมวด
มนุษยศาสตร์ บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities 
 
หมวดสังคมศาสตร์ บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     3 (3-0-6)  
TU100  Civic Education 
มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
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หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
:วทิยาศาสตร์ บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    2 (2-0-4) 
TU130  Integrated Science and Technology 
:คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์ บังคบั 1 วชิา 3 หน่วยกติ 
มธ.156  คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น    3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computer and Programming 
หมวดภาษา 
ท.161  การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH161  Thai Usage 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070  English Course 1 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3 (3-0-6) 
EL171  English Course 2 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3 (3-0-6) 
EL172  English Course 3 

 
ส่วนที ่2:  ประกอบด้วย รายวชิาทีท่างคณะก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน โดยนักศึกษาต้องศึกษาตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้

รวมไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ ดงันี ้
ก. บังคบั 3 วชิา 7 หน่วยกติ 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน        3 (3-0-6) 
SC123  Fundamental Chemistry 
วท.173  ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3 (3-0-6) 
EL202  English For Work 
ข. บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี ้
วค.106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน    3 (3-0-6) 
AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย.106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ      2 (2-0-4) 
CE106  Communication and Presentation Technique 
น.209  หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์      3 (3-0-6) 
LA209  Civil and Commercial Law 
น.249  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา     3 (3-0-6) 
LA249  Introduction to Intellectual Property 
พบ.291  ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-6) 
BA291  Introduction of Business 
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ทม.201  หลกัการบริหาร        3 (3-0-6) 
HR201  Principles of Management 
ศ.213  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
EC213  Introductory Microeconomics 
 
2.   วชิาเฉพาะ       109 หน่วยกติ 
2.1 วชิาแกน          24 หน่วยกติ 

2.1.1 วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   17 หน่วยกติ 
วท.133   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1       3 (3-0-6) 
SC133    Physics for Engineers I 
วท.134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2       3 (3-0-6) 
SC134    Physics for Engineers 2 
วท.183   ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      1 (0-3-0) 
SC183   Physics for Engineers Laboratory I 
วท.184   ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      1 (0-3-0) 
SC184    Physics for Engineers Laboratory II 
ค.111    แคลคูลสัพืน้ฐาน       3 (3-0-6) 
MA111  Fundamentals of Calculus 
ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์    3 (3-0-6) 
MA112   Analytic Geometry and Applied Calculus 
ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์       3 (3-0-6) 
MA214  Differential Equations     
 

2.1.2 วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม     7 หน่วยกติ 
วก.100   กราฟิกวศิวกรรม        3 (2-3-4) 
ME100   Engineering Graphics 
วย.100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร       0 (0-0-0) 
CE100   Ethics for Engineers 
วย.101   ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     1 (1-0-2) 
CE101   Introduction to Engineering Profession 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1       3 (3-0-6) 
IE121  Engineering Materials I 
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2.2 วชิาเฉพาะด้าน       64 หน่วยกติ 

2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์       9  หน่วยกติ 
วพ.330  ระบบฐานข้อมูล       3 (3-0-6) 
CN330  Database Systems 
วพ.350  ปัญญาประดษิฐ์       3 (3-0-6) 
CN350  Artificial Intelligence 
วฟ.210   สัญญาณและระบบ        3 (3-0-6) 
LE210  Signals and Systems 
 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์    15          หน่วยกติ 
วพ.201  การโปรแกรมเชิงว ัตถุ      4 (4-0-8) 
CN201  Object-Oriented Programming 
วพ.300  การฝึกฝนการโปรแกรม 1      1 (0-3-0) 
CN300  Programming Practice I 
วพ.302  การฝึกฝนการโปรแกรม 2      1 (0-3-0) 
CN302  Programming Practice II 
วพ.340  วศิวกรรมซอฟต์แวร์      3 (3-0-6) 
CN340  Software Engineering 
วพ.341  การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ    3 (3-0-6)  
CN341  Object-Oriented Analysis and Design 
วพ.342  การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็     3 (3-0-6) 
CN342  Web Application Development 
 2.2.3  กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ     21           หน่วยกติ 
วพ.200  คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง      3 (3-0-6) 
CN200  Discrete Mathematics 
วพ.202  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 1     3 (3-0-6) 
CN202  Data Structures and Algorithms I 
วพ.260  ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทาง    3 (3-0-6) 
  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
CN260  Probability Theory and Random Processes for 
วพ.301  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 2     3 (3-0-6) 
CN301   Data Structures and Algorithms II 
วพ.320  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1    3 (3-0-6) 
CN320  Data Communication and Computer Networks I 
วพ.321  การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์   3 (3-0-6) 
CN321  Computer Network Security 
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วพ.331  ระบบปฏบิัตกิาร       3 (3-0-6) 
CN331  Operating Systems 
        2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์   19   หน่วยกติ 
วพ.210  การออกแบบวงจรดจิติอลทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   3 (3-0-6) 
CN210  Digital Circuits Design in Computer Engineering 
วพ.211  การสังเคราะห์วงจรดจิติอล      3 (3-0-6) 
CN211  Synthesis of Digital Circuits 
วพ.212  สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์      3 (3-0-6) 
CN212  Fundamentals of Computer Architecture 
วพ.310  การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์     3 (3-0-6) 
CN310  Microprocessor Systems Design 
วฟ.201  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1    1 (0-3-0) 
LE201  Basic Electrical Engineering Laboratory I 
วฟ.240  การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า      3 (3-0-6) 
LE240  Electric Circuit Analysis 
วฟ.241  อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน    3 (3-0-6) 
LE241  Basic Electronic Circuits and Devices 
 
2.3  วชิาเลอืก       21 หน่วยกติ 
 2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา เลอืกศึกษาวชิาด้านการออกแบบและพฒันา 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
วพ.311  การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์     3 (3-0-6) 
CN311  Microprocessor Systems Development 
วพ.312  การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์    3 (3-0-6) 
CN312  Computer Application Development 
วพ.322  การออกแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์     3 (3-0-6) 
CN322  Computer Network Design 
วพ.332  การปรับแต่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย     3 (3-0-6) 
CN332  Computer Server Configuration
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 2.3.2 วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ จ านวน 15 หน่วยกติ โดยเลอืกศึกษารูปแบบใดแบบหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
 2.3.2.1 รูปแบบที ่1 ให้ศึกษาวชิาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  ดงันี ้
วพ.403  ฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    0 (ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง 
CN403  Computer Engineering Internship         ต่อภาคการศึกษา) 
วพ.404  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1     1 (0-3-0) 
CN404  Computer Engineering Project 1 
วพ.405  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2     2 (0-6-0) 
CN405  Computer Engineering Project 2 
และเลอืกศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนดไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ 
 2.3.2.2 รูปแบบที ่2  ให้ศึกษาวชิาสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์   ดงันี ้
วพ.406  การเตรียมสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    1 (0-3-0) 
CN406  Preparation  for Co-operative Education in 
  Computer Engineering Preparation 
วพ.407  สหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์        8 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
CN407  Co-operative Education in Computer Engineering             ใน 1 ภาคการศึกษา) 
และเลอืกศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนดไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ     
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ สามารถเลอืกศึกษาจากรายวชิาดงัต่อไปนี ้
วพ.304  ทฤษฎกีารค านวณ       3 (3-0-6) 
CN304  Theory of Computation 
วพ.313  การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล     3 (3-0-6) 
CN313  VHDL Programming 
วพ.315  ผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ช้ันสูง     3(3-0-6) 
CN315  Advanced System Administration 
วพ.316  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่  3(3-0-6) 
CN316  Cloud Computing and Big Data 
วพ.323  การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2    3 (3-0-6) 
CN323  Data Communication and Computer Networks II 
วพ.324  เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต      3 (3-0-6) 
CN324  Internet Technologies 
วพ.325  ความมัน่คงในการส่ือสารเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
CN325  Introduction to Cryptography 
วพ.326  โพรโทคอลและการวเิคราะห์โพรโทคอลด้านความมัน่คง   3(3-0-6) 

ในการส่ือสาร                
CN326  Cryptographic protocols and analyses 
วพ.327  หัวข้อพเิศษทางความมัน่คงสารสนเทศ    3(3-0-6) 
CN327  Special Topics in Information Security and Cryptography 
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วพ.343  การพฒันาแอพพลเิคชันแบบเคลือ่นที่     3 (3-0-6) 
CN343  Mobile Application Development 
วพ.344  การรักษาความปลอดภัยส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็   3(3-0-6) 
CN344  Web Application Security 
วพ.353  การรู้จ ารูปแบบ       3 (3-0-6) 
CN353  Pattern Recognition 
วพ.355  การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิชิงสถิต ิ    3 (3-0-6) 
CN355  Statistical Natural Language Processing 
วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด     3(3-0-6) 
CN356  Speech Signal Processing 
วพ.408  หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1    3 (3-0-6) 
CN408  Special Topics in Computer Engineering I 
วพ.409  หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2    3 (3-0-6) 
CN409  Special Topics in Computer Engineering II 
วพ.413  การค านวณแบบขนาน      3 (3-0-6) 
CN413  Parallel Computing 
วพ.414  ระบบคอมพวิเตอร์แบบกระจาย     3(3-0-6) 
CN414  Distributed System 
วพ.415  การพฒันาระบบฝังตวั      3(3-0-6) 
CN415  Embedded System Development 
วพ.433  ระบบท างานแบบทนัท ี      3 (3-0-6) 
CN433  Real-Time Systems 
วฟ.320  ทฤษฎกีารส่ือสาร       3 (3-0-6) 
LE320  Fundamentals of Communication Systems 
วฟ.340  วงจรอเิลก็ทรอนกิส์      3 (3-0-6) 
LE340  Electronic Circuits 
วฟ.323  การส่ือสารดจิติอล       3 (3-0-6) 
LE323  Digital Communications 
วฟ.314  การประมวลผลสัญญาณดจิติอล     3 (3-0-6) 
LE314  Digital Signal Processing 
วฟ.415  การประมวลผลภาพ      3 (3-0-6)  
LE415  Digital Image Processing 
วฟ.455  เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ     3 (3-0-6) 
LE455  Hard Drive Technology and Manufacturing 
วฟ.487  โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี     3 (3-0-6) 
LE487  Neural Networks and Fuzzy Systems 
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3. วชิาเลอืกเสรี       6   หน่วยกติ 
  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ โดยเป็นวิชา ระดับ 200 ขึ้นไป ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศด้วย  นักศึกษาจะน าวิชา
เหล่านีม้านับเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ 

1. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาทีไ่ม่ได้ก าหนดไว้ในวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่
2) 

2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา 
3.  วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้วางแผนการจัดรายวิชาส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพวิเตอร์ ไว้ดงันี ้
 

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 
วก.100 กราฟิกวศิวกรรม 3 
 ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน  3 
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  3 
วท.183  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 
วท .123 
วท .173  

เคมพีืน้ฐาน 
ปฏิบัตกิารเคมพีืน้ฐาน 

3 
1 

สษ .Xxx ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 
มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น *1 3 
วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1 *1 1 

