หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
------------------------------------------

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิศวกรรมอื่น ๆ ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เปนหลักสูตรที่มุงมั่นผลิต
บัณฑิตใหเปนผูมีความรูในเชิงวิชาการและมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง อีกทัง้ สามารถแสวงหาความรู
จากการศึกษาคนควา และปฏิบัติดวยตนเองได
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4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังตอไปนี้
1. มีความรู ความสามารถในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
2. มีความใฝรู รวมถึงมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3. มีทักษะและความพรอมในการรับการถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง พรอม
ทั้งตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. มีสาํ นึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 5
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ขอ 6
การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก)
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ – นามสกุล
1.

นายพงศพันธ

กิจสนาโยธิน

2.

นางสาวพนมขวัญ ริยะมงคล

3.

นางสาวศิริพร

เดชะศิลารักษ

4.

นายสุรเดช

จิตประไพกุลศาล

5.

นายแสงชัย

มังกรทอง

ตําแหนง
คุณวุฒ/ิ สาขา
ทางวิชาการ
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อาจารย Ph.D. (Electrical and Computer Eng.)
M.S.E.CE. (Electrical and Computer
Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
วท.บ. (วัสดุศาสตร)
อาจารย Ph.D. (Electrical Engineering and
Computer Science)
วท.บ. (คณิตศาสตร)
อาจารย M.Eng. (Telecommunications)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
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12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
1.

นายกิตติชัย

ประวีณเมธ

2.

นายตรัสพงศ

ไทยอุปถัมภ

3.

นางสาวทิพยรตั น ตัณฑศุภศิริ

4.

นายวัชวีร

พืชพันธุ

5.

นายสิทธิโชค

เชาวกุล

6.

นายอัครา

ประโยชน

คุณวุฒิ
ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อาจารย Ph.D. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อาจารย M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อาจารย M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
อาจารย วศ.ม. (สถิติประยุกตคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (สถิติประยุกตคอมพิวเตอร)
อาจารย M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)

13. จํานวนนิสิต
จํานวนนิสิตทีค่ าดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2551
80
80
-

ปการศึกษา
2552
2553
2554
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
80

2555
80
80
80
80
320
80

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
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15. หองสมุด
จํานวนหนังสือ ตําราเรียน และวารสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมศาสตร
มีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรมีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดิทัศน
2,466
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ACM DAO Lexis-Nexis Science Direct IEEE ACS Emerald
Full Text Grolier online Springer link H.W. Wilson (all)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตํารา เอกสาร ตามยอดป 2546 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
2,765
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
1,113
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
44
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยนเรศวร และงบประมาณเงินรายไดทไี่ ดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
ที่

รายการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จํานวน 140 หนวยกิต
เกณฑ สกอ.
30 หนวยกิต
84 หนวยกิต
6 หนวยกิต
120 หนวยกิต

17.3 รายวิชาในหมวดตางๆ
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ ประกอบดวย
1) กลุมวิชาภาษา
001103
001111
001112

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
30 หนวยกิต
104 หนวยกิต
21 หนวยกิต
6 หนวยกิต
11 หนวยกิต
60 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(6) หนวยกิต
140(6) หนวยกิต

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

30
21
9

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

จํานวน 9 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

จํานวน 3 หนวยกิต
3(3-0)
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3) กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
กอลฟ
Golf
001151
เกม
Game
001152
บริหารกาย
Body Conditioning
001153
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
001154
วายน้ํา
Swimming
001155
ลีลาศ
Social Dance
001156
ตะกรอ
Takraw
001157
นันทนาการ
Recreation
001158
ซอฟทบอล
Softball
001159
เทนนิส
Tennis
001160
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
001161
บาสเกตบอล
Basketball
001162
แบดมินตัน
Badminton
001163
ฟุตบอล
Football

จํานวน 1 หนวยกิต

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
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001164

วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self - Defence

1(0-2)

4) กลุมวิชาสหศาสตร
001171
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
001172
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001173
ทักษะชีวิต
Life Skills

จํานวน 8 หนวยกิต
3(3-0)

001165

1(0-2)

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก
จํานวนหนวยกิต 9
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1) กลุมวิชาภาษา
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
001125
ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation

3(2-2)
2(1-2)

หนวยกิต

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน

3(3-0)

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

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

Drugs and Chemicals in Daily Life

001144
001145

อาหารและวิถชี ีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว

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

Energy and Technology Around Us

001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)
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5) กลุมสหศาสตร
001170

พฤติกรรมมนุษย

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
205301
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English

3(3-0)
จํานวน 104 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

จํานวน 6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)

2.3 กลุมวิชาแกน
จํานวน 11 หนวยกิต
301101
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
301304
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Economics
302151
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
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305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(3-0)

2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน 60 หนวยกิต
305122
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
3(2-3)
Digital Circuit and Logic Design I
305214
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Data Structures and Algorithms
305221
การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
305222
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Electronics for Computer Engineering
305223
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 2
3(2-3)
Digital Circuit and Logic Design II
305272
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-3)
Advanced Computer Programming
305281
ไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสเซมบลี
3(2-3)
Microprocessor and Assembly Language
305321
ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Control Systems for Computer Engineering
305331
คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Discrete Mathematics for Computer Engineering
305343
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
3(2-2)
Computer and Data Communications
305344
หลักการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3)
Principle of Computer Networks
305361
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Database Systems
305372
การสรางคอมไพเลอร
3(2-2)
Compiler Construction
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305381
305382
305383
305433
305450
305453
305496
305497

การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller and Microcomputer Interfacing
สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
Computer Architecture and Organization
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึม
Algorithm Analysis and Design
หลักการปญญาประดิษฐ
Principle of Artificial Intelligence
หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
Principle of Software Engineering
โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
Computer Engineering Project I
โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
Computer Engineering Project II

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

2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
305411
กระบวนการสัญญาณแบบสุม
3(2-2)
Random Process
3(2-2)
305412
การวัดและการวิเคราะหสัญญาณ
Signal Measurement and Analysis
305413
ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ
3(2-2)
Detection and Estimation Theory
305422
วัสดุโซลิดสเตต
3(2-2)
Solid State Materials
305423
วิศวกรรมวงจรรวมเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Integrated Circuit Engineering
305424
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Electronic System Engineering

13

305425
305426
305427
305432
305434
305435
305436
305437
305445
305451
305452
305454
305455
305462
305463

การกําจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส
Noise Reduction in Electronic Circuits
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
Medical Electronic Engineering
อิเล็กทรอนิกสทางแสง
Optoelectronics
หลักการคอมพิวเตอรกราฟกส
Principle of Computer Graphics
การประมวลผลภาพดิจิทัล
Digital Image Processing
การรูจําเสียงพูด
Voice Recognition
การรับรูระยะไกล
Remote Sensing
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย
Principle of Network System Programming
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
Advanced Artificial Intelligence
วิศวกรรมหุน ยนต 2
Robotics Engineering II
ระบบผูเชี่ยวชาญประดิษฐ
Artificial Expert Systems
หลักการรูจํารูปแบบ
Principle of Pattern Recognition
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Automatic Office System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องตน
Fundamental of Management Information Systems

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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305484
305485
305486
305489
305491
305492
305493
305494
305495

การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรขั้นสูง
Advanced Microprocessor Applications
การออกแบบระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
Computer Hardware System Design
ระบบแบบขนาน
Parallel System
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
VLSI Design
หัวขอพิเศษทางดานระบบและสัญญาณ
Special Topic in Signals and Systems
หัวขอพิเศษทางดานวิธีการคํานวณ
Special Topic in Computational Methods
หัวขอพิเศษทางดานระบบอัจฉริยะและหุน ยนต
Special Topic in Intelligent Systems and Robotics
หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Special Topic in Electronic Engineering
หัวขอพิเศษทางดานระบบคอมพิวเตอร
Special Topic in Computer Systems

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่น
4. หมวดวิชาบังคับไมหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
305399
ฝกงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 หนวยกิต
Training in Computer Engineering (ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
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17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001111
001134
252182
256101
261101
302151

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundations of English
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)

รวม 20 หนวยกิต

16

17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001112
001173
001XXX
252183
261102
301101
305122
305171

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ทักษะชีวิต
Life Skills
กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟสิกส 2
Physics II
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
Digital Circuit and Logic Design I
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
รวม 21

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

หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ชั้นปที่ 2

001103
001172
205301
252284
305214
305221
305223

ภาคการศึกษาตน
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
การอานเชิงวิชาการ
Reading Academic English
แคลคูลัส 3
Calculus III
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน
Fundamental of Data Structures and Algorithms
การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 2
Digital Circuit and Logic Design II

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-3)

รวม 21 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
001171
001XXX
205302
301304
305222
305272
305281

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economics
อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Electronics for Computer Engineering
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Programming
ไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสเซมบลี
Microprocessor and Assembly Language

3(3-0)
3(X-X)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-3)
3(2-3)

รวม 21 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
001xxx
001xxx
305331
305343
305381
305382

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Discrete Mathematics for Computer Engineering
คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
Computer and Data Communications
การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
Microcontroller and Microcomputer Interfacing
สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
Computer Architecture and Organization

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-3)
3(2-2)

รวม 18 หนวยกิต
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
305321
305344
305361
305372
305383

ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Control Systems for Computer Engineering
หลักการเครือขายคอมพิวเตอร
Principle of Computer Networks
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
Fundamental of Database Systems
การสรางคอมไพเลอร
Compiler Construction
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

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

รวม 15 หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูรอน
305399

ฝกงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร(ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
Training in Computer Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชัว่ โมง)
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17.4 แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
305433
305450
305453
305496
xxxxxx

การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึม
Algorithm Analysis and Design
หลักการปญญาประดิษฐ
Principle of Artificial Intelligence
หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
Principle of Software Engineering
โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
Computer Engineering Project I
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)
3(x-x)
รวม 13 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
305497
305xxx
305xxx
xxxxxx

โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
Computer Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Elective
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

2(0-6)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
รวม 11 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียน
เพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to
achieve effective language usage with concentration on listening, analytical reading, speaking in
daily life, public speaking, and communicative writing skills.
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar
for communicative purposes in academic contexts and others.
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการสื่อสาร
ในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and writing
skills, and grammar for communicative purposes in academic contexts and others.
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและการศึกษา
คนควาวิจัยที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing pertaining to
students’ academics areas and their research interest.
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ
ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students.
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน
ชี วิ ต ประสบการณ อั น ทรงคุ ณ ค า ตลอดจนป จ จั ย หรื อ เงื่ อ นไขที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต และงาน
ในทุกมิติของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอ
สังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude, philosophy
for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence success in all
aspects of life and profession of respected people.
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวางภาษา
ที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับการใช
ภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and culture
in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes the
interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural structure. The study also
includes language change caused by social and cultural factors.
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001124

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิดสุนทรียะ
ในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance
to enable students to understand and have background knowledge of different kinds
of Thai dance
001125

ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาทในการ
เขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรีไทย และ
ตะวันตกในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development, musical
components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics
and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical
performance including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the
present.
001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรมเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย
ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว
การออกแบบการสื่อสาร รวมทัง้ ความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน คติความเชื่อตางๆ อัน
จะนําไปสูก ารเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สัมพันธกับบริบทตางๆ ทั้งของไทยและ
สากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics include
visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual
communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving management. Beliefs
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concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and
international contexts.
001131

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญา กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิง่ แวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทัง้ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including laws
concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law, environmental law, laws
concerning local administration, traditional knowledge, and the development of the quality of life.

3(3-0)
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบนั และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during
various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the world
forum including future trends.
001132

3(3-0)
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถที ัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การดํารง
ความเปนไทยในโลกปจจุบนั
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the
present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the
Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world.
001133
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001134

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถวี ัฒนธรรม วิถชี ีวิต ประเพณี พิธกี รรม คติความเชื่อ ภูมปิ ญญา
ทองถิน่ และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองและ การปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ
โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International political
development, politics and adjustment of developed countries the global economics system,
impacts of globalization on economy and relations between the world system and Thailand.
001140

มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญหาสิง่ แวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญ
 หาสิง่ แวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และ
ระดับทองถิน่ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิง่ แวดลอม การปลูก
จิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of global
climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of
environmental awareness and participation in sustainable environmental management.
001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
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ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ระบบจํานวนและการแทนขอมูล การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer software,
computer networks, the Internet and its applications, office automation systems, number system
and data representation, data management and database systems, information systems,
programming languages, information system development, program design, and introduction to
BASIC programming.
001142

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจเบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and finance,
insurance, business and statistics for data collection and decision making.
001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต
ประจําวัน ที่เกีย่ วของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper
selection and management for health and environmental safety.

001144

อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ในภูมภิ าคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอ
พฤติกรรมการบริโภค ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
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เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และ
อาหารและวิถชี ีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity
and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs, food choices,
information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization.
3(3-0)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพนื้ ฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยางฉลาด
ที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด และปลอดภัย
หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐาน การใชพลังงานใน
อนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต
ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใช
อยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming energy
intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and how to
consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and basic information
technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer technology, such as
understanding electricity generation from nuclear energy, future automotive technology, high
performance mass transportation systems to prepare for the change in technology and be able to
choose accordingly.
001145

001150

กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ การ
ฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf.
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001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน ําเกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games, basic
game leadership, and games participation.
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรมการ
สรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test.
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน ทาเตนรําพืน้ เมือง และวัฒนธรรม
การเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances.
001154

วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวายน้ํา
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming.
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001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances.
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาตะกรอ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw.
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and
recreation participation.

001158

ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟทบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training,
rules, and etiquette of softball.
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001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทนนิส
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill training,
rules, and etiquette of tennis.
001160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis.
001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาบาสเกตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball.
001162

แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาแบดมินตัน
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton.
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001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill training,
rules, and etiquette of football.
001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาวอลเลยบอล
การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill training,
rules, and etiquette of volleyball.
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการตอสู
ปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎกติกา มารยาท
ของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense;
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette of the art of selfdefense.
001170

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พืน้ ฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสมั ปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา เชาวน
ปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษยทางสังคม
พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศกึ ษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and

33

intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior,
abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in everyday life.
001171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของ
มนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต อาหารและ
สุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy behaviors
and human health care; adolescence and exercise and recreation for health; enrichment of mental
health; medicine and health; environment and health; health insurance, life insurance. Accident
insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and
communicable diseases.
001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง วิธีการ
คิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual both as
a member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes
in a global society, world communication, conflict management resolutions, and methods
to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living conditions along
with a more ethical society.
2(1-2)
ทักษะชีวิต
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการเปนผูน ํา
และผูตามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอืน่ ๆ ของบุคคล
001173
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Development of personality both mental and physical characteristics; practice in
team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public
consciousness and other desirable personal characteristics.
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางดานวิทยาศาสตรของโลกทั้งระบบที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and
space.
205301

การอานเชิงวิชาการ
3(3-0)
Reading Academic English
ฝกอานขอความภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาขาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียม
การศึกษาตอ หรือ ใชในการปฏิบัติงาน ฝกการใชวัสดุอางอิงในสาขาวิชา
Practice in efficient reading of academic passages to prepare for further study or
work. Practice in using reference material in this field.
205302

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
Writing Academic English
ฝกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยองานวิจยั เนนการเรียน โดยใช
สถานการณจาํ ลอง ฝกการแปลที่จําเปนในสาขาวิชา
Practice writing academically report., abstract, etc. Emphasis is on using models.
Practice essential translation.
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252182

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชนั อดิศัย ลิมิตและความตอเนื่องอนุพนั ธ
ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic function and transcendental functions, limit and
continuity derivative and its applications, integration and its applications, techniques of integration,
improper integrals.
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน: 252182 แคลคูลัส 1
ลําดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร(อนุกรมโลรองต)
เมตริกซและตัวกําหนด คาลําดับขั้นของเมตริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนดวย
เมตริกซ หลักเกณฑ เครเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอร
เฉพาะ
Sequences and series, convergence test of series, taylor's series, laurent's series,
matrices and determinants, rank of a matrix, solutions of systems of linear equations, cramer's rule,
vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations, eigenvalues and
eigenvectors.
252284

แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน: 252183 แคลคูลัส 2
วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิง
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับทีห่ นึง่ และอันดับสูง
ตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพนั ธ พีชคณิตของเวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล การหา
อนุพนั ธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิงขั้ว
ทฤษฎีบทของกรีน เกาสและสโตกส
Linear differential equation of first and higher order, analytical and numerical
solution, laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl, differentiation and
integration of several variables, line integrals, surface integrals, polar coordinate system, green's
theorem, gauss's theorem and stokes's theorem.
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256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ กาซและ
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมีนิวเคลียร
และเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; periodic table and properties of
elements, solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics; chemical kinetics; acidbase; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry.
261101

ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลีย่ นตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ
พลังงาน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การสั่นสะเทือน และ
เสียง ระบบ ของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส และเครื่องกล
จักร ความรอนทฤษฎีจลน
One-and two-dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of particles
and rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise; lens system; wave
theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics; kinetics theoretical heat engine.
261102

ฟสิกส 2
4(3-2)
Physics II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา และสนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟากระแสตรง และอุปกรณ
แมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กและกฏของฟาราเดย ตัวเหนีย่ วนํากระแสไฟฟาวงจรไฟฟากระแสสลับ
สนามแมเหล็กเนื่อง จากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลืน่
แมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอ นิกสพื้นฐาน ทฤษฏีสัมพันธภาพ อิเลคตรอน กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียส กําเนิด
ของทฤษฎีควันตัม คลืน่ และ อนุภาค สมบัติบางประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
Electrostatic; electrical charge and field; gauss’ laws; electrical potential; direct
current (DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction; faraday’s law;
electrical inductance; alternating current (AC) electrical circuit; magnetic field due to electrical
current; changing field and current; electromagnetic field (EMF); vibration and electromagnetic
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wave; basic electronics; theory of relativity; electron; radioactivity; nucleus; history of quantum
theory; wave and particle; properties of matter; properties of nucleus.
301101

เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
ศึกษาเกีย่ วกับความปลอดภัยในโรงฝกงาน
เครือ่ งมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางดาน
วิศวกรรม โดย เนนถึงวิธีใชเครื่องมือ เครื่องจักรอยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับงาน
ฝมือ งานเครื่องมือและ เครื่องจักร งานเชื่อม และงานโลหะแผน
Safety in workshop; measuring instrument and basic engineering tools emphasized
on correct and safe tool using techniques; worksop practice: hand tools, machining, welding and
sheet metal.
301304

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Economics
ศึกษาหลักการและเทคนิคมูลฐานของการวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิง
เศรษฐศาสตร มาตรการทางเศรษฐกิจของประสิทธิผล คุณคาของเงินตามเวลา การประเมินเงินลงทุน การ
วิเคราะหจุดคุมทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน กําไรและตนทุน
Basic concept of economic analysis for engineering project; economic
effectiveness; time-value of money; investment evaluation; break event point analysis; depreciation
replacement; cost-benefit analysis.
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใชเครื่องมือและการเขียนตัวอักษร
การสรางรูปเรขาคณิต
การเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด วิวชวย
เรขาบรรยายเบื้องตน การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชว ย การเขียน
แบบรางดวยมือ
Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic projection;
dimensioning and tolerancing; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view; fundamentals of
descriptive geometry; intersection; development; working drawing; computer-aided drafting;
freehand sketches.
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305122

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
3(2-3)
Digital Circuit and Logic Design I
ทฤษฎีเบื้องตนของวงจรสวิทชิ่ง พีชคณิตแบบบูลลีน รหัสคอมพิวเตอร การตรวจสอบความ
ผิดพลาด ตารางความจริง วิธีการลดรูปสมการแบบบูลลีน และวงจรตรรกะชนิดตาง ๆ มัลติเพลกเซอร ดีมัล
ติเพลกเซอร วงจรเขารหัสและถอดรหัส วงจรบวกลบ วงจรเชิงลําดับ ฟลิปฟลอบ วงจรนับ เรจิสเตอร
Basic switching theory, boolean algebra, computer code, error detection, truth
table, boolean function simplification methods and combination logic circuits, multiplexer and
demultiplexer, encoder and decoder, adder and subtractor circuits, sequential circuits, flip-flops,
counters, registers.
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวร
และ ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการเขียน
โปรแกรม ดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
Principle of computers, computer components, software and hardware cooperative
work, electronic data processing, design method and development for advanced programming,
programming applications for solving engineering problems.
305214

โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
โครงสรางขอมูลพื้นฐานแบบตางๆ ไดแก กองซอน แถวคอย รายการ รูปตนไม และกราฟ ชนิด
ขอมูล แบบนามธรรม การประยุกตใชโครงสรางขอมูล การวิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี การ
เรียงลําดับ การคนหาขอมูล การประมวลผลแฟมขอมูล
Basic data structures: stacks, queues, lists, trees, and graphs, abstract data type,
applications of data structures, analysis of algorithm complexity, sorting, searching, file processing.
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305221

การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Electrical Circuit Analysis for Computer Engineering
นิยาม หนวยและแบบจําลองสําหรับวงจรไฟฟา คุณสมบัติของอนุกลวงจรขั้นมูลฐาน เชน ตัว
ตานทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนํา วิธีการวิเคราะหสําหรับวงจรความตานทาน สัญญาณกระแสสลับและ
การแทนดวย เฟสเซอร การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับภายใตสภาวะคงตัว กําลังไฟฟากระแสสลับภายใต
สภาวะคงตัว กําลังไฟฟาประสิทธิผล กําลังไฟฟารีแอคทีฟ กําลังไฟฟาเชิงซอน วงจรรีโซแนนซ
Definitions, units and models for electrical circuits, basic element characteristics
such as resistor, capacitor, and inductor, analysis methods for resistive circuits, sinusoidal signals
and phasors, alternative circuit steady-state analysis, alternative circuit steady-state power,
effective power, reactive power, complex power, resonance circuits.
305222

อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Electronics for Computer Engineering
วิชาบังคับกอน: 305221 การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คุณสมบัติทางไฟฟาของฉนวน สารกึง่ ตัวนําและตัวนํา ทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึง่ ตัวนําแบบ
บริสุทธิ์ และแบบเติมสารเจือ คุณสมบัติตางๆ ของสารกึ่งตัวนํา คุณสมบัติของรอยตอพีเอ็น คุณลักษณะ
กระแสตรงของ ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟทและมอสเฟท ไดโอดชนิดตาง ๆ เซ็นเซอรชนิดตางๆ และการ
ประยุกตใชงาน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง การไบแอสทรานซิสเตอร และเฟท การวิเคราะหเสถียรภาพของ
ไบแอส การคํานวนอัตราขยาย อิมพีแดนซดานเขาและดานออกในวงจรอิเล็กทรอนิกส การเชื่อมตอวงจรแบบ
ตางๆ วงจรออปแอมปพื้นฐาน กระบวนการผลิตวงจรรวม
Electrical properties of insulators, semiconductors and conductors, energy band
theory, intrinsic and extrinsic semiconductor, doping, P-N junction, diode biasing, transistors, FETs,
MOSFETs, types of diode, sensors and applications, power electronic devices, bipolar and FET
transistor biasing, biasing stability analysis, gain and input/output impedance in electronic circuits,
coupling circuits, basic op-amps circuits, integrated circuit fabrication.
305223

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 2
3(2-3)
Digital Circuit and Logic Design II
วิชาบังคับกอน: 305122 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
แนะนําการประมวลผลเชิงตรรกะ และตัวแทน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมพื้นฐาน
การวิเคราะห และการทําใหเกิดผลวงจรลําดับแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา สัญญาณรบกวนชัว่ ครู
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และภัยในวงจร ดิจิทัล การทําใหเกิดผลฟงกชนั ตรรกะโดยใชอุปกรณแบบโปรแกรมไดเชน พีเอแอล, ซีพีแอลดี
และ เอฟพีจีเอ กระบวนการออกแบบฮารดแวรคอมพิวเตอร การออกแบบฮารดแวรโดยใชภาษาวีเฮชดีแอล
Introduction to logic processing and representation. Basic combination logic circuit
design. Synchronous and asynchronous sequential logic circuit implementation and analysis,
transient noise and hazard in digital circuit. Implementing logic function using programmable
device such as PAL, CPLD and FPGA. Computer hardware design process. Hardware design
using VHDL.
305272

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-3)
Advanced Computer Programming
วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การวิเคราะหและออกแบบระบบดวยแนวคิดเชิงวัตถุ การ
เขียน โปรแกรมประยุกตดวยภาษารวมสมัย
Object-Oriented Programming concept, object-oriented analysis and system
design, application programming with contemporary language.
305281

ไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสเซมบลี
3(2-3)
Microprocessor and Assembly Language
วิชาบังคับกอน: 305122 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 1
โครงสรางและการทํางานภายในของไมโครโพรเซสเซอร หนวยคํานวณและตรรกะ โครงสราง
เรจิสเตอร ระบบบัส หนวยควบคุม หนวยความจํา อุปกรณรับเขาและสงออก สถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร
แบบตาง ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
Microprocessor architecture and function, arithmetic and logic processing unit,
register structure, bus system, control unit, memory unit, I/O devices, types of microprocessor
architecture, assembly language programming.

41

305321

ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Control Systems for Computer Engineering
วิชาบังคับกอน: 252284 แคลคูลัส 3
โมเดลทางคณิตศาสตรของระบบ
การแปลงลาปลาซ
คุณสมบัติของระบบควบคุม
ผลตอบสนองของ ระบบ การออกแบบและวิเคราะหเสถียรภาพ สัญญาณ วิเคราะหทางเดินของราก ระบบ
การชดเชย ระบบแบบ ไมตอเนื่องสําหรับดิจิทัลคอมพิวเตอร
Mathematics models of systems, laplace transform, control system characteristics,
system responses, stability analysis and design, root-locus analysis, compensation, discrete-time
systems for digital computers
305331

คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
Discrete Mathematics for Computer Engineering
เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน เทคนิคการนับพื้นฐาน วิธกี ารจัดลําดับและจัดหมู ทฤษฎีกราฟ
แคลคูลัส ภาคแสดง เครื่องสถานะจํากัด ออโตมาตาจํากัด ภาษาไมขึ้นบริบท ออโตมาตาแบบกดลง ภาษา
ปกติ เครื่องจักรทัวริง ปญหาเอ็นพีสมบูรณ
Set, relations, functions, basic counting techniques, combination and permutation
methods, graph theory, predicate calculus, finite state machine, finite automata, context –free
language, push-down automata, regular language, Turing machine, NP-complete problems.
305343

คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
3(2-2)
Computer and Data Communications
เครือขายการสื่อสารขอมูลและมาตรฐานระบบเปด การสงขอมูล การควบคุมในระดับ
เชื่อมโยงขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกลและระยะไกล สถาปตยกรรมการสื่อสารและ
โปรโตคอล
Data communications networks and open system standards, data transmission,
data link controls, technologies of local area network and wide area networks, communication
architecture and protocols.
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305344

หลักการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-3)
Principle of Computer Networks
วิชาบังคับกอน: 305343 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
หลักการ การออกแบบ การปฏิบัติและประสิทธิภาพของเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมโยง
ระหวาง เครือขาย การเลือกเสนทาง การประยุกตใชเครือขายคอมพิวเตอร คุณภาพของบริการ ความปลอดภัย
Principle, design, implementation, and performance of computer networks,
internetworking, routing, computer network applications, quality of service, security.
305361