รวม 21 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3 
 ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 
วท.184  ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  1 
สษ.Xxx ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 
วพ.201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ *1 4 
วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2 *1 1 

รวม 19 
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ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
 ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์  3 
 ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า*3 3 
วฟ.201 ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า  3* 1  1 
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 2*  3 
วพ.202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ1 5*  3 
วพ.260 ทฤษฏีความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  *2 3 

รวม 19 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
 มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 
 วฟ.210 สัญญาณและระบบ 3 
 วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน  3*  3 
 วพ.301 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 2 *5 3 
 วพ.210 การออกแบบวงจรดจิติอลทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 4*  3 
 วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดจิติอล  4*  3 
 วพ.212 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์*6 3 

รวม 21 
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ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
มธ.130 
วพ.3xx 
วพ.310 
วพ.320 
วพ.330 
วพ.340 
วพ.342 

สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วชิาบังคบัเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 
การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์  6*  

การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1 *10 
ระบบฐานข้อมูล*8 

วศิวกรรมซอฟต์แวร์  9*  
การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 1*  

2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 20 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
มธ.110 
วพ.3xx 

สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 
วชิาบังคบัเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 

2 
3 

วพ.321 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์*10 3 
วพ.331 ระบบปฏบิัตกิาร  7*  3 
วพ.341 
วพ.350 

การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ 1*  

ปัญญาประดษิฐ์  
3 
3 

xx.xxx วชิาบังคบัเลอืกเฉพาะรูปแบบ 3 

รวม 20 

 
 

 
ในกรณีทีเ่ลอืกเรียนรูปแบบที ่1 

วชิาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3 

 หน่วยกติ 
วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 0 

 

                                   รวม 0 
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โปรแกรมส าหรับนกัศึกษา กรณีเลอืกเรียน 

รูปแบบที ่1 วชิาฝึกงาน/โครงงานทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
(ศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนด ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกติ) 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
สษ.202 
มธ.120 
xx.xxx 
xx.xxx 
xx.xxx 
xx.xxx 
วพ.404 

ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 
สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 
วชิาบังคบัเลอืก ศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 
วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วชิาเลอืกเสรี 
วชิาเลอืกเสรี 
โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 

3 
2 

ไม่น้อยกว่า 2 
3 
3 
3 
1 

รวม 17 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
วพ.405 
xx.xxx 
xx.xxx 

โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2 
วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 

2 
3 
3 

รวม 8 
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โปรแกรมส าหรับนกัศึกษา กรณีเลอืกเรียน 

รูปแบบที ่2 วชิาสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
(ศึกษาวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบทีค่ณะก าหนด ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ) 

 

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
สษ.202 
มธ.120 
xx.xxx 
xx.xxx 
xx.xxx 
xx.xxx 
วพ.406 

ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 
สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 
วชิาบังคบัเลอืก ศึกษาทัว่ไปส่วนที ่2 
วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วชิาเลอืกเสรี 
วชิาเลอืกแสรี 
การเตรียมสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 

3 
2 

ไม่น้อยกว่า 2 
3 
3 
3 
1 

รวม 17 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
 
วพ.407 
 

ในกรณีทีเ่ลอืกสหกจิศึกษา 
สหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
 

 
8 
 

รวม 8 

 
*1 กลุ่มการเรียนรู้ด้านพืน้ฐานการเขียนโปรแกรม 
*2 กลุ่มการเรียนรู้ด้านคณติศาสตร์ทางคอมพวิเตอร์ 
*3 กลุ่มการเรียนรู้ด้านอเิลก็ทรอนกิส์ 
*4 กลุ่มการเรียนรู้ด้านตรรกศาสตร์ดจิทิลั 
*5 กลุ่มการเรียนรู้ด้านโครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวธีิ 
*6 กลุ่มการเรียนรู้ด้านโครงสร้าง และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
*7 กลุ่มการเรียนรู้ด้านระบบปฏิบตักิาร 
*8 กลุ่มการเรียนรู้ด้านระบบฐานข้อมูล 
*9 กลุ่มการเรียนรู้ด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
*10 กลุ่มการเรียนรู้ด้านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
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3.1.5 ค าอธิบ ายรายวชิา 

      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
 
1.  วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมอืง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น “พลเมอืง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม  โดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบตั ิ(Learning by doing) 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ที่ได้สะท้อนความเช่ือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวชิาสังคมศาสตร์มคีวามหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กบัโลกยุคสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวทิยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถงึศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎต่ีาง ๆ ส าคญั 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมมุมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพือ่ให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 
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มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 

 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070  English Course 1 

 วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกติ  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL171  English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  สอบได้  สษ.070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 
 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL172  English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : สอบได้ สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   
 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับที่ซับซ้อนกว่าในวิชา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 
 
ส่วนที ่2 

1) บังคบั 3 วชิา  7 หน่วยกติ 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน        3  (3-0-6) 
SC123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคม ีสมบัตธิาตุเรพเิซนเททฟีและแทรนซิชัน แก๊ส ของเหลวและสารละลาย 
ของแข็ง อณุหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมแีละกรด-เบส เคมไีฟฟ้า เคมอีนิทรีย์ 
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วท.173  ปฏบิัตกิารเคมพีืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
              วชิาบังคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบัตกิารเสริมความรู้ทางทฤษฎรีายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL202  English for work 

วชิาบังคบัก่อน:  สอบได้  สษ.172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพือ่เข้าสู่การท างาน ฝึกใช้ทกัษะการฟัง พูด อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 

2) บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy 

พืน้ฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลักษณะของมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคม แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  การวิเคราะห์การ
ตัดสินใจ  จริยธรรมส่ิงแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การใช้พลังงานของประเทศไทย  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง  การใช้
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ  แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนส าหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟ้าส าหรับ
ประเทศไทย  การประหยดัพลงังาน พลงังานทางเลอืก  พลงังานแสงอาทติย์  ชีวมวลเพือ่พลงังาน  การผลติเอทานอล  การผลิตไบโอ
ดเีซล  เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด  พลงังานนิวเคลยีร์  
 
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเดน็ส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการทดลอง การ
น าเสนอข้อมูลในแบบตาราง รูป หน่วย สัญลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์บัญญตัแิละการทบัศัพท์ รูปแบบของรายงาน 
การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 
น.209 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3 (3-0-6) 
LA209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, ความสามารถ, 
สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย์ (ประเภทและทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลัก
ทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆยีะกรรม, เงือ่นไข, เงือ่นเวลา, ระยะเวลาอายุความ) 4. หนีแ้ละสัญญา 
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น.249 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา         3 ( 3-0-6 ) 
LA249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบังคบัก่อน : เป็นนักศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที ่2 ขึน้ไป 
 ความรู้พืน้ฐานการให้ความคุ้มครอง "ผลงานสร้างสรรค์อนัเกดิจากความคดิของมนุษย์" เหตุผลและความจ าเป็นในการให้
ความคุ้มครอง ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการคุ้มครอง ตลอดจนการบังคบัสิทธิที่เกิดจากการคุ้มครองโดยยกตัวอย่างกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักศึกษามากที่สุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและ
เคร่ืองหมายการค้า 
 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น        3 (3-0-3) 
BA291 Introduction to Business 
 ลกัษณะของธุรกิจสภาพแวดล้อมและรูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบริหารธุรกิจกิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต
การตลาดการเงินการบัญชีการบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อปูพื้นฐานแนวความคิดของการ
บริหารธุรกจิ และให้เกดิความคดิรวบยอดผ่านการจดัท าแผนธุรกจิ 
หมายเหตุ เป็นวชิาส าหรับนักศึกษานอกคณะพาณิชย์ฯทีป่ระสงค์จะเรียนรายวชิาต่าง ๆ ของคณะฯเป็นวชิาโทควรจะเรียน

วชิา  พบ.291  ก่อนวชิาอืน่เพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการเรียนวชิาต่างๆของคณะพาณิชย์ฯ 
 

ทม.201   หลกัการบริหาร        3  (3-0-6) 

HR201   Principles of Management 

 แนวคดิทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎกีารบริหาร หน้าทีแ่ละทกัษะผู้บริหารองค์กร  การวางแผน การจดัองค์การ 

การเป็นผู้น า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 

EC213  Introductory Microeconomics 

 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ) 

 แนวคดิและการประยุกต์ใช้ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์เกีย่วกบัปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไกราคา อุปสงค์

และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้าใน

ตลาดทีม่กีารแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทยีบประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์และตลาดอืน่ๆ ทฤษฎเีบือ้งต้นเกีย่วกบัตลาดปัจจยัการผลติ และความล้มเหลวของตลาด 
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2.  วชิาเฉพาะ 
     2.1  วชิาแกน 

2.1.1  วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1        3 (3-0-6) 
SC133  Physics for Engineers I 

วชิาบังคบัก่อน :- 
การเคลือ่นที ่แรง ความโน้มถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคลือ่นทีแ่บบหมุน  วตัถุในสภาพสมดุล  ความยดืหยุ่นและ

การแตกหัก  ของไหล การแกว่งกวดั คลืน่ เสียงและการประยุกต์ ความร้อนและทฤษฎจีลน์ของก๊าซ   กฎข้อ 1  และ 2  ของอุณหพล
ศาสตร์ 

 
 

วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC134  Physics for Engineers II 

วชิาบังคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไดอเิลก็ทริก กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ

อุปกรณ์ แม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหลก็และกฎของฟาราเดย์ ตวัเหนี่ยวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎคีลืน่
แม่เหลก็ไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และทศันูปกรณ์ การสะท้อน การหักเหการเลีย้วเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชัน 
ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 
วท.183 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบังคบัก่อน :  - 
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั การวดัและความคลาดเคลือ่น แรงและการเคลือ่นที ่ พลงังาน โมเมนตมั คลืน่ และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC184     Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบังคบัก่อน :  - 
ปฏิบัตกิารเกีย่วกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมอืวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ 

แผนใหม่ 
   
ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน    3 (3-0-6) 
MA111   Fundamentals of Calculus 

วชิาบังคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังก์ชันเบือ้งต้น แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันทีม่ตีวัแปรเดยีว ลมิติ ความต่อเนื่อง  

อนุพนัธ์ และการประยุกต์อนุพนัธ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยุกต์ปริพนัธ์ อนุกรม ทฤษฎบีทของเทย์เลอร์และ
การประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่นับหน่วยกติให้ผู้ทีก่ าลงัศึกษาหรือสอบได้ ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
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ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้  ค.111 
 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพกิดั  พกิดัเชิงขั้วและการร่าง

กราฟ  ฟังก์ชันหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ย่อย  ปริพนัธ์ฟังก์ชันหลายตวัแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    
ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎบีทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวเิคราะห์ฟูเรียร์และลาปลาซและการประยุกต์ 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์         3 (3-0-6) 
MA214   Differential Equations 

 วชิาบังคบัก่อน  :  สอบได้ ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัทีห่นึ่ง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัทีส่อง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นเอกพันธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์

เชิงเส้นไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นทีม่ผีลเฉลยเป็นอนุกรม ฟังก์ชันพเิศษ สมการเชิงอนุพนัธ์
ย่อย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเส้นเบือ้งต้น การน าไปใช้แก้ปัญหาทาง
วศิวกรรม 
 

2.1.2  วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก.100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME100  Engineering  Graphics 

วชิาบังคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมอืและวธีิใช้ การเขียนเส้นและตวัอกัษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิต

ประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอยีด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพคิทอเรียล การเขียนภาพด้วยมอืเปล่า การเขียนภาพตดั 
การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในงานเขยีนแบบ 

 
วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE100  Ethics for Engineers 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม แนว
ทางแก้ไขตลอดจนการป้องกนั เพือ่ไม่ให้เกดิกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงานทางวศิวกรรมด้านต่างๆ การเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรม 
เพือ่พฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เข้าร่วมกจิกรรมกบัทีท่างคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัขึน้) 

 
วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
CE101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 วิชาชีพวิศวกรรม   บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร   วิศวกรรมสาขาต่างๆ   หลักสูตรและการเรียนการสอนด้าน
วศิวกรรมศาสตร์  วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผดิชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการส่ือสาร
ส าหรับงานทางวศิวกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับงานทางวศิวกรรม  การแก้ปัญหาทางวศิวกรรม  ความส าคญัของการทดสอบ 
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การทดลอง และการเสนอผล  กฎหมายเบือ้งต้นส าหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและส่ิงแวดล้อม   วิศวกร
กบัการพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม ความรู้พืน้ฐานและปฏิบัติการเกี่ยวกับอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจักร  
กรรมวธีิการผลติ  และการใช้เคร่ืองมอืวดัในงานอุตสาหกรรม 
 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1  3 (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials I 
 วชิาบังคบัก่อน  :  -  
  สมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย ไม้ และ
คอนกรีต แผนภูมสิมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบัตวิสัดุ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาคและมหภาคกับสมบัติของ
วสัดุ กรรมวธีิการผลติของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวธีิทางความร้อนต่อโครงสร้างทางจุลภาคและสมบัตขิองวสัดุ 
 
 2.2  วชิาเฉพาะด้าน 
        2.2.1  กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 
วพ.330 ระบบฐานข้อมูล        3(3-0-6) 
CN330 Database Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 จุดมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูล  รูปแบบของข้อมูลในระดับต่าง ๆ ระบบฐานข้อมูลแบบเอนติตี ้และความสัมพันธ์   
ระบบฐานข้อมูลแบบความสัมพนัธ์   ภาษาจดัการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล แบบความสัมพนัธ์ทฤษฎกีารปรับบรรทัดฐาน 
โครงสร้างของระบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การติดต่อ และการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล   การควบคุมความถูกต้อง  ระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล ระบบฐานข้อมูล  แบบกระจายและการออกแบบ ฐานข้อมูลแบบวตัถุวสัิย 
 
วพ.350 ปัญญาประดษิฐ์        3(3-0-6) 
CN350 Artificial Intelligence 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.260 หรือ วฟ.211 
 หลักการพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างความฉลาดเทียมให้กับส่ิงไม่มีชีวิต การแสดงแผนการอย่างง่าย 
กระบวนทัศน์การแก้ปัญหา การแพร่กระจายอย่างมีเงื่อนไข การเล่มเกม การเรียนรู้ของเคร่ือง และกลวิธีในการค้นหา ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้งานจริงเช่น การแทนความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบผู้เช่ียวชาญ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิทยาการ
หุ่นยนต์ 
 
วฟ.210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE210 Signals and Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 

   สัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องทางเวลาและแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ระบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา การ
วิเคราะห์ระบบโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ วิธีการแปลงลาปลาซ และวิธีการแปลง Z การประยุกต์สัญญาณและระบบในงานทาง
วศิวกรรม การวเิคราะห์สัญญาณและระบบโดยเทคนิคแบบทนัสมยั 
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 2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์ 
วพ.201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ       4(4-0-8) 
CN201 Object-Oriented Programming 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ มธ.156 
 การออกแบบขั้นตอนวธีิ การแก้ปัญหาด้วยแนวคดิเชิงวตัถุ ภาษาทีส่นับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความรู้พืน้ฐานที่
ใช้ในการเขียนโปรแกรม วัตถุ คลาส และการกระท า โครงสร้างการตัดสินใจ โครงสร้างการท าซ ้า การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอฟิ
ซึม คลาสนามธรรมและอนิเตอร์เฟส แถวล าดบั รายการแถวล าดบั การจดัการส่ิงผดิปกต ิกระแสข้อมูล 
 
วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1       1(0-3-0) 
CN300 Programming Practice I 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั มธ.156 
 ฝึกฝนใช้เคร่ืองมอืพฒันาซอฟต์แวร์และเขียนโปรแกรมตามโจทย์ทีก่ าหนด 
 
วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2       1(0-3-0) 
CN302 Programming Practice II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วพ.201 
 ฝึกฝนใช้เคร่ืองมอืพฒันาซอฟต์แวร์และเขียนโปรแกรมตามโจทย์ทีก่ าหนด 
 
วพ.340 วศิวกรรมซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 
CN340 Software Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฎจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
วเิคราะห์ความต้องการ การออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอียดซอฟต์แวร์ เทคนิคการเขียนและดีบักโปรแกรม การท าเอกสาร
และส่งมอบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การน าซอฟต์แวร์กลับมาใช้ การจัดการ
องค์ประกอบ 
 
วพ.341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ     3(3-0-6) 
CN341 Object-Oriented Analysis and Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.201 
 แนวทางการวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ โดยใช้ตวัอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ในการวเิคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบงานจริงได้ 
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วพ.342 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็      3(3-0-6) 
CN342 Web Application Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ มธ.156 
 หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเบือ้งต้น ระบบของเคร่ืองแม่ข่ายเว็บ พืน้ฐานของภาษาเอชทีเอ็มแอลและแค
สเคดดงิสไตล์ชีตส์   การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ในฝ่ังของเคร่ืองแม่ข่าย  การเข้าถึงและจัดการฐานข้อมูลผ่านทางเว็บ การ
จดัการช่วงเวลาส่ือสาร ความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 
 
 2.2.3  กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง       3(3-0-6) 
CN200 Discrete Mathematics 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 ตรรกศาสตร์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนข้อพิสูจน์ ทฤษฏีเซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การนับ 
การเรียงสับเปลีย่นและการจดัหมู่พืน้ฐาน ทฤษฎีการเพิ่มเข้าและการตัดออก  ทฤษฎีความน่าจะเป็นพืน้ฐาน หัวข้อต่าง ๆ ในทฤษฎี
กราฟ ได้แก่ สมสัณฐาน กราฟเชิงระบบ วงจร แผนภาพต้นไม้ และกราฟระบุทศิทาง 
 
วพ.202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 1      3(3-0-6) 
CN202 Data Structures and Algorithms I 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.201 
 การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีพื้นฐานส าหรับการจัดเรียงข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบนามธรรม 
ดกิชันนารี ขั้นตอนวธีิส าหรับการค้นหาข้อมูล กองซ้อน แถวคอย รายการ การเขียนโปรแกรมแบบเรียกซ ้า ต้นไม้ค้นหาแบบทวภิาค 
 
วพ.260 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  3(3-0-6) 
CN260 Probability Theory and Random Processes for Computer Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ ค.111 
 ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม สถิต ิกระบวนการสุ่ม การนับ ความเป็นอสิระต่อกนั การมีเงื่อนไข การคาดหวัง ฟังก์ชันความ
หนาแน่น การกระจาย กฎจ านวนมาก ทฤษฎีขีดจ ากัดกลาง อันตรภาคความไว้วางใจ การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าเชิง
สถิต ิกระบวนการคงที ่ลูกโซ่มาร์คอฟ อตัลกัษณ์ และ เอนโทรปี 
 
วพ.301 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 2      3(3-0-6) 
CN301 Data Structures and Algorithms II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.202 
 ฮีพและแถวคอยล าดบัความส าคญั การจดัเรียงข้อมูลโดยใช้โครงสร้างฮีพ ขั้นตอนวธีิขั้นสูงทีใ่ช้ในการจดัเรียงข้อมูล 
โครงสร้างต้นไม้แบบได้ดุลแบบต่าง ๆ และขั้นตอนวธีิทีเ่กีย่วข้อง ตารางแฮช กราฟและขั้นตอนวธีิทีเ่กีย่วข้อง 
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วพ.320 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN320 Data Communication and Computer Networks I 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมแบบล าดบัช้ัน แบบจ าลองการส่ือสารข้อมูล
ทซีีพไีอพ ีหน้าที ่โพรโทคอล และเทคโนโลยใีนช้ันของแอพพลเิคชัน ทรานสปอร์ต เน็ตเวอร์ค ดาต้าลงิค์ 
 
 วพ.321 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
CN321 Computer Network Security 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.320 
 แนวความคดิส าคญั ๆ ในเร่ืองความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร์ เช่น ผู้ไม่ประสงค์ด ีโมเดลของภัยคุกคาม การจดัการ
ความเส่ียง การป้องกนัภัยคุกคาม เป็นต้น หัวข้อหลกัในการศึกษาเร่ืองความมัน่คงของระบบคอมพวิเตอร์ เช่น ปัจจยัทางด้าน
ผู้ใช้งานระบบวธีิการโจมตรีะบบ รวมทั้งการโมเดล การตรวจจบัและการวดัความเสียหายทีเ่กดิจากการโจมตแีบบต่าง ๆ วทิยาการ
ความมัน่คงในการส่ือสาร การออกแบบและอมิพลเิมนท์ระบบที่มคีวามมัน่คง เป็นต้น การน าแนวความคดิพืน้ฐานเหล่านีม้า
ประยุกต์ใช้ในการโจมตแีละป้องกนัการโจมตรีะบบคอมพวิเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ฟิชช่ิง หนอนในระบบเครือข่าย บอตเน็ต 
ซอฟต์แวร์สอดแนม การจดัการลขิสิทธ์ิข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ การควบคุมการใช้ข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
บนอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ การลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไฟล์วอลล์ และ วพีเีอน็ 
 
วพ.331 ระบบปฏบิัตกิาร        3(3-0-6) 
CN331 Operating Systems 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 การออกแบบและการสร้างระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การ
ประสานเวลาของโปรเซส การตดิต่อระหว่างโปรเซส การจดัการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการอินเทอร์รัพต์ การ
จดัการและการก าหนดล าดบักระบวนการท างานของตวัประมวลผล การจดัการอุปกรณ์ การจดัการอนิพุตเอาท์พุต ระบบแฟ้ม 
 