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Database Systems
วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ เบื้องตน
คําจํากัดความ วัตถุประสงค และแนวคิดเบื้องตนของระบบฐานขอมูล แฟมขอมูลและ
ฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ฐานขอมูลเชิงวัตถุ การ
ออกแบบฐาน ขอมูล นโยบายการรักษาความปลอดภัย แผนภาพอีอาร การทํานอรมัลไลเซชั่น เอสคิวแอล
Definition, objectives, and basic concepts of database systems, files and database,
database architectures, database management systems, relational database, object-oriented
database, database design, security policies, E-R diagram, normalization, SQL.
305372

การสรางคอมไพเลอร
3(2-2)
Compiler Construction
วิชาบังคับกอน: 305331 คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ทบทวนโครงสรางภาษาที่ใชเขียนโปรแกรม การแปล การบรรจุ การกระทําและการจัดสรรที่
จัดเก็บ
การแปลประโยคและวจีภาคอยางงาย องคประกอบของคอมไพเลอรรวมถึงตารางสัญลักษณของ
เวลาแปลและ เวลาดําเนินงาน การกราดตรวจศัพท การกราดตรวจวากยสัมพันธ การสรางรหัสจุดหมาย การ
วินิจฉัยความ ผิดพลาด เทคนิคการสรางรหัสจุดหมายทีเ่ หมาะสมที่สดุ ตัวอยางชนิดของคอมไพเลอร
Review of programming language structures, translation, loading, execution, and
storage allocation, compilation of simple expressions and statements, organization of a compiler
including compile-time and run-time symbol tables, lexical scan, syntax scan, object code
generation, error diagnostics, object code optimization techniques, examples of compiler types.
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305381

การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3)
Microcontroller and Microcomputer Interfacing
วิชาบังคับกอน: 305281 ไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสเซมบลี
อุปกรณรับสัญญาณ การแปลงสัญญาณ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคนิคการเชื่อมตอกับ
ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
มาตรฐานในการรับสงสัญญาณ
การเขียนโปรแกรม
ภาษาแอสเซมบลี และภาษาระดับสูงในการควบคุมระบบ วิธที ี่ใชในการควบคุมอุปกรณภายนอก
Sensors, signal conversion, automatic control system, microcomputer and
microcontroller interfacing techniques, standard of data transmission, assembly language and high
level language programming in control system, peripheral device control methods.
305382

สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Architecture and Organization
วิชาบังคับกอน: 305281 ไมโครโพรเซสเซอรและภาษาแอสเซมบลี
หลักพืน้ ฐานของสถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร พัฒนาการคอมพิวเตอร หลัก
วิธีออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปตยกรรมซีพยี ู ชุดคําสั่ง การออกแบบเอแอลยู การควบคุมฮารดไวร
และไมโคร โปรแกรม ลําดับชั้นของหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรม
รับเขาและสงออก อินเทอรรัพทและดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โพรเซสเซอรแบบสายทอ
มัลติโพรเซสเซอร แนะนํา สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูง
Principle of computer organization and architecture, computer development,
design, performance evaluation, CPU architecture, instruction set, ALU design, microprogram and
hardwire controls, memory hierarchy, virtual memory, cache memory, I/O architecture, interrupt and
direct memory access (DMA), parallel processing, pipeline processor, multiprocessor, introduction
to high performance computer architecture.
305383

ระบบปฏิบัติการ
3(2-2)
Operating Systems
วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ เบื้องตน
วิวัฒนาการ ชนิด เปาประสงค การใชงาน และโครงสรางของระบบปฏิบัติการ มโนทัศนของ
กระบวนการ การประสานจังหวะกระบวนการ ภาวะพรอมกันของกระบวนการ การจัดการกระบวนการ การ
จัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ การจัดการแฟมขอมูล และการจัดการการรักษาความปลอดภัย
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Evolution, types, goals, functions and organization of operating systems: concepts
of process; process synchronization; process concurrency; process management; memory
management; device management; file management; security management.
305399

ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6 หนวยกิต
Training in Computer Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชัว่ โมง)
นิสิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสาย
งานวิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนานิสิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะทีเ่ กีย่ วของทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร กับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน
All computer engineering students need to training skill on computer engineering,
to allow the students to develop both academic and work-related skills in computer engineering
factories equipment operation in either private sectors or governmental institutions. students are
required at least 270 hours, in order to gain experience in field training.
305411

กระบวนการสัญญาณแบบสุม
3(2-2)
Random Process
แนวคิดเบื้องตนของตัวแปรแบบสุม ฟงกชั่นของตัวแปรแบบสุมและกระบวนการสุม ศึกษา
คุณสมบัติ เชิงสเปรกตัมของกระบวนการสุมและของผลตอบสนองของระบบเชิงเสนตอสัญญาณรับเขาแบบ
สุม การ ประมาณกําลังสองเฉลี่ยเชิงเสนเบือ้ งตน เนนการใชโปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม
An introduction to the concepts of random variables, functions of random variables
and random process; study of the spectral properties of random processes and of the response of
linear system to random inputs; introduction to linear mean square estimate; the emphasis is on
engineering applications.
305412

การวัดและการวิเคราะหสัญญาณ
3(2-2)
Signal Measurement and Analysis
การวิเคราะหเชิงเวลาแบบไมตอเนื่องของสัญญาณที่มคี ุณสมบัติเชิงกําหนดและแบบสุมและ
ผลของระบบเชิงเสนตอคุณสมบัติเหลานัน้ ทบทวนหัวขอที่สําคัญเกี่ยวกับทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติและ
แนะนํา กระบวนการสุมเบื้องตน การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง การวิเคราะหฮารโมนิกและสหสัมพันธ และ
การสราง แบบจําลองสัญญาณ การทําใหเกิดผลของเทคนิคเหลานี้โดยใชคอมพิวเตอร
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Discrete time analysis of signals with deterministic and random properties and the
effect of linear systems on these properties; brief review of relevant topics in probability and
statistics and introduction to random processes; discrete fourier transforms, harmonic and
correlation analysis, and signal modeling; implement of these techniques on a computer is
required.
305413

ทฤษฎีการประมาณและการตรวจจับ
3(2-2)
Detection and Estimation Theory
หลักการเบื้องตนของการตรวจจับและการประมาณสัญญาณ สูตรของความนาจะเปนไปได
สูงสุด โพสเทริโอริสูงสุด และเกณฑอื่นๆ ทฤษฎีความนาจะเปนหลายมิติ ปญหาสัญญาณและสัญญาณ
รบกวน และ ศึกษาโครงสรางแบบคาลแมน
Fundamental aspects of signal detection and estimation; formulation of maximum
likelihood, maximum posteriori, and other criteria; multidimensional probability theory, signal and
noise problems, and Kalman structure are studied.
305422

วัสดุโซลิดสเตต
3(2-2)
Solid State Materials
คุณสมบัติของอนุภาคที่ประจุภายใตสนามไฟฟา ควอนตัมฟสกิ ส สถิติอนุภาค พืน้ ฐานของ
การขนสง อนุภาคและศึกษาทฤษฎีแถบพลังงานในวัสดุโซลิดสเตต
The properties of charged particles under the influence of an electric field, quantum
mechanics, particle statistics, fundamental particle transport, and band theory of solids will be
studied.
305423

วิศวกรรมวงจรรวมเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Integrated Circuit Engineering
ทบทวนคุณสมบัติของสารกึง่ ตัวนําและกระบวนการทําวงจรรวม การบรรจุวงจรรวม วงจรรวม
เชิงเสน แบบพื้นฐาน วงจรรวมแบบออปแอมป วงจรตรรกะไมอิ่มตัวแบบพื้นฐานและวงจรตรรกะมอสแบบ
พื้นฐานรวมทัง้ การสราง การออกแบบ แผนงานและการประยุกตใชเกีย่ วกับเทคโนโลยีทางไมโครอิเล็กทรอนิกส
สารกึ่งตัวนํา
Review of basic semiconductor properties and processes that result in modern
integrated circuit, IC packaging, basic linear integrated circuits, Op-Amp integrated circuits, basic
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unsaturated logic circuits and basic MOS logic circuit including elements of fabrication, design,
layout, and applications as regards semiconductor microelectronic technologies.
305424

วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Electronic System Engineering
วิชาบังคับกอน: 305222 อิเล็กทรอนิกสสาํ หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะหและการออกแบบวงจรอนาล็อกและดิจิทัล โดยการใชวงจรรวมขนาดใหญ การ
แปลง สัญญาณอนาลอกเปนดิจทิ ัลและจากดิจทิ ลั เปนอนาลอก วงจรที่ใชในการตอเชือ่ มโยงกับไมโคร
โพรเซสเซอร เทคนิคการเชือ่ มโยงอุปกรณรอบนอกกับไมโครคอมพิวเตอร การแปลงความถี่เปนแรงดัน วงจร
ลอกการิทมึ วงจร คูณ และวงจรอื่นๆ ทีน่ า สนใจ
Analog and digital circuits analysis and design using VLSI, analog to digital and
digital to analog conversion, microprocessor interfacing circuits, peripheral device interfacing
techniques, frequency to voltage conversion, logarithmic circuits, multiplication circuits, and other
interesting circuits.
305425

การกําจัดสัญญาณรบกวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Noise Reduction in Electronic Circuits
สัญญาณรบกวนแบบตางๆ และ คุณสมบัติ การลดสัญญาณรบกวนในตัวนํา การชีลดแบบ
ตาง ๆ ระบบ กราวนอิเล็กทรอนิกส การลดสัญญาณรบกวนของวงจรขยาย ชวงความถี่ใชงานของอุปกรณ
อุปกรณเฉื่อยงาน การปองกันการสึกกรอนของหนาสัมผัส ชนิดของสายเคเบิ้ล การออกแบบแผนวงจรพิมพ
Noise and properties, noise reduction in conductors, types of shielding, electronic
ground systems, noise removal in amplifier circuits, working frequency interval of devices, passive
devices, erosion protection of contact surface, types of cable materials, printed circuit board
design.
305426

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
3(2-2)
Medical Electronic Engineering
วิชาบังคับกอน: 305222 อิเล็กทรอนิกสสาํ หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คุณสมบัติทางไฟฟาของเซลล สรีรวิทยาเบื้องตนของระบบในรางกาย ศักยไฟฟาในเซลล
อิเล็กโทรด ทฤษฎีพนื้ ฐาน และการออกแบบทรานสดิวเซอร ระบบมอนิเตอร อิเล็กทรอนิกส ไดแก อีซีจี อีอีจี
อีเอ็มจี วิศวกรรมชีวการแพทยของระบบ การหมุนเวียนโลหิต และระบบสมอง อุลตราโซนิคทางการแพทย การ

47

วิเคราะห เครื่องใชไฟฟา การใชคอมพิวเตอรในกิจการแพทย ความปลอดภัยดานไฟฟาของอุปกรณทาง
การแพทย การกําจัดสัญญาณรบกวน
Electrical properties of cells, introduction to physiology of human body, electrical
potential on electrode cell, basic theory and design of transducer, electronic monitoring systems
such as ECG, EEG, EMG, system biomedical engineering, blood circulation system, neuron
system, medical ultrasonic, electrical appliances analysis, uses of computer in medical, safety on
electrical instrument for medicine, noise reduction.
305427

อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3(2-2)
Optoelectronics
แสง พืน้ ฐานของโซลิดสเตตฟสิกส คุณสมบัติของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง การมอดู
เลตของแสง อุปกรณแสดงผล หลักการทํางานของเลเซอร ชนิดของเลเซอร เทคนิคและการประยุกตของเลเซอร
โฟโตดีเทกเตอร ทอนําคลื่นแบบเสนใยแสง
Optics, introduction to solid state physics, properties of optoelectronic devices,
optical modulation, display devices, concept of laser; types of laser, laser photo-detector
applications and techniques, optical fiber wave guide.
305432

หลักการคอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2)
Principle of Computer Graphics
แนะนําระบบกราฟกทัว่ ๆ ไป การรับเขาเชิงกราฟก อุปกรณแสดงผลกราฟก การแปลงใน 2
มิติ และ 3 มิติ การมองใน 3 มิติ แบบจําลองของพื้นผิว แบบจําลองของสภาพการมองเห็น การเคลื่อนไหว
ระบบ คอมพิวเตอรกราฟก
Introduction to graphic systems, graphic inputs, graphics display devices, two and
three-dimensional transforms, three-dimensional vision, surface model, visual model, animations,
computer graphic systems.
305433

เวียน

การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึม
3(2-2)
Algorithm Analysis and Design
วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ เบื้องตน
การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึมทีม่ ีประสิทธิภาพ การแบงแยกและเอาชนะ การเกิด
การโปรแกรมแบบพลวัตและอัลกอริทึมแบบละโมบ การเลือกหลักนามธรรมขอมูลที่เหมาะสม การ
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วิเคราะห และความถูกตองของอัลกอริทมึ อัลกอริทึมพีชคณิต ปญหาเชิงผสม เทคนิคการพิสูจนสําหรับการ
วิเคราะห ความซับซอน
Analysis and design of efficient algorithms; divide and conquer, recursion, dynamic
programming and greedy algorithm; selection of appropriate data abstraction; analysis and
correctness of algorithms; algebraic algorithms; combination problems; proving techniques for
complexity analysis.
305434

การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(2-2)
Digital Image Processing
ทฤษฎีของระบบและสัญญาณสําหรับสองมิติ การกรอง การแปลงฟูเรียรแบบเร็วแบบสองมิติ
การตรวจ จับเสนขอบ และการทําใหภาพดีขึ้น
Theory of signals and systems for two dimensions, filtering, 2-D fast Fourier
transforms, edge detection, and image enhancement.
305435

การรูจําเสียงพูด
3(2-2)
Voice Recognition
ทบทวนคณิตศาสตรที่ใชในการรูจําเสียงพูด แหลงกําเนิดเสียงพูด การไดยิน การยอมรับ
เสียงพูด การ วิเคราะหเสียงพูด การใหรหัสเสียงพูด รหัสการทํานายแบบเชิงเสน การสังเคราะหเสียงพูด การ
รูจําเสียงพูดของมนุษย
Review of relevant mathematics topics in voice recognition, speech voice source,
hearing, voice acceptance, voice analysis, voice encoding, linear prediction code, voice synthetic,
human voice recognition.
305436

การรับรูระยะไกล
3(2-2)
Remote Sensing
แนวคิดและรากฐานของการรับรูระยะไกล องคประกอบตางๆ ของระบบภาพถายตางๆ การ
แปลความ หมายของภาพถาย ทางอากาศเบื้องตน การแปลความหมายของภาพถายทางอากาศสําหรับการ
ประเมินภูมิประเทศ การวัดหาคาคุณสมบัติตาง ๆ ของภาพถายทาง อากาศ การรับรูสัญญาณไมโครเวฟ
ดาวเทียมตาง ๆ และทรัพยากร บนพื้นโลกที่ใชสําหรับการรับรูระยะไกล
Fundamental concept of remote sensing, components of imaging systems, basic
aerial image translation, aerial images translation for geographical estimation, measurements of
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properties of aerial image, satellite microwave signal sensing and geologic resources using in
remote sensing.
305437

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3(2-2)
Digital Signal Processing
ทฤษฎีของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลโดยเนื้อหาเนนบรรยายวงจรกรองความถีแ่ บบดิ
จิทัล อาทิเชน การแปลงฟูเรียรแบบเต็มหนวย วงจรกรองดิจิทัลในรูปแบบเมทริกและกราฟ การออกแบบวงจร
กรองดิจิทัล การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว และการแปลงอิลเบอรทแบบเต็มหนวย
Theory of digital signal processing with emphasis on the frequency domain
description of digital filtering: discrete Fourier transforms, flow-graph and matrix representation of
digital filters, digital filter design, fast Fourier transforms, and discrete Hilbert transforms.
305445

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย
3(2-2)
Principle of Network System Programming
วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร,
305343 คอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล
ออกแบบ พัฒนาและเขียนชุดคําสั่งที่ใชระบบเครือขาย ลักษณะของกระบวนการการติดตอ
ระหวาง กระบวนการ กฎของระบบเครือขาย การติดตอในชั้นทรานสพอรท ตัวอยางชุดคําสั่งการใชระบบ
เครือขาย
Design, development and coding of network system programming, process
intercommunication properties, network system rules, communications in transport layer, examples
of network system programming.
305450

หลักการปญญาประดิษฐ
3(2-2)
Principle of Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน: 305214 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทมึ เบื้องตน
หลักการเบื้องตนและเทคนิคการโปรแกรมปญญาประดิษฐ กลวิธใี นการคนหา การแทน
ความรู และการอุปนัยอัตโนมัติ การเรียนรู และระบบปรับตัวเองได การประยุกตใชงานปญญาประดิษฐ
Introduction to principles and programming techniques of artificial intelligence,
strategies for searching, representation of knowledge and automatic deduction, learning, and
adaptive systems, applications of artificial intelligence.
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305451

ปญญาประดิษฐขั้นสูง
3(2-2)
Advanced Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน: 305353 หลักการปญญาประดิษฐ
ทบทวนขอบเขต ที่มา และเทคนิคของปญญาประดิษฐ การแทนความรอบรู โครงสราง
ความจํา การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบนาจะเปน เทคนิคการคนหา เกมส การวางแผน การเรียนรูของ
เครื่องจักร การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร และระบบผูเชี่ยวชาญ
Review of artificial intelligence, its scope, history and techniques, knowledge
representation, memory structures, reasoning mechanism, probabilistic reasoning and searching
techniques, games, planning, machine learning, natural language processing, computer vision,
and expert systems.
305452

วิศวกรรมหุน ยนต 2
3(2-2)
Robotics Engineering II
ทบทวนความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชกับหุน ยนต แขนหุน ยนตแบบจลน แขนหุน ยนตแบบพลวัต
ผังหุน ยนต การควบคุมชิ้นสวนของหุน ยนต วงจรใหกาํ เนิดสัญญาณแบบตางๆ ที่ใชในหุนยนต ทัศนศาสตร
ของหุนยนต ภาษาโปรแกรมที่ใชควบคุมหุน ยนต
Review of robotics, kinematics robot arms, dynamic robot arms, robot layouts, robot
parts control, signal generator circuits in robot, robot vision, robot control programming language.
305453

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2)
Principle of Software Engineering
วิชาบังคับกอน: 305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
พื้นฐานทางดานวิศวกรรมซอฟตแวร ไดแก วัฎจักรชีวิต กระบวนทัศน ตัววัด และเครื่องมือ
ของ ซอฟตแวร เทคนิคการจัดการ การประมาณราคา ระเบียบวิธกี ารบํารุงรักษาซอฟตแวร การสรางโปรแกรม
แบบ คอยเปนคอยไป ภาษาระดับสูงมาก และ ความรูเ บื้องตนดานทรัพยสินทางปญญา
Fundamental areas of software engineering: life cycle, paradigms, metrics, and
tools; management techniques; cost estimation; software maintenance methodologies; incremental
programming; very high level languages and introduction to intellectual property.

51

305454

ระบบผูเชี่ยวชาญประดิษฐ
3(2-2)
Artificial Expert Systems
เทคนิคการแทนความรอบรู แบบกรอบ กฎเกณฑและขายความหมาย การคนหาฐานความรู
การอาง เหตุผลดวยวิธเี ดินหนาและถอยหลัง ตัวอยางระบบผูชํานาญการและขั้นตอนการสรางระบบชํานาญ
การ การเชื่อมโยงกับระบบความเขาใจภาษาธรรมชาติ
Knowledge representation techniques: frames, rules, and semantic networks;
searching, knowledge base, reasoning mechanisms with forward chaining and backward chaining;
expert system case studies; design and development of expert system: knowledge acquisition,
validation and verification, user interface and natural language understanding.
305455

หลักการรูจํารูปแบบ
3(2-2)
Principle of Pattern Recognition
แนะนําการประมวลผลภาพ การประมวลผลกอน เทคนิคการแบงสวนภาพ การประมวลผล
ภาพทวิภาค การวัดคุณสมบัติของวัตถุ การวัดขนาด การปรับเสนโคง การจับคูโ ดยใชแมแบบ เทคนิคการ
แบงกลุม การวิเคราะหแบบเบย แผนภูมิตน ไมตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียม
Introduction to image processing; pre-processing; image segmentation techniques;
binary image processing; object property measurement; size measurement, curve fitting, template
matching; classification techniques, Bayesian analysis, decision trees, artificial neural networks.
305456

ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Vision
นําเสนอทัศนศาสตรในรูปแบบปญหาดานการคํานวณ ทฤษฎีของทัศนศาสตร อินเวอรสทาง
แสง การแทนความหมายดวยภาพ คําตอบของปญหาทีไ่ มมีคําตอบปด
Vision is presented as a computational problem; theories of vision, inverse optics,
image representation, and solutions to ill-posed problems.
305457

โครงขายประสาทเทียม
3(2-2)
Artificial Neural Networks
ทฤษฎีและการประยุกตของโครงขายการประมวลผลแบบกระจายเชิงขนาน ประสาทชีววิทยา
เบื้องตน ชีวกายภาพของเนื้อเยื่อแอกทีฟ สถาปตยกรรมโครงขายประสาท ขั้นตอนวิธีการฝก การทําให
เหมาะสมที่สดุ การประยุกตใชงานฮารดแวร
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Theory and application of parallel distributed processing networks, basic
neurobiology, biophysics of active membranes, architectures, training algorithms, optimization, and
hardware applications.
305458

วิศวกรรมหุน ยนต 1
3(2-2)
Robotics Engineering I
แนะนําหุน ยนต การประยุกตใชหนุ ยนต รูปแบบของหุน ยนตรวมทั้งหุน ยนตแบบเคลื่อนที่
บรรยาย เกี่ยวกับพิกัดแกนและการเปลี่ยนแปลงตําแหนงและ/หรือการหมุน ของวัตถุในพิกดั แกนสามมิติ
จลนศาสตร หุนยนตแบบตรงและแบบผกผัน การวางแผนแนวทางเดินและงานของแขนหุน ยนต การเขียน
ภาษาโปรแกรม ควบคุมหุนยนตในภาวะไมเชื่อมตรง
Introduction to robotics, application of robots, robot configurations including mobile
robot, spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional space, forward and
inverse manipulator kinematics, task and trajectory planning, simulation and off-line programming.

3(2-2)
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Automatic Office Systems
ศึกษาหลักการสํานักงานอัตโนมัติ ความเปลี่ยนแปลงในสํานักงาน การประมวลผลขอมูลการ
จัดเก็บ เรียกหาและทําสําเนา เครื่องมือการสื่อสารสําหรับผูจัดการ ระบบสนับสนุนและระบบผูเชี่ยวชาญ การ
วางแผน สําหรับงานอัตโนมัติ การเลือกเครื่องและโปรแกรม ปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสํานักงานอัตโนมัติ
แนวโนมใน สํานักงานอัตโนมัติ
Study in principle of office automation, changes in office, data processing; store,
retrieve, and copy; communications tools for manager; experts and support systems; planning for
automation, machine and program selections; environmental factors in offices, trends of office
automation.
305462

305463

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องตน
3(2-2)
Fundamental of Management Information Systems
ศึกษาหลักการดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ หลักการสารสนเทศ มนุษยในฐานะผูป ระมวลสารสนเทศ
หลักการ ดานระบบ หลักการดานการวางแผนและควบคุม โครงสรางองคกรและหลักการจัดการ ระบบ
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สนับสนุนการ วางแผนควบคุมและตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการดานความรู ขอกําหนดความตองการ
ดานสารสนเทศ การพัฒนา การจัดทําใหสาํ เร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Study in principles of management information systems; structures of management
information system, information technologies, decision-making processes; information concepts,
human in the role of information processor, system concept; planning and control concept,
organization structure and management, planning and decision-making support systems;
knowledge-base management systems, requirement specification of information, development,
implementation, and resource management in management information system.
305484

การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรขั้นสูง
3(2-3)
Advanced Microprocessor Applications
วิชาบังคับกอน: 305381 การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
ไมโครโพรเซสเซอรแบบตางๆ วิธกี ารใชชุดคําสั่งในการเขียนโปรแกรมตางๆ โดยเนนการใช
งานทาง ดานควบคุมระบบการทํางานตาง ๆ เชน ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล ระบบโทรศัพทและอืน่ ๆ
การเชื่อม โยงระบบตางๆ เขากับไมโครคอมพิวเตอร
Microprocessors, microprocessor-programming emphasis in control systems such
as machine controls, telephone systems, and microcomputer interfacing.
305485

การออกแบบระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
3(2-2)
Computer Hardware System Design
วิชาบังคับกอน: 305382 สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
ลักษณะการออกแบบคอมพิวเตอร การออกแบบหนวยประมวลผลกลาง การออกแบบหนวย
ควบคุม และหนวยติดตออุปกรณภายนอก การออกแบบหนวยความจํา การประสานงานภายในระบบ
คอมพิวเตอร แนะนําระบบการประมวลผลแบบขนาน การทดลวงหนาและวิธกี ารออกแบบวงจร การคูณ การ
หาร
Computer design; CPU, control unit, and interfacing unit design; memory design;
internal computer system interfacing, introduction to parallel processing system, look ahead carry
and design of multiplication and divide circuits.
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305486

ระบบแบบขนาน
3(2-2)
Parallel System
วิชาบังคับกอน: 305382 สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
ออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึมแบบขนานสําหรับการเรียงลําดับ การคนหา การประมวลผล
ทาง เมทริกซ การแปลงฟูเรียรแบบเร็ว การหาคาเหมาะสมที่สุด และปญหาอืน่ ๆ ศึกษาสถาปตยกรรมแบบ
ขนานที่มี อยูและที่นาํ เสนอ รวมทัง้ เครื่องจักรแบบ เอสไอเอ็มดี และ เอ็มไอเอ็มดี
Design and analysis of parallel algorithms for sorting, searching, matrix processing,
FFT, optimization, and other problems, study on existing and proposed parallel architectures,
including SIMD machines and MIMD machines.
305489

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3(2-2)
VLSI Design
วิชาบังคับกอน: 305222 อิเล็กทรอนิกสสาํ หรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร ,
305223 การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ 2
วงจรรวมและเทคนิคการผลิตวงจรรวม เครื่องมือชวยในการออกแบบ การทําผัง และการ
ตรวจสอบการ ทํางาน องคประกอบปรสิตและผลที่มีกับประสิทธิภาพของวงจร
Integrated circuit and fabrication techniques; CAD tools for design, layout, and
verification; parasitic elements and their effects on circuit performance.
305491

หัวขอพิเศษทางดานระบบและสัญญาณ
Special Topic in Signals and Systems
การศึกษาและวิจัยในหัวขอทีน่ าสนใจทางดานระบบและสัญญาณ
Study and research of interesting topics in signal and systems

3(2-2)

305492

หัวขอพิเศษทางดานวิธีการคํานวณ
3(2-2)
Special Topic in Computational Methods
การศึกษาและวิจัยในหัวขอทีน่ าสนใจทางดานวิธีการคํานวณ
Study and research of interesting topics in computational methods
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305493

หัวขอพิเศษทางดานระบบอัจฉริยะและหุน ยนต
Special Topic in Intelligent Systems and Robotics
การศึกษาและวิจัยในหัวขอทีน่ าสนใจทางดานระบบอัจฉริยะและหุน ยนต
Study and research of interesting topics in systems and robotics