 2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
วพ.210 การออกแบบวงจรดจิติอลทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
CN210 Digital Circuits Design in Computer Engineering 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 ระบบจ านวน รหัส พีชคณิตบูลีน โลจิกเกต หลักในการออกแบบวงจรโลจิกแบบคอมไบเนช่ันนอลและแบบซีเควนเชียล 
(ทั้งวงจรซิงโครนัสและวงจรอะซิงโครนัส) ส าหรับการสร้างเป็นวงจรจริงเร่ิมตั้งแต่วงจรเกตพืน้ฐานจนถึงการใช้อุปกรณ์พแีอลด ี
 
วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดจิติอล       3(3-0-6) 
CN211 Synthesis of Digital Circuits 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกับ วพ.210 
 ให้มีประสบการณ์และความช านาญในการออกแบบวงจรและสร้างวงจรดิจิตอล โดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์
สมยัใหม่ ตั้งแต่วงจรคอมไบเนช่ันนอลลอจกิจนถึงวงจรซิงโครนัสซีเควนเชียลลอจกิ 
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วพ.212 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์       3(3-0-6) 
CN212 Fundamentals of Computer Architecture 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 ตรรกะในระบบดิจิตอลเบื้องต้น การออกแบบและการสร้างเอแอลยู เลขฐานสอง การเก็บจ านวนลบในคอมพิวเตอร์ 
จ านวนที่มีจุดลอยตัว ชุดค าส่ังพืน้ฐานส าหรับคอมพิวเตอร์ลดทอนค าส่ัง (ริสก์) การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การสร้างเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ขั้นพืน้ฐานภายใต้เงื่อนไขของสัญญาณนาฬิกาแบบต่างๆ โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ ล าดับช้ันของหน่วยความจ า 
หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าเสมอืน สถาปัตยกรรมอนิพุตเอาต์พุต 
 
วพ.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN310 Microprocessor Systems Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242 
 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของซีพียู ระบบบัส การเช่ือมต่อหน่วยความจ า ชุดค าส่ัง ภาษาแอสเซมบลี ้ 
อินเตอร์เฟสอินพุทและเอาท์พุท ได้แก่ พอร์ทขนาน พอร์ทอนุกรม และการเช่ือมต่อกับสัญญาณแอนะล็อก ภาษาซีส าหรับ
ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคการโปรแกรม และการจัดการอินเตอร์รัพต์ การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์และ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
วฟ.201  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วฟ.240 
 รายวชิาปฏิบัตกิารเพือ่เป็นพืน้ฐานให้แก่นักศึกษา เกีย่วกบัการใช้เคร่ืองมอืวดัและอุปกรณ์ต่างๆ ในงานวศิวกรรมไฟฟ้า 
 
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6) 
LE240 Electric Circuit Analysis 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 นิยาม และกฎของอุปกรณ์ในการวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน 
ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวน า วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง ผลตอบของสัญญาณกระตุ้นแบบไซน์ การแสดงด้วยเฟสเซอร์ การ
วเิคราะห์ไฟสามเฟส โครงข่ายสองขั้ว ทฤษฎโีครงข่าย 

วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน     3(3-0-6) 
LE241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.240 
 โครงสร้าง คุณลักษณะ และโหมดของการท างานของไดโอด วงจรประยุกต์ของไดโอด วงจรแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง  
โครงสร้าง คุณลกัษณะ และโหมดของการท างานของทรานซิสเตอร์แบบ BJT และ FET  ทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณ และ
สวติช์  การไบแอสทรานซิสเตอร์  หลกัการวเิคราะห์วงจรสัญญาณขนาดเล็ก  แบบจ าลองอุปกรณ์แบบ 2 และ 3 ขา  ออปแอมป์และ
วงจรประยุกต์  อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัเบือ้งต้น 
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2.3  วชิาเลอืก 
       2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 
วพ.311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN311 Microprocessor Systems Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วพ.310 
 แนวทางการพฒันาส่วนต่าง ๆ ของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ได้แก่ ส่วนการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อนิพุทและเอาท์พุท วงจร
นับและจบัเวลา การจดัการสัญญาณขัดจังหวะ ส่วนการตดิต่อแบบอนุกรม การเช่ือมต่อสัญญาณแอนะลอ็ก  
  
วพ.312 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
CN312 Computer Application Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ มธ.156 
 แนวทางการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมในส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ โปรแกรมเพื่อใช้
งานพอร์ตส่ือสาร โปรแกรมเพือ่เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายนอก โปรแกรมในการรวบรวมข้อมูล 
 
วพ.322 การออกแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์      3(3-0-6) 
CN322 Computer Network Design 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้หรือศึกษาพร้อมกบั วพ.320 
 ความรู้พืน้ฐานในการปรับแต่งและออกแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ได้แก่ พืน้ฐานเครือข่าย TCP/IP การตรวจจับข้อมูลใน
เครือข่าย การท างานกับอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย เช่น อุปกรณ์จัดเส้นทาง กลไกการหาเส้นทางในเครือข่าย IP แลนเสมือน การ
ควบคุมการรับส่งกลุ่มข้อมูล IP การแปลงหมายเลขเครือข่าย หลกัในการออกแบบระบบเครือข่าย 
 
วพ.332 การปรับแต่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย      3(3-0-6) 
CN332 Computer Server Configuration 
 วชิาบังคบัก่อน : - 

การปรับแต่งค่าของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริการช่ือโดเมน บริการถ่ายโอนแฟ้ม  บริการ
เวบ็ บริการไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์  บริการฐานข้อมูล 

 
       2.3.2  วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    0 (ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงต่อ 
CN403 Computer Engineering Internship          ภาคการศึกษา) 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที ่3  ขึน้ไป และผ่านการทดสอบภาษาองักฤษตามทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าหนด 
  ฝึกงานด้านวศิวกรรมตคอมพวิเตอร์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ในห้องปฏิบัตงิานวจิยั หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกจิ บริษัท 
หรือโรงงานที่ภาควิชาให้ความเห็นชอบ โดยมีก าหนดระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 240  ช่ัวโมง นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการ
ฝึกงานต่อภาควชิาฯ วชิานีว้ดัผลเป็นระดบัคะแนน S หรือ U 
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วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1      1(0-3-0) 
CN404 Computer Engineering Project I 

วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่สอบได้ วพ.201 และมีหน่วยกิตสะสมในกลุ่มรหัสวิชา วพ. รวมไม่น้อยกว่า 22  
หน่วยกิต  และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด  
หรือได้รับคะแนน TU-GET ไม่ต า่กว่า  300   คะแนน    

           โครงงานวจิยัและพฒันาทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ซ่ึงอาจจดัท าโดยนักศึกษาแต่ละคน หรือเป็นกลุ่ม  ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ทีป่รึกษาอย่างน้อยหนึ่งท่าน นกัศึกษาต้องส่งรายงานและท าการน าเสนอในหัวข้อโครงงานนั้น 
 
วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2     2(0-6-0) 
CN405 Computer Engineering Project II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.404 

งานต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1โดยด าเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ทีส่รุปการด าเนินงานทั้งหมด  และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
  
วพ.406 การเตรียมสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์     1(0-3-0) 
CN406 Preparation for Co-operative Education in Computer Engineering 

 วชิาบังคบัก่อน: เป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 ทีส่อบได้ วพ.201 และมหีน่วยกติสะสมในกลุ่มรหัสวชิา วพ. รวมไม่น้อยกว่า  22  
หน่วยกิต  และต้องผ่านการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด 
หรือได้รับคะแนน  TU-GET ไม่ต า่กว่า  300  คะแนนน    

 นักศึกษาต้องปฏิบัตงิานไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมงทีส่ถานประกอบการด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้
ควบคุมงานในสถานประกอบการและอาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและน าเสนอผลการปฏิบัตงิาน 
 
วพ.407 สหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์                     8 (ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา) 
CN407 Co-operative Education in Computer Engineering     
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.406 
 รายวชิาต่อเนื่องจากการเตรียมสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ นักศึกษาต้องปฏิบัตงิานไม่น้อยกว่า 560 ช่ัวโมงทีส่ถาน
ประกอบการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมงานในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และท าการน าเสนอ 
 
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
 
วพ.304 ทฤษฎกีารค านวณ        3(3-0-6) 
CN304 Theory of Computation 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.200 
 การค านวณได้และรูปแบบการค านวณ ภาษาปกต ิไวยากรณ์ปกต ินิพจน์ปกต ิทฤษฎอีอโตมาตา การค านวณเชิงไม่ก าหนด 
ภาษาไม่พึ่งบริบท ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท เคร่ืองทัวริง การค านวณได้และไม่ได้ การตัดสินใจได้และไม่ได้ แนวคิดหลักของเชิร์ช  
รูปแบบการค านวณอย่างอืน่ 
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วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล      3(3-0-6) 
CN313 VHDL Programming 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.210 หรือ วฟ.242  
 การใช้ภาษาวีเอชดีแอลออกแบบระบบดิจิตอลด้วยเทคนิคการออกแบบเป็นระบบในระดับสูง  โดยการอธิบายเป็นแบบ
โครงสร้างและแบบอธิบายพฤติกรรมทางฮาร์ดแวร์ รวมถึงการทดสอบระบบ และการศึกษาด้วยการท าโครงงานขนาดเล็ก  การใช้
เคร่ืองมอืส าหรับการออกแบบ  การสังเคราะห์  และการท าเป็นของจริงด้วยอุปกรณ์ประเภท ซีพแีอลดแีละเอฟพจีเีอ 
 

วพ.315    ผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

CN315    Advanced System Administration            
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 ครอบคลุมการจดัสร้าง และบริหารจดัการระบบคอมพวิเตอร์เครือข่าย ระบบเนมเซิร์ฟเวอร์ ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ เอคทีฟ
ไดเร็กทรอร่ี ระบบ SMTP ระบบไฟล์ซิสเต็มแบบเครือข่าย การบริหารเครือข่ายขั้นสูง การจัดการระบบไฟล์วอร์ ความเข้าใจการ
ท างานของโปรเซส การจดัการเพค็เกจโปรแกรม และการแก้ปัญหาระบบ 
 
วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 

CN316  Cloud Computing and Big Data            
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 ครอบคลุมเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ศึกษาถึงแนวทาง และ
การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ขนาดใหญ่ ทั้งแบบเน้นการประมวลผล และการวเิคราะห์ข้อมูล เนือ้หาครอบคลุมพืน้ฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์เสมือนการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการระบบ การจัดสร้างระบบการประมวลผลกลุ่มเมฆ และการ
จดัการข้อมูลขนาดใหญ่ อาท ิVMware ESX, KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director และระบบอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 
วพ.323 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN323 Data Communication and Computer Networks II 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.320 
 โพรโทคอลในการเลอืกเส้นทาง การส่งข้อมูลแบบมัลติคาสท์และบรอดคาสท์ ระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์เคลื่อนที ่
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับการรับส่งข้อมูลแบบส่ือประสม ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารเครือข่าย 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบรับรองคุณภาพการให้บริการ 
  