3(2-2)

305494

หัวขอพิเศษทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Special Topic in Electronic Engineering
การศึกษาและวิจัยในหัวขอทีน่ าสนใจทางดานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Study and research of interesting topics in electronic engineering

3(2-2)

305495

หัวขอพิเศษทางดานระบบคอมพิวเตอร
Special Topic in Computer Systems
การศึกษาและวิจัยในหัวขอทีน่ าสนใจทางดานระบบคอมพิวเตอร
Study and research of interesting topics in computer systems

3(2-2)

1(0-3)
โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
Computer Engineering Project I
การเตรียมหัวขอโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
เสนอหัวขอโครงงานและแผนในการ
ดําเนินการ และการนํา เสนอหัวขอโครงงาน
Searching for the topic of computer engineering project, preparation for project
proposal and project work plan, and presentation of project proposal.
305496

305497

โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2
2(0-6)
Computer Engineering Project II
วิชาบังคับกอน: 305496 โครงงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1
โครงงานที่นา สนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Projects of practical interest in various fields of computer engineering.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1.1 เลขรหัสสามตัวแรก
301
302
303
304
305

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

2.2 เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่สอง
หมายถึง
หมายถึง
เลข 1
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
เลข 5
หมายถึง
เลข 6
หมายถึง
เลข 7
หมายถึง
เลข 8
หมายถึง
เลข 9
เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง
หมายถึง

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรและพืน้ ฐานทัว่ ไป
วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ทฤษฎีการคํานวณ
ระบบและเครือขายคอมพิวเตอร
ปญญาประดิษฐและการประมวลผลขอมูล
วิศวกรรมขอมูลและสารสนเทศ
วิศวกรรมซอฟตแวรและการโปรแกรมระบบ
ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีฮารดแวรและ
การประยุกตใชงานคอมพิวเตอร
โครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร สัมมนา
วิชาเฉพาะพิเศษ
อนุกรมในหมวดหมูสาขาวิชา
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
18.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
- บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรในแตละระดับการศึกษา
- มีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่อยูในกลุมเสี่ยงซึ่งมี
แนวโนมอาจไมสําเร็จตามหลักสูตร และจําเปนตองไดรบั ดูแลเปนพิเศษ
- มีการวางระบบการประสานความรวมมือระหวางครอบครัวกับสถาบัน(โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี) เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไดทนั ทวงที
- มีการวางระบบการสอนซอมเสริมดานวิชาการแกนกั ศึกษาที่มีปญหาทางการเรียนเปน
รายบุคคล
- จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการผลิตบัณฑิตเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา
- วิเคราะหผลการดําเนินงานแตละป และนํามาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรกอนรับนักศึกษา
รุนใหม
- มีอาจารยประจําหลักสูตร
18.2 ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- มีอาจารยประจํา และอาจารย อยางเพียงพอ
- มีหองเรียนทีใ่ ชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีโสตทัศนูปกรณในหองเรียน
เพียงพอ
- มีหองปฏิบัตกิ าร และเครื่องคอมพิวเตอร ที่เอื้ออํานวยตอการฝกปฏิบัติในรายวิชาที่เปดการ
เรียนการสอน
- มีหองสมุดและหนังสือทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ
- มีการสํารวจความตองการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในหลักสูตรและจัดเก็บขอมูลทีส่ ํารวจใน
แตละปอยางเปนระบบ
- มีการกํากับและตรวจสอบใหมีการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรทีไ่ ดรับ
18.3 ประเด็นการสนับสนุนและใหคําแนะนํานักศึกษา
- มีอาจารยที่ปรึกษา ประจําชัน้ ป ชั้นปละ 2 ทาน
- มีการจัดการระบบอาจารยที่ปรึกษาที่ดี มีการดูแลใหคําปรึกษาแกนสิ ิต
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18.4 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
- มีการประเมินบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตทุกป และหาขอเสนอแนะเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนและเพื่อนําไปปรับปรุง หลักสูตรในรอบปตอไป
- มีการศึกษาและสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นําไปปรับปรุงหลักสูตรในรอบปถัดไป

19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบง ชีม้ าตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตตอคุณภาพ บัณฑิตในการ
ใชความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานกับนายจาง/ สถานประกอบการ
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 4 ป กําหนดการประเมิน
ครั้งแรก ป 2554

20. สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
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20.1 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร ปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไดรบั ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

001103
001111
001112
001126

001134
001151

001152
001153
001154
001155
001156
001157

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.กลุมวิชาภาษา
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
การคิดการใชเหตุผลและ
จริยธรรม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
4.กลุมวิชาพลานามัย
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
เลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้

การบริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

21 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 หนวยกิต
3 (3-0)
3 หนวยกิต
3 (3-0)
3 หนวยกิต
2 (2-0)
1 หนวยกิต

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

001103
001111
001112

001134

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
001165

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1.กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3 (3-0)

2.กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 3 (3-0)
3.กลุมวิชาพลานามัย
1 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
กอลฟ
เกม
การบริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
นันทนาการ
ซอฟทบอล
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ฟุตบอล
วอลเลยบอล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ศิลปะการตอสูปองกันตัว

1 หนวยกิต
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

ปรับปรุงตาม
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

สาระที่ปรับปรุง
1(0-2)
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001160

5. กลุมวิชาสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

3 หนวยกิต
3(3-0)

4. กลุมวิชาสหศาสตร

8 หนวยกิต

001171
001172
001173
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131
001132
001133
001135
001136

3(3-0)

001126

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

9 หนวยกิต

1.กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
คนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
ศิลปะการฟงและความเขาใจ
เกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก
การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา
สภาวการณโลก

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร

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

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
ทักษะชีวิต
2(1-2)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9 หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเลือกเรียน จํานวน 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
1.กลุมวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0)
2.กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษา
3(3-0)
คนควา
001122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0)
001124 ปริทรรศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
001125 ดุริยางควิจักขณ
3(3-0)

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

001131

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3.กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0)

001132
001133
001135

ไทยกับประชาคมโลก
วิถีไทย วิถีทัศน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร

ปรับปรุงตาม
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง
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001141
001142
001143

001245

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสุขภาพ

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน

001140
3(2-2) 001141
3(3-0) 001142
3(3-0) 001143
001144
001145
3(3-0) 001245
001170

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุค
สารสนเทศ
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

ปรับปรุงตาม
ตามนโยบาย

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

ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

3(3-0)

หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

สาระที่ปรับปรุง
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256101
261101
261102
252182
252183
252284
205301
205302
301101
301304
302151
305171

305122
305214

305221
305222

1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
หลักเคมี
ฟสิกส 1
ฟสิกส 2
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
การอานเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงวิชาการ
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 1
โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม
เบื้องตน
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
305223 การออกแบบวงจรดิจิทัลและ

21 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
11 หนวยกิต
2(1-3)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)

256101
261101
261102
252182
252183
252284
205301
205302
301101
301304
302151
305171

60 หนวยกิต
3(2-3)

305122

3(2-2)

305214

3(2-3)

305221

3(2-3)

305222

3(2-3)

305223

1.กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
หลักเคมี
ฟสิกส 1
ฟสิกส 2
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
แคลคูลัส 3
2.กลุมพื้นฐานทางภาษา
การอานเชิงวิชาการ
การเขียนเชิงวิชาการ
3.กลุมวิชาแกนวิศวกรรม
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
4.กลุมวิชาบังคับเฉพาะ
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 1
โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม
เบื้องตน
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
อิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ

21 หนวยกิต
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
6 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
11 หนวยกิต
2(1-3)

ไมมีการ
ปรัปปรุง

3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
60 หนวยกิต
3(2-3)
3(2-2)

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

สาระที่ปรับปรุง
3(2-3)
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305272
305281
305321
305331
305343
305344
305361
305372
305381
305382
305383
305433
305450
305453
305496
305497

วงจรตรรกะ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
ไมโครโพรเซสเซอรและภาษา แอสเซมบลี
ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรม คอมพิวเตอร
คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ขอมูล
หลักการเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
การสรางคอมไพเลอร
การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ
การวิเคราะหและการออกแบบ อัลกอริทึม
หลักการปญญาประดิษฐ
หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
โครงงานดานวิศวกรรม คอมพิวเตอร 1
โครงงานดานวิศวกรรม คอมพิวเตอร 2

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ

3(2-3)

305272

3(2-3)

305281

3(2-3)

305321

3(2-3)

305331

3(2-2)

305343

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

305344
305361
305372
305381
305382

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

305383
305433

3(2-2)
3(2-2)
1(0-3)

305450
305453
305496

2(0-6)

305497

6 หนวย
กิต

วงจรตรรกะ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
ไมโครโพรเซสเซอรและภาษา แอสเซมบลี
ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรม คอมพิวเตอร
คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร ขอมูล
หลักการเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
การสรางคอมไพเลอร
การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอรและไมโครคอนโทรลเลอร
สถาปตยกรรมและโครงสรางคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการ
การวิเคราะหและการออกแบบ อัลกอริทึม
หลักการปญญาประดิษฐ
หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร
โครงงานดานวิศวกรรม คอมพิวเตอร 1
โครงงานดานวิศวกรรม คอมพิวเตอร 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
5.กลุมวิชาเลือกเฉพาะ