วพ.324 เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต       3(3-0-6) 
CN324 Internet Technologies 
 วชิาบังคบัก่อน : - 
 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในโลกปัจจุบัน ศึกษาหน้าที่ตลอดจนวิธีการใช้และการสร้างเคร่ืองมือช่วยในระบบอินเตอร์เน็ต   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทีซีพี/ไอพีและอินเตอร์เน็ต  เทคนิคเอชทีเอ็มแอลส าหรับตัวอักษรและรูปภาพ การเช่ือมต่อข้อมูล และ
รูปแบบ  หัวข้อเกีย่วกบัระบบความปลอดภัย หัวข้อเกีย่วกบัเทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ตในปัจจุบัน 
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วพ.325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
CN325 Introduction to Cryptography 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.200 และ วพ.304 หรือผู้สอนอนุมตั ิ

ความมัน่คงในการส่ือสารแนวใหม่เบือ้งต้น ระบบการรักษาความมัน่คงในการส่ือสารเบือ้งต้น ทั้งแบบกญุแจสมมาตรและ
อสมมาตร การค านวณ การวเิคราะห์วธีิการต่าง ๆ และนิยามความปลอดภัยส าหรับการเข้ารหัสเพือ่รักษาความลบัและความแท้จริง
ของข้อมูลในระบบความมัน่คงทั้งแบบทีม่พีืน้ฐานเป็นบลอ็คไซเฟอร์ เช่น ดอีเีอสและเออเีอส และแบบทีม่พีืน้ฐานอยู่บนทฤษฎี
จ านวน เช่น ฟังก์ชันลอการิทมึในระบบจ านวนเตม็ วธีิการหลกัทีใ่ช้ในการวเิคราะห์จะเป็นแบบการเขียนข้อพสูิจน์เพือ่สรุปผลในเชิง
ปริมาณเพือ่ให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
วพ.326 โพรโทคอลและการวเิคราะห์โพรโทคอลด้านความมัน่คงในการส่ือสาร                3(3-0-6) 
CN326 Cryptographic protocols and analyses 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.325 หรือผู้สอนอนุมตั ิ
ระบบการรักษาความมั่นคงในการส่ือสารขั้นสูง การค านวณ การวิเคราะห์วิธีการต่าง ๆ และนิยามความปลอดภัยส าหรับ

โพรโทคอลชนิดต่าง ๆ ทางด้านความมัน่คงในการส่ือสาร เช่น การยนืยนัตวัตน โพรโทคอลเพือ่สร้างกุญแจร่วม เป็นต้น วิธีการหลัก
ในการวเิคราะห์จะเป็นแบบการเขียนข้อพสูิจน์เพือ่สรุปผลในเชิงปริมาณเพือ่ให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

วพ.327 หัวข้อพเิศษทางความมัน่คงสารสนเทศ      3(3-0-6) 

CN327 Special Topics in Information Security and Cryptography 
วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบือ้งต้น 

 หัวข้อหรือการพฒันาใหม่ๆทีเ่ป็นทีน่่าสนใจในขณะนั้นในสาขาความมั่นคงสารสนเทศ  
 
วพ.343 การพฒันาแอพพลเิคชันแบบเคลือ่นที่      3(3-0-6) 
CN343 Mobile Application Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.201 
 ภาพรวมของแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่  เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายส่วน
บุคคล แพลตฟอร์มพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แนวทางการ
ออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้  แนวคดิในการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลือ่นที ่ได้แก่ การให้บริการตามพืน้ที ่
 
 วพ.344  การรักษาความปลอดภัยส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็    3(3-0-6) 
CN344 Web Application Security   
  วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.342  
  สถานะด้านความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในปัจจุบันกลไกหลักในการรักษาความมั่นคงส าหรับโปรแกรมประยุกต์
บนเวบ็ตวัควบคุมทีใ่ช้กนัทัว่ไปทั้งทางฝ่ังผู้ใช้และผู้ให้บริการช่องโหว่ที่พบมากในโปรแกรมประยุกต์เวบ็และแนวทางป้องกนั 
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วพ.353 การรู้จ ารูปแบบ        3(3-0-6) 
CN353 Pattern Recognition 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.260 หรือ วฟ.211 
 ปัญหาพืน้ฐานและแนวความคดิเกีย่วกบัระบบรู้จ ารูปแบบ เทคนิคการรู้จ าโดยใช้หลกัสถิต ิ เทคนิคการรู้จ าโดยใช้ไวยากรณ์  
การดึงลักษณะเด่นจากภาพมีค่าเป็นเลขฐานสอง คุณลักษณะของเทคส์เจอร์ การค านวณหาข้อมูล 3 มิติ หัวข้อการพัฒนาใหม่ ๆ  
เกีย่วกบัการรู้จ ารูปแบบ 
  
วพ.355 การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิชิงสถิต ิ     3(3-0-6) 
CN355 Statistical Natural Language Processing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.260 หรือ วฟ.211 
 เป็นสาขาย่อยของปัญญาประดษิฐ์และภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างอย่างอัตโนมัติและการ
เข้าใจภาษามนุษย์ด้วยคอมพวิเตอร์ กลวธีิทางสถิตแิละการประมวลผลทางภาษา เนือ้หาครอบคลุม แบบอย่างจากทฤษฎีสารสนเทศ 
แบบจ าลองภาษาโดยการคาดคะเน ขั้นตอนวธีิอเีอ็ม  แบบจ าลองมาร์คอฟซ่อนเร้น เอนโทรปีสูงสุด เทคนิคการจ าแนกประเภทและ
การถดถอย 
 
วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด      3(3-0-6) 

CN356  Speech Signal Processing 
 วชิานีค้รอบคลุมทฤษฎกีารประมวลผลสัญญานเสียงพูดเร่ิมจากการทบทวนทฤษฎีการประมวลผลสัญญานดิจิทัลการน า 
MATLAB ไปใช้งานในการประมวลผลสัญญานเสียงพูดพืน้ฐานการสร้างและการเข้าใจเสียงพูดเทคนิคพื้นฐานต่างๆของการ
ประมวลผลสัญญานเสียงพูดดิจิทัลได้แก่พลังงานในช่วงเวลาส้ันขนาดสหสัมพันธ์ตัวเองการวิเคราะห์ฟูริเยร์ในช่วงเวลาส้ันสเปก
โตรแกรมวธีิสาทสิสัณฐานการคาดคะเนเชิงเส้นวธีิการประมาณค่าต่างๆของเสียงพูดได้แก่การตรวจจับสัญญานเสียงพูดและที่ไม่ใช่
เสียงพูดการแบ่งและจ าแนกเสียงโฆษะ/อโฆษะ/เสียงที่ไม่ใช่เสียงพูดการตรวจจับความถี่มูลฐานการตรวจจับความถี่ส่ันพ้องการ
ประยุกต์ใช้งานของการประมวลผลสัญญานเสียงพูดได้แก่การเข้ารหัสเสียงพูดการสังเคราะห์เสียงพูดการปรับปรุงเสียงพูดและการ
รู้จ าเสียงพูด/การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ
 
วพ.408 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN408 Special Topics in Computer Engineering I 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที่ 4  หรือได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
 หัวข้อหรือการพฒันาใหม่ ๆ ทีเ่ป็นทีน่่าสนใจในขณะนั้นในสาขาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
  
วพ.409 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN409 Special Topics in Computer Engineering II 
 วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที ่4  หรือได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
 หัวข้อหรือการพฒันาใหม่ ๆ ทีเ่ป็นทีน่่าสนใจในขณะนั้นในสาขาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
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วพ.413 การค านวณแบบขนาน       3(3-0-6) 
CN413 Parallel Computing 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วพ.202 
เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน เทคนิคการเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มี

สภาพแวดล้อมการท างานแบบขนาน แบบจ าลองการเขียนโปรแกรมแบบขนานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอ็มพีไอ โพสิกซ์เทรด  โอเพน
เอม็พ ีโอเพนซีแอล จพียูี การประยุกต์ขั้นตอนวธีิแบบขนานในเร่ืองต่าง ๆ  ได้แก่ การจดัเรียงข้อมูล ขั้นตอนวธีิของกราฟ เทคนิคการ
ออฟตไิมซ์แบบดสีครีต การท าเหมอืงข้อมูล การค านวณทางวทิยาศาสตร์ 
 
วพ.414 ระบบคอมพวิเตอร์แบบกระจาย       3(3-0-6) 
CN.414  Distributed System 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ.331 หรือได้รับอนุมตัจิากอาจารย์ผู้สอน 
 การเช่ือต่อระบบแบบกระจายกับโปรโตคอลส าหรับเครือข่าย ปัญหาในการจัดการหน่วยความจ าเสมือน การติดต่อกัน
ระหว่างโปรเซส สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์แบบกระจาย ขั้นตอนวธีิการค านวณแบบกระจาย การออกแบบระบบแฟ้มข้อมูล ความ
ปลอดภัยในระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่ายแบบกระจาย 
 

วพ.415 การพฒันาระบบฝังตวั        3(3-0-6) 

CN415 Embedded System Development 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วพ. 310 
 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์ วัฎจักรของการพัฒนาระบบฝังตัว โครงสร้าง และอุปกรณ์ของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การเช่ือมต่อหน่วยความจ าและอุปกรณ์ภายนอก การวิเคราะห์ฐานเวลา และวงรอบของบัส เคร่ืองมือส าหรับ
การพฒันาซอฟต์แวร์ข้ามแพลทฟอร์ม การออกแบบและเขียนซอฟต์แวร์ฝังตัว การโปรแกรมแบบหลายงานด้วยระบบปฏิบัติการ
ทนัเวลา การจดัล าดบั และการส่ือสารระหว่างงาน กรณีศึกษาของการพฒันาระบบฝังตวั 
 
วพ.433 ระบบท างานแบบทนัท ี       3(3-0-6) 
CN433 Real-Time Systems  

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วพ.331 
แนวคดิของระบบท างานแบบทนัท ีเงือ่นไขของการท างานแบบทันที หัวข้อในเร่ืองระบบปฏิบัติการส าหรับระบบท างาน

แบบทนัท ีได้แก่ การจดัล าดบังาน การส่ือสารระหว่างกระบวนงานงาน เทคนิคของการโปรแกรมชนิดท างานแบบทนัที การประเมิน
ประสิทธิภาพการท างานแบบทันที ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราทางเดียว การวิเคราะห์เวลาท างานกรณีแย่ที่สุด กรณีศึกษาของระบบ
คอมพวิเตอร์ชนิดท างานแบบทนัที 
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วชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาอืน่ 
วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร        3(3-0-6) 
LE320 Fundamentals of Communication Systems   
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 

สัญญาณและระบบ; สเปกตรัมของสัญญาณ; การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์; การมอดูเลตแบบแอ
นะลอ็ก, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแอนะล็อก; การมอดูเลตแบบไบนารีเบสแบนด์ ทฤษฎี
การชักตวัอย่างของไนควสิและการแบ่งนับ; การมอดูเลตพลัส์แบบแอนะลอ็ก; การมอดูเลตแบบรหัสพลัส์ (PCM); การมอดูเลตแบบ
เดลต้า (DM); การส่งสัญญาณร่วมส่ือ, การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงเวลา (TDM), การส่งสัญญาณร่วมส่ือเชิงความถี่ (FDM)  ; สายน า
สัญญาณ; การแพร่กระจายคลืน่วทิยุ; องค์ประกอบของการส่ือสารไมโครเวฟ; การส่ือสารดาวเทยีม; การส่ือสารเชิงแสง 

 
วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์       3(3-0-6) 
LE  340 Electronic Circuits 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 
 ผลตอบสนองความถี่ของวงจรขยายไบโพลาร์และซีมอส วงจรขยายป้อนกลับและเสถียรภาพ วงจรสะท้อนกระแส 
วงจรขยายผลต่าง ภาคเอาต์พุตและวงจรขยายก าลงั วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพ การป้อนกลับแบบบวกและออสซิลเลเตอร์ 
แอนะลอ็กฟิลเตอร์ 
  
วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล       3(3-0-6) 
LE323 Digital Communications 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.320 
 ทฤษฎกีารชักตวัอย่าง ความน่าจะเป็นและขบวนการสุ่ม รหัสข้อมูลดิจิตอลและการปรับรูปพัลส์ การตรวจจับสัญญาณ 
การมอดูเลชันแบบดจิติอล การวเิคราะห์สมรรถนะ ทฤษฎข่ีาวสาร รหัสข้อมูลจากแหล่งก าเนิด รหัสช่องสัญญาณ 
 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดจิติอล  3(3-0-6) 
LE314 Digital Signal Processing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 
ทบทวนเกีย่วกบัสัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ทฤษฎไีนควสิต์ การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การแปลง
แบบฟาสต์ฟูเรียร์ การแปลง z โครงสร้างระบบแบบไม่ต่อเนือ่งทางเวลา เทคนิคการออกแบบวงจรกรองสัญญาณแบบดจิติอล (วงจร
กรองแบบ IIR และ FIR) แนะน าการแปลงเวฟเลท็เบือ้งต้น  การประมวลสัญญาณแบบหลายความเร็ว 
 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE415 Digital Image Processing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.210 
 ประวตักิารพฒันาการประมวลผลภาพ โครงสร้างข้อมูลของภาพทางดิจิตอล เทคนิคต่างๆ ก่อนการประมวลผล การท า
ให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น การจ าลองรูปภาพ การจ าลองภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนตาข่ายคอนทัวร์ แผนที่และ
ระบบพกิดั การประยุกต์ของการประมวลผลภาพ ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์วชัิน 
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วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ      3(3-0-6) 
LE455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ วฟ.241 
 บทน าเกีย่วกบัฮาร์ดไดร์ฟ  โครงสร้างของ ฮาร์ดไดร์ฟ  การเขียนและอ่านข้อมูล  โครงสร้างของหัวอ่าน/เขียนและแผ่น
เกบ็ข้อมูล  การแปลงสนามแม่เหลก็เป็นข้อมูลทางไฟฟ้า  สายการผลิต ฮาร์ดไดร์ฟและวิธีทดสอบ Electrostatic discharge (ESD) 
ห้องสะอาด (cleanroom) และการควบคุม  การตดิต่อกบัคอมพวิเตอร์ (Interface) การเยีย่มชมโรงงานผลติ 
 
วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

วชิาบังคบัก่อน: สอบได้ วฟ.200 
 ทฤษฎแีละการประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี ระบบฟัซซ่ีแบบปรับค่า โครงสร้างและพลศาสตร์ของ
หน่วยประสาท การเรียนรู้แบบมกีารแนะน าและไม่มกีารแนะน า 
 

3.1.5.2  ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ   
 
1. วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนที ่1 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
TU100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 

มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, 
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a 
changing world. 
 

มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์       2 (2-0-4) 
TU120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.     The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
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มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4) 
TU130  Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 
 
มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
TU156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-
level language programming. 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย         3 (3-0-6) 
TH161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1       0 (3-0-6) 
EL070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 

English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills 
of listening, speaking, reading and writing. 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2       3  (3-0-6) 
EL171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
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สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3       3  (3-0-6) 
EL172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 
 
ส่วนที ่2 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน        3  (3-0-6) 
SC123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and Transition Elements, 
Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium and Acid-Base 
Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry.  
 
วท.173  ปฏบิัตกิารเคมพีืน้ฐาน       1 (0-3-0) 
SC173  Fundamental Chemistry Laboratory 
    Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester 
 Experiments related to the contents in SC 123 
 
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน      3  (3-0-6) 
EL202  English for work 

Prerequisite: Have earned credits of  EL172 
Preparing and training students for careers; using business English reading, writing, speaking and listening in 

the work-related contexts 
 
บังคบัเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาตแิละพลงังาน   3 (3-0-6) 
AE106  Sustainability of Natural Resources and Energy 
           Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of pollutions and their 
impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and energy. Decision analysis. Environmental 
ethics. Sustainable design. Energy consumption in Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and 
buildings. Sustainability of energy for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative 
energy. Solar energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. Nuclear 
energy.  
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วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE106  Communication and Presentation Technique 
 Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading information. Report 
writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in tables and figures. Units, Symbols and 
Mathematical equations. Terminology and transliterate, Presentation skills and techniques for presentation. 
 
น.209 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย์  3 (3-0-6) 
LA209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the following Titles: (1) 
Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts (general principles, declaration of will, 
void and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
น.249 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection of “creation of 
the mind of human-beings”, justifications and needs for the protection and benefits to be derived from the protection of 
this kind of property, the enforcement of rights flowing from the protection. For this purpose, examples will be drawn 
from existing intellectual property law, in particular, such legislation most central to the daily life of students e.g. the 
copyright law and the trademarks law. 
 
พบ.291 ธุรกจิเบือ้งต้น    3 (3-0-6) 
BA291  Introduction of Business 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the key operations of business, namely finance, 
accounting, marketing, human resource and production management, and management information system, placed 
within organizational, forms of businesses, environmental, legal and managerial context.  Underlying business concepts 
will be discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans.   
 
ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR201 Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, leading, 
controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบือ้งต้น   3 (3-0-6) 
EC213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of value and price 

determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to the determination of supply 
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and demand of goods and services. Price determination and allocation efficiency in perfectly and imperfectly 

competitive markets. 

 
2.  วชิาเฉพาะ 
     2.1  วชิาแกน 

2. 1.1 วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, fluids, 
oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the second laws of 
thermodynamics. 
 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC134  Physics for Engineers II 

Prerequisite:  Have taken SC133 
Electric charge and electric fieldsm, Gauss’law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric current, DC 

circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic and Faraday’s law, inductors, AC circuits, electromagnetic 
theory and applications, light, lenses and optical instruments,  

 
วท.183 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC183  Physics for Engineers Laboratory I 
  Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, waves and heat.  
 
วท.184 ปฏิบัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC184  Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric and instruments, optics and modern physics 
 
ค.111 แคลคูลสัพืน้ฐาน    3 (3-0-6) 
MA111 Fundamentals of Calculus 
   The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, continuity, the 
derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its applications, series, Taylor’s Theorem 
and its applications 

Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 
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ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์  3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

Prerequisite:  Have earned credits of  MA111 
Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of coordinates, polar 

coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar fields and 
vector fields, derivative of  vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s Theorem 
and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications. 

 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

 Prerequisite:  Have earned credits of  MA112 or MA113 
First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear differential equations, 

nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher order, series solution of linear differential 
equations, special functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier transform, introduction to 
nonlinear differential equations, applications engineering problem solving. 
 

2.1.2  วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก.100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
 The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work preparation.  Applied 
geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial drawing.  Freehand  sketchin.  Sectioning.  
Computer aided  drawing. 
 
วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0) 
CE100  Ethics for Engineers 
               Prerequisite : - 
   Ethical issues relevant to the engineering profession.  Potential impact of technoloty transfers and 
implementation with respect to society and its members.  Potential problems that may arise are studied along with 
possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they occur. 
 
วย.101 ความรู้เบือ้งต้นทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE101  Introduction to Engineering Profession 

Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses in engineering, 
Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and experiments, Engineers and society and 
environment, Computers in engineering. 
 



126 

วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE121 Engineering Materials I 
Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, wood and 
concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of microstructure and 
macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of materials.  Effects of  heat treatment on 
microstructure and properties of material. 
 
 2.2 วชิาเฉพาะด้าน 
  2.2.1  กลุ่มเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 
วพ.330 ระบบฐานข้อมูล        3(3-0-6) 
CN330 Database Systems 
 Prerequisite : - 
 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 ปัญญาประดษิฐ์        3(3-0-6) 
CN350 Artificial Intelligence 
 Prerequisite : Have earned credits of CN260 or LE211 
 Basic principles and related research in artificial intelligence. Topics includes simple representation schemes, 
problem solving paradigms, constraint propagation, game playing, machine learning, and search strategies. Areas of 
application such as knowledge representation, natural language processing, expert systems, computer vision and robotics 
will be explored. 

วฟ.210 สัญญาณและระบบ       3(3-0-6) 
LE210 Signals and Systems 
 Prerequisite : Have earned credits of MA111 

   Continuous-time and discrete-time signal and system; linear time-invariant system (LTI); signal analysis using  
Fourier  transform, Laplace transform, and  Z-transform; applications of signal and system; modern techniques in signal 
and system analysis. 
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  2.2.2  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟท์แวร์ 
วพ.201 การโปรแกรมเชิงวตัถุ       3(3-0-6) 
CN201 Object-Oriented Programming 
 Prerequisite : Have earned credits of TU156 
 Algorithm Design. Introduction to object-oriented programming. Fundamentals of Computer Programming.  
Objects, classes and methods. Decisions. Iterations. Inheritance. Polymorphism. Abstract classes and interfaces. Arrays. 
Array Lists. Exception Handling. Streams. 
 
วพ.300 การฝึกฝนการโปรแกรม 1       1(0-3-0) 
CN300 Programming Practice I 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking TU 156 in the same semester 
 Practice using development tools and programming on given problems. 
 
วพ.302 การฝึกฝนการโปรแกรม 2       1(0-3-0) 
CN302 Programming Practice II 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 201in the same semester 
 Practice using development tools and programming on given problems. 
 
วพ.340 วศิวกรรมซอฟต์แวร์       3(3-0-6) 
CN340 Software Engineering 
 Prerequisite : - 
 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.341 การวเิคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ     3(3-0-6) 
CN341 Object-Oriented Analysis and Design 
 Prerequisite : Have earned credits of CN201 
 Software analysis and design using the object-oriented paradigm.  Object-oriented programming languages will 
be covered with the goal of applying materials for analysis, design, and implementation of real applications. 
 
วพ.342 การพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็      3(3-0-6) 
CN342 Web Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of TU156 
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 Introduction to the basic principles of web application programming. Web server systems. Basic HTML and 
Cascading Style Sheets. Server-side web application development. Database access and manipulation through the web. 
Session management. Web application security. 
 
  2.2.3  กลุ่มโครงสร้างเพืน้ฐานของระบบ 
วพ.200 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง       3(3-0-6) 
CN200 Discrete Mathematics 
 Prerequisite : - 
 Logic. Proof techniques. Basic set theory. Relations and functions. Mathematical induction. Countability and 
counting arguments. Permutations and combinations. Inclusion-exclusion principle. Elementary finite probability. Topics 
in graph theory: isomorphism, planarity, circuits, trees, and directed graphs. 
 
วพ.202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 1      3(3-0-6) 
CN202 Data Structures and Algorithms I 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 201 
 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. 
 
วพ.260 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่มทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  3(3-0-6) 
CN260 Probability Theory and Random Processes for Computer Engineering 
 Prerequisite : Have earned credits of  MA111 

Probability. Random variables. Statistics. Random processes. Counting. Independence. Conditioning. 
Expectation. Density functions. Distributions. Law of large numbers. Central limit theorem. Confidence intervals. 
Hypothesis testing. Statistical estimation. Stationary processes. Markov chains. Ergodicity. Entropy. 

 
วพ.301 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 2      3(3-0-6) 
CN301 Data Structures and Algorithms II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN202 
 Heaps and priority queues. Heapsort. 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.   
 
วพ.320 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN320 Data Communication and Computer Networks I 
 Prerequisite : - 
 Components of computer networks and Internet. Layered Architectures TCP/IP Models. Functions, protocols 
and technologies in application, transport, network, and data link layers. 
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วพ.321 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
CN321 Computer Network Security 
 Prerequisite : Have earned credits of CN320 
 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.331 ระบบปฏบิัตกิาร        3(3-0-6)  
CN331 Operating Systems 
 Prerequisite : - 
 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. 
 
  2.2.4  กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
วพ.210 การออกแบบวงจรดจิติอลทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    3(3-0-6) 
CN210 Digital Circuits Design in Computer Engineering 
 Prerequisite : - 
 Number representations. Codes. Boolean algebra. Logic gates. Combinational and sequential circuit design (both 
synchronous and asynchronous) for real digital circuits starting from basic gates up to Programmable Logic Devices 
(PLD).  
 
วพ.211 การสังเคราะห์วงจรดจิติอล       3(3-0-6) 
CN211 Synthesis of Digital Circuits 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN 210 in the same semester 
 The objective of this course is to let students get some experience in designing digital circuits  by using standard 
and modern equipments starting from combinational logic up to synchronous sequential circuits. 
 
วพ.212 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์       3(3-0-6) 
CN212 Fundamentals of Computer Architecture 
 Prerequisite : - 
 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.310 การออกแบบระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3(3-0-6) 
CN310 Microprocessor Systems Design 
 Prerequisite : Have earned credits of CN 210 or LE 242 
 Introduction to microprocessors.  CPU architecture. System bus. Memory interface. Instruction set. Assembly 
language. Input/output interface using parallel ports. Serial communications. A/D and D/A conversions. C language for 
microprocessor. Programming techniques. Interrupts processing. Applications of  microprocessors and microcontrollers. 
 
วฟ.201  ปฏิบัตกิารพืน้ฐานทางวศิวกรรมไฟฟ้า 1     1(0-3-0) 
LE201 Basic Electrical Engineering Laboratory I 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking LE240 in the same semester 
 Laboratory to introduce students to basic equipments and measurements in electrical engineering. 
 
วฟ.240 การวเิคราะห์วงจรไฟฟ้า         3(3-0-6) 
LE240 Electric Circuit Analysis 
 Prerequisite : - 
 Circuit element, node and mesh analysis; Thevenin and Norton equivalent circuits; capacitance and 
inductance. The first order and the second order circuits. AC sinusoidal steady-state responses; phasor diagram; three-
phase circuits. Two-port networks. Network theorems. 
 
วฟ.241 อุปกรณ์และวงจรอเิลก็ทรอนิกส์พืน้ฐาน     3(3-0-6) 
LE241 Basic Electronic Circuits and Devices 
 Prerequisite : Have earned credits of LE240 
  Diode: physical structure, characteristics and modes of operation; diode application circuits; DC power 
supply amplifiers; BJT and FET physical structure, characteristics and modes of operation; use as an amplifier and a 
switch; biasing; principle of small-signal analysis; models for 2- and 3-terminal devices; operational amplifier and its 
applications in linear and nonlinear circuits; introduction to power electronics 
 
2.3  วชิาเลอืก 

2.3.1  วชิาเลอืกด้านการออกแบบและพฒันา 
วพ.311 การพฒันาระบบไมโครโปรเซสเซอร์      3 (3-0-6) 
CN311 Microprocessor Systems Development 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN310 in the same semester 
 Development of various parts of microprocessor systems such as input/output interface, counter and timer, 
interrupt processing, serial communication, A/D and D/A conversions. 
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วพ.312 การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
CN312 Computer Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of TU156 
 Development of computer programming in various applications such as user interface programming, 
communication port programming, external hardware interfacing, data acquisition. 
 
วพ.322 การออกแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์      3 (3-0-6) 
CN322 Computer Network Design 
 Prerequisite : Have earned credits of or taking CN320 in the same semester 
 Fundamental concepts for network configuration and design. Topics include fundamentals of TCP/IP network, 
packet capture and monitoring, operation with networking equipments such as router, IP routing, virtual LAN, IP access 
control, network address translation and basic network design. 
 
วพ.332 การปรับแต่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย      3 (3-0-6) 
CN332 Computer Server Configuration 
 Prerequisite : - 
 Configuration of computer servers to provide various services. Topic includes domain name system, file transfer 
protocol server, Web server, e-mail server, and Database server. 
 

2.3.2 วชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์    0 (ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงต่อ 
CN403 Computer Engineering Internship          ภาคการศึกษา) 
 Prerequisite : Junior standing and pass english proficiency requirements of the Faculty 

Practical training related to the field of computer engineering during the summer semester in a research 
laboratory, a government agency, a state-owned enterprise, a company, or a factory approved by the department with a 
total training period of at leat 240 hours. Students must submit training reports to the department after the training. This 
course is graded S/U.  

 
วพ.404 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1     1(0-3-0) 
CN404 Computer Engineering Project I 

Prerequisite: (1) Senior standing and (2) have passed CN 201 and have earned at least 22 credits of CN courses 
and (3) have passed the English training program arranged by the Faculty or have obtained the score of at least 
300 in the TU-GET exam. 

 Research and development project in computer engineering carried out by an individual student or a group of 
students under under supervision of one or more academic staff members. Students are required to submit reports and 
give an oral presentation on the project. 
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วพ.405 โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2      2(0-6-0) 
CN405 Computer Engineering Project II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN404 
 A continuation of Computer Engineering Project I to the final stage. Students are required to submit a complete 
summary report and give a final presentation. 
 
วพ.406 การเตรียมสหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์     1(0-3-0) 
CN406 Preparation for Co-Operative Education in Computer Engineering 

Prerequisite: (1) Senior standing and (2) have passed CN 201 and have earned at least 22 credits of CN courses 
and (3) have passed the English training program arranged by the Faculty or have obtained the score of at least 
300 in the TU-GET exam. 

 Working in companies or industries related to computer engineering for at least 80 hours under supervision of 
industrial supervisors and the faculty staffs. Students are required to submit a report and give an oral presentation. 
 
วพ.407 สหกจิศึกษาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์      8 (0-40-0) 
CN407 Co-operative Education in Computer Engineering     
 Prerequisite : Have earned credits of CN406 
 A continuation of preparation for Co-Operative Education in Computer Engineering by working in companies 
or industries related to computer engineering for at least 560 hours under supervision of industrial supervisors and the 
faculty staffs. Students are required to submit a complete summary report and give an oral presentation.  
 
 วชิาเลอืกส าหรับวชิาเลอืกเฉพาะรูปแบบ 
วพ.304 ทฤษฎกีารค านวณ        3(3-0-6) 
CN304 Theory of Computation 
 Prerequisite : Have earned credits of CN200 
 Computability and models of computation. Regular languages. Regular grammars. Regular expressions. Finite 
automata.  Nondeterminism. Context-free languages. Context-free grammars. Turing machines. Computability. The 
Church-Turing thesis. Other models of computation. 
 
วพ.313 การโปรแกรมภาษาวเีอชดแีอล      3(3-0-6) 
CN313 VHDL Programming 
 Prerequisite : Have earned credits of CN210 or LE242  
 Using 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. 
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วพ.315  ผู้ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 

CN315  Advanced System Administration                
 Prerequisite : - 
 Deploying and managing network servers running caching Domain Name service (DNS), Web Server, Active 
Directory, SMTP, Network file sharing, Advance networking and firewall configuration, understanding the system 
process, package management, and troubleshoot the system.  
 

วพ.316 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการจดัการข้อมูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 
CN316  Cloud Computing and Big Data                
  Prerequisite : - 
 Technology related to Cloud Computing and Big Data. Explore solutions and design principle for building large 
network-based systems to both compute and data intensive computing. Topics include resource virtualization concept, 
System implementation, and System management. Deployed cloud computing and big data system such as VMware ESX, 
KVM, Cloudera, OpenStack, vCloud director, and many other systems. 
 
วพ.323 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN323 Data Communication and Computer Networks II 
 Prerequisite : Have earned credits of CN320 
 Routing Protocols. Multicast and broadcast routing. Wireless networks and mobile systems. Multimedia 
networking. Security in computer networks. Network management. Quality-of-Services (QoS) Networks. 
 
วพ.324 เทคโนโลยอีนิเตอร์เน็ต       3(3-0-6) 
CN324 Internet Technologies 
 Prerequisite : - 
 Survey of contemporary Internet technologies. The role, use and implementation of current Internet tools. Basic 
TCP/IP and World Wide Web. HTML techniques for text, images, links and form. Security issues. Topics on existing 
Internet technologies.  
 
วพ.325 ความมัน่คงในการส่ือสารเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
CN325 Introduction to Cryptography 
 Prerequisite :  Have earned credits of CN 200 and CN 304 or approval by instructor 
 Basic concepts in modern cryptography. Topics include basic primitives for both symmetric-key and 
asymmetric-key cryptosystems. Constructions, analyses, and security definitions of basic cryptographic primitives such as 
encryption schemes and message authentication codes based on block ciphers, such as DES and AES, and those based on 
number-theoretic constructs, such as 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.326 โพรโทคอลและการวเิคราะห์โพรโทคอลด้านความมัน่คงในการส่ือสาร                3(3-0-6) 
CN326 Cryptographic protocols and analyses 

Prerequisite : Have earned credits of CN325 or approval by instructor 
More advanced concepts in modern cryptography. Topics include constructions, analyses, and security 

definitions of more advanced cryptographic primitives and protocols such as entity authentication and key exchange 
protocols. The main approach used in analyzing cryptographic constructs will be the practice-oriented provable security 
approach. 
 

วพ.327 หัวข้อพเิศษทางความมัน่คงสารสนเทศ      3(3-0-6) 

CN327 Special Topics in Information Security and Cryptography   
 Prerequisite: Pass CN325 
 Topics of current interest and new developments in various fields in information security and cryptography. 
 
วพ.343 การพฒันาแอพพลเิคชันแบบเคลือ่นที่      3(3-0-6) 
CN343 Mobile Application Development 
 Prerequisite : Have earned credits of CN201 
 Overview of mobile computing platform. Architecture of mobile computing devices. Wireless and personal 
communication technologies. Application development platform for mobile devices. Software development for mobile 
device. User interface design guidelines. Concepts in mobile application development including location-based services. 
 
วพ.344  การรักษาความปลอดภัยส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็    3(3-0-6) 

CN344 Web Application Security        
 Prerequisite: Pass CN342 Web application Development 
 Current state of security in web applications. Key security mechanisms for web applications. Client and server 
side controls. Common vulnerabilities of web-based applications and how to protect against the attacks. 
 
วพ.353 การรู้จ ารูปแบบ        3(3-0-6) 
CN353 Pattern Recognition 
 Prerequisite : Have earned credits of CN260 or LE211 
 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.  
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วพ.355 การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิชิงสถิต ิ     3(3-0-6) 
CN355 Statistical Natural Language Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of CN260 or LE211 
 A subfield of artificial intelligence and computational linguistics. Topics include 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. 
 

วพ.356  การประมวลผลสัญญาณเสียงพูด      3(3-0-6) 

CN356  Speech Signal Processing  
 Prerequisite : - 

This course covers the principles of digital speech processing.  Review of digital signal processing.  MATLAB 
functionality for speech processing. Fundamentals of speech production and perception.  Basic techniques for digital 
speech processing including short-time energy, magnitude, autocorrelation, short-time Fourier analysis, spectrogram, 
homomorphic (convolutional) methods, and linear predictive methods.  Speech estimation methods including speech/non-
speech detection, voiced/unvoiced/non-speech segmentation/classification, pitch detection, formant estimation.  
Applications of speech signal processing including speech coding, speech synthesis, speech enhancement, and speech 
recognition/natural language processing. 
 
วพ.408 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1     3(3-0-6) 
CN408 Special Topics in Computer Engineering I 
 Prerequisite : Senior Standing or approval by instructor 
 Topics of current interest and new developments in various fields in computer engineering. 
 
วพ.409 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2     3(3-0-6) 
CN409 Special Topics in Computer Engineering II 
 Prerequisite : Senior Standing or approval by instructor 
 Topics of current interest and new developments in various fields in computer engineering. 
 
วพ.413 การค านวณแบบขนาน       3(3-0-6) 
CN413 Parallel Computing 
 Prerequisite: Have earned credits of CN202 

Techniques for the design and analysis of parallel algorithms and for programming on available parallel 
platforms. Principles of parallel algorithm design and different parallel programing models with extensive coverage of 
MPI, POSIX threads, Open MP, Open CL, and GPU. Parallel algorithms and applications: Sorting, Graph Algorithms, 
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Discrete Optimization techniques, Data mining algorithms. A number of other algorithms used in numerical and scientific 
computing applications. 
 
วพ.414 ระบบคอมพวิเตอร์แบบกระจาย       3(3-0-6) 
CN414 Distributed System      
 Prerequisite:   Pass CN331 
 Interface to network protocols, Distributed run-time binding, Advanced virtual memory issues, Advanced means 
of interprocess communication, File system design, Design for extensibility, and security in a distributed environment. 
 

วพ.415 การพฒันาระบบฝังตวั        3(3-0-6) 

CN415 Embedded System Development     
  Prerequisite:   Pass CN310 
  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 
system. Scheduling and inter-process communication. Case studies of embedded system development. 
 
วพ.433 ระบบท างานแบบทนัท ี       3(3-0-6) 
CN433 Real-Time Systems 
 Prerequisite: Have earned credits of CN331 

Concepts of real-time systems. Real-time constraints. Real-time operating systems: scheduling, inter-process 
communication. Real-time programming techniques. Evaluation of real-time performance: rate monotonic analysis, 
worst-case execution time analysis. Case studies of real-time computer systems. 
 
วชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 
วฟ.320 ทฤษฎกีารส่ือสาร       3(3-0-6) 
LE320 Fundamentals of Communication Systems   
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Introduction to signal and system; spectrum of signal and applications of Fourier Series and transform; analog 
modulation, AM, DSB, SSB, FM, NBFM, PM; noise in analog communication; binary baseband modulation; Nyquist’s 
sampling theory and quantization; pulse analog modulation, pulse code modulation (PCM), delta modulation (DM); 
multiplexing, time-division multiplexing (TDM); frequency-division multiplexing (FDM); introduction to transmission 
lines, radio wave propagation, microwave components and satellite communications, and optical communication. 
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วฟ.340 วงจรอเิลก็ทรอนกิส์       3(3-0-6) 
LE340 Electronic Circuits 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 Frequency response of bipolar and CMOS amplifiers; current mirrors, differential amplifiers, output stages and 
power amplifiers; feedback amplifiers and stability; positive feedback and oscillators; analog filters. 
 
วฟ.323 การส่ือสารดจิติอล       3(3-0-6) 
LE323 Digital Communications 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE320 
 Review of sampling theorem; probability and random processes; line coding and pulse shaping; signal 
detection; digital modulation techniques; performance analysis; introduction to information theory; source coding; 
channel coding. 
 
วฟ.314 การประมวลผลสัญญาณดจิติอล      3(3-0-6) 
LE314 Digital Signal Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 

Review of discrete-time signals and systems, the Nyquist theorem, the discrete Fourier transform (DFT), fast 
Fourier transform (FFT) and z-transform; structures of discrete-time systems; digital filter design techniques (IIR and 
FIR filter); introduction to wavelet transform; multirate signal processing. 
 
วฟ.415 การประมวลผลภาพ       3(3-0-6) 
LE415 Digital Image Processing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE210 
 Historical development of image processing. Image data structures. Image preprocessing. Image enhancement. 
Image classification. Image postprocessing. Image compression and restoration. Figure modeling. Computer animation. 
Contour mesh conversion. Applications of image processing. Introduction to computer vision. 

 
วฟ.455 เทคโนโลยฮีาร์ดไดร์ฟ และการผลติ      3(3-0-6) 
LE455 Hard Drive Technology and Manufacturing 
 Prerequisite : Have earned credits of  LE241 
 Hard  drive introduction. Hard disk drive's construction.  Writing and reading data.  Magnetic recording head 
& disc.  Recording  channels & head positioning system. Drive manufacturing and testing. Electrostatic discharge (ESD). 
Cleanroom and contamination control. Interface. Hard drive Manufacturing visit. 
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วฟ.487 โครงข่ายประสาทและระบบฟัซซ่ี      3(3-0-6) 
LE487 Neural Networks and Fuzzy Systems 

Prerequisite: Have earned credits of  LE200 
 Theory and applications of fuzzy systems and neural networks. Adaptive fuzzy systems.  Neuron structure and 
dynamics.  Unsupervised and supervised learning. 
 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

จากความต้องการทีบ่ัณฑิตควรมปีระสบการณ์ในวชิาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดงันั้นหลกัสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกงาน 
และสหกจิศึกษา (จะจดัอยู่ในกลุ่มวชิาบังคบัเลอืก) โดยนักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาได้ว่าต้องการประสบการณ์ภาคสนามใน
รูปแบบใด  

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มดีงันี ้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจและเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมาก

ยิง่ขึน้ 
(2) บูรณาการความรู้ทีเ่รียนมาเพือ่น าไปแก้ปัญหาทางในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 
(3) มมีนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ด ี
(4) มรีะเบียบวนิัย ตรงต่อเวลา สามารถปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมของสถานประกอบการได้ 
(5) กล้าแสดงออก น าเสนอความคดิเห็น และความคดิสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2. ช่วงเวลา  
วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีที ่3 
วชิาสหกจิศึกษา  ภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาช้ันปีที ่4 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน  

วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  

วชิาสหกจิศึกษา จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.  ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
         5.1       ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 และ 2  ซ่ึงเป็นวิชาที่ให้
นักศึกษาได้ศึกษาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในวตัถุประสงค์การวิจัย โดย
ใช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์ ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษา 
        5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยมีการทดสอบ พิสูจน์ ยืนยัน
ความถูกต้อง และความน่าเช่ือถือ และสามารถเขียนปริญญานิพนธ์เพือ่เสนอรายงานผลการศึกษาได้ 
           5.3   ช่วงเวลา 

       ภาคการศึกษาที ่1 และภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษาที ่4              
 5.4   จ านวนหน่วยกติ 
                โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 1 1  หน่วยกติ 
  โครงงานทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 2 2  หน่วยกติ 
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            5.5  การเตรียมการ 
1) มอบหมายอาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 1-2 คน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

โครงงาน 
2) อาจารย์ทีป่รึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมนิผล 
3) จดัช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาโครงงานวจิยั จากอาจารย์ทีป่รึกษาแต่ละท่าน 
4) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างการวจิยัแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเพือ่รับข้อเสนอแนะและประเมนิผล 
5) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาโครงงานวิจัยแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเพื่อรับข้อเสนอแนะและ

ประเมนิผล 
6) นักศึกษาส่งรูปเล่มรายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ต่ออาจารย์ทีป่รึกษาและคณะกรรมการโครงงาน 

            5.6   กระบวนการประเมนิผล  
1) อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษาร่วมกนัก าหนดหัวข้อและเกณฑ์การประเมนิผลตามวตัถุประสงค์รายวชิา 
2) นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยคณะกรรมการโครงงาน ซ่ึงเข้าร่วมฟังการน าเสนอผล

การศึกษา 
3) อาจารย์ประสานงานวชิาโครงงานน าคะแนนทุกส่วนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร เพือ่น า

ผลการประเมนิเสนอต่อคณะฯ 
 
 
 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 1.1 การวดัผล ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน ฉบับที ่3 พ.ศ. 2555 ) โดยแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติดงัต่อไปนี ้

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

1.2 การวดัผลวชิา วพ.403 การฝึกงานทางวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ และวย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร แบ่งเป็น 2 ระดับ 
คอื ระดบั S (ใช้ได้) และ U (ยงัใช้ไม่ได้) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกนัคุณภาพภายใน

ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ 

(2) การทวนสอบในระดบัรายวชิาควรให้นักศึกษาประเมนิการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา 
(3) การทวนสอบในระดบัหลกัสูตรสามารถท าได้โดยมรีะบบประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล 
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2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา มกีารด าเนินการดงัต่อไปนี ้
(1) ภาวะการมงีานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า 

ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพือ่ประเมนิความพงึพอใจใน

บัณฑิตทีจ่บการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้น 
(3) การประเมนิต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมนิจากบัณฑิตทีไ่ปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น 

ๆ ทีก่ าหนดในหลกัสูตร ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับหลกัสูตรให้ดยีิง่ขึน้ด้วย 

(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารย์พเิศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาใน
การเรียน และสมบัตอิืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
   3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ต า่กว่า  
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  3.2  ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่ต า่กว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
  3.3  ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  
 