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

ไมมีการ
ปรับปรุง

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

สาระที่ปรับปรุง
6 หนวย
กิต
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305411 กระบวนการสัญญาณแบบสุม
305412 การวัดและการวิเคราะห สัญญาณ
305413 ทฤษฎีการประมวณและการ ตรวจจับ
305422 วัสดุโซลิดสเตต
305423 วิศวกรรมวงจรรวมเบื้องตน
305424 วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
305425 การกําจัดสัญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส
305426 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
305427 อิเล็กทรอนิกสทางแสง
305432 หลักการคอมพิวเตอรกราฟกส
305434 การประมวลผลภาพดิจิทัล
305435 การรูจําเสียงพูด
305436 การรับรูระยะไกล
305437 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
305445 หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย
305451 ปญญาประดิษฐขั้นสูง
305452 วิศวกรรมหุนยนต 2
305454 ระบบผูเชี่ยวชาญประดิษฐ
305455 หลักการรูจํารูปแบบ
305462 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
305463 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องตน
305484 การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรขนั้ สูง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
305485 การออกแบบระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
305486 ระบบแบบขนาน

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

305411
305412

3(2-2)

305413

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

305422
305423
305424

3(2-2)

305425

3(2-2)

305426

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

305427
305432
305434
305435
305436
305437

3(2-2)

305445

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

305451
305452
305454
305455
305462
305463

3(2-3)

305484

3(2-2)

305485

3(2-2)

305486

กระบวนการสัญญาณแบบสุม
การวัดและการวิเคราะห สัญญาณ
ทฤษฎีการประมวณและการ ตรวจจับ
วัสดุโซลิดสเตต
วิศวกรรมวงจรรวมเบื้องตน
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
การกําจัดสัญญาณรบกวนใน
วงจรอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
อิเล็กทรอนิกสทางแสง
หลักการคอมพิวเตอรกราฟกส
การประมวลผลภาพดิจิทัล
การรูจําเสียงพูด
การรับรูระยะไกล
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือขาย
ปญญาประดิษฐขั้นสูง
วิศวกรรมหุนยนต 2
ระบบผูเชี่ยวชาญประดิษฐ
หลักการรูจํารูปแบบ
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื้องตน
การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรขนั้ สูง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
การออกแบบระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
ระบบแบบขนาน

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

ไมมีการ
ปรับปรุง

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

สาระที่ปรับปรุง
3(2-2)
3(2-2)
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305489 การออกแบบวงจรรวมขนาด3(2-2)
ใหญมาก
305491 หัวขอพิเศษทางดานระบบและ 3(2-2)
สัญญาณ
305492 หวขอพิเศษทางดานวิธีการ 3(2-2)
คํานวณ
305493 หัวขอพิเศษทางดานระบบ 3(2-2)
อัจฉริยะและหุนยนต
305494 หวขอพิเศษทางดานวิศวกรรม 3(2-2)
อิเล็กทรอนิกส
305495 หวขอพิเศษทางดานระบบ 3(2-2)
คอมพิวเตอร
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
305399 ฝกงานทางดานวิศวกรรม
6 หนวยกิต
คอมพิวเตอร
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

305489

การออกแบบวงจรรวมขนาด3(2-2)
ใหญมาก
305491 หัวขอพิเศษทางดานระบบและ - 3(2-2)
สัญญาณ
305492 หวขอพิเศษทางดานวิธีการ 3(2-2)
คํานวณ
305493 หัวขอพิเศษทางดานระบบ 3(2-2)
อัจฉริยะและหุนยนต
305494 หวขอพิเศษทางดานวิศวกรรม 3(2-2)
อิเล็กทรอนิกส
305495 หวขอพิเศษทางดานระบบ 3(2-2)
คอมพิวเตอร
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
305399 ฝกงานทางดานวิศวกรรม
6 หนวยกิต
คอมพิวเตอร
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)

ไมมีการ
ปรับปรุง

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

20.2 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เกณฑ สกอ.
ไมนอยกวา 30

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2548
30

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
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2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 6
120

104
21
6
11
60
6
6
(6)

104
21
6
11
60
6
6
(6)

140(6)

140(6)

20.3 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสราง
เดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ สกอ. ปรากฏดังนี้
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001111
001141
001134
252182
256101
261101
302151

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนที่ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน
ภูมิปริทศั นภาคเหนือตอนลาง
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

รวม

3(3-0)
3(2-2)

001111

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

3(3-0)

001134
252182
256101
261101
302151

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)

หรือ

3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)

20 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001151

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2

001xxx
252183
261102
301101

วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

305122
305171

การเสริมสรางคุณภาพชีวิต

รวม

20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0)
2(2-0)

001112
001173

ภาษาอังกฤษพัฒนา

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

001xxx
252183
261102
301101

3(2-3)

305122

3(3-0)

305171

กลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ
การใชงาน
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

21 หนวยกิต

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

ทักษะชีวิต

รวม

3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
2(1-3)
3(2-3)
3(3-0)
21 หนวยกิต

แผนการเรียนที่ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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001103
001126
205301
252284
305214

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ทักษะภาษาไทย
การคิด การใชเหตุผลและ
จริยธรรม
การอานเชิงวิชาการ
แคลคูลัส 3
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม

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

001103
001172

ทักษะภาษาไทย
การจัดการการดําเนินชีวิต

3(3-0)
3(2-2)

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

205301
252284

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

3(2-2)

305214

การอานเชิงวิชาการ
แคลคูลัส 3
โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม
เบื้องตน

3(2-3)

305221

3(2-3)

305223

เบื้องตน
305221
305223

การวิเคราะหวงจรไฟฟาสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
วงจรตรรกะ 2

การวิเคราะหวงจรไฟฟา
สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ

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

วงจรตรรกะ 2

รวม

21 หนวย
กิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
001134

3(2-2)

ภูมิปริทศั นภาคเหนือตอนลาง

21 หนวย
กิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0)

หรือ 001171

ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0)

0011
41

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน

3(
22)

ห
รื
อ

001x
xx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(
30)

0011
60

พฤติกรรมมนุษย

3(
30)

205302

การเขียนเชิงวิชาการ

3(3-0)

205302

การเขียนเชิงวิชาการ

3(3-0)

301304

เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม

3(3-0)

301304

เศรษฐศาสตรวศิ วกรรม

3(3-0)

305222

อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

3(2-3)

305222

อิเล็กทรอนิกสสําหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

3(2-3)

001
xxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(3
-0)

69
305272
305281

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3)
ขั้นสูง
ไมโครโพรเซสเซอรและ
3(2-3)
ภาษาแอสเซมบลี
รวม
21
หนวยกิต

305272
305281

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรขั้นสูง
ไมโครโพรเซสเซอรและ
ภาษาแอสเซมบลี

3(2-3)
3(2-3)
รวม

21 หนวย
กิต
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แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนที่ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
305
คณิตศาสตรเต็มหนวยสําหรับ
331
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
001xxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3053
คณิตศาสตรเต็มหนวย
31
สําหรับวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)

305
343

คอมพิวเตอรและการสื่อสาร
ขอมูล

3(2-2)

3053
43

คอมพิวเตอรและการ
สื่อสารขอมูล

3(2-2)

305
381

การเชื่อมตอไมโครคอมพิวเตอร

3(2-3)

3053
81

การเชื่อมตอ
ไมโครคอมพิวเตอร

3(2-3)

และไมโครคอนโทรลเลอร
305
382

สถาปตยกรรมและโครงสราง

และไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2)

3053
82

คอมพิวเตอร

3(2-2)

คอมพิวเตอร

รวม

18 หนวย
กิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
305
321

สถาปตยกรรมและ
โครงสราง

ระบบควบคุมสําหรับวิศวกรรม

18 หนวย
กิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-3)

305
321

คอมพิวเตอร

ระบบควบคุมสําหรับ
วิศวกรรม

3(2-3)

คอมพิวเตอร

305
344

หลักการเครือขายคอมพิวเตอร

3(2-3)

305
344

หลักการเครือขาย
คอมพิวเตอร

3(2-3)

305
361

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน

3(2-2)

305
361

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน

3(2-2)

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

305372
305
383

305372 การสรางคอมไพเลอร
305
ระบบปฏิบัติการ
383

การสรางคอมไพเลอร
ระบบปฏิบัติการ

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

71
รวม

15 หนวย
กิต

รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
305
399

ภาคการศึกษาฤดูรอน

ฝกงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ไมนับหนวย
กิต)

305
399

(ไมนอยกวา 270 ชม)

ฝกงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร (ไมนับหนวย
กิต)

6 หนวย
กิต

(ไมนอยกวา 270 ชม)

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนที่ปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

305433

การวิเคราะหและการออกแบบ
อัลกอริทึม
305
หลักการปญญาประดิษฐ
450
305
453

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร

305
496

โครงงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1

xxx
xxx

วิชาเลือกเสรี

3(2-2)

305433
3054
50

3 (22)

3054
53

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร

3054
96

โครงงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 1

xxxxx
x

วิชาเลือกเสรี

3 (xx)
13 หนวย
กิต

3(2-2)
3 (2-2)
3 (2-2)
1 (0-3)
3 (x-x)

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
โครงงานดานวิศวกรรม

การวิเคราะหและการออกแบบ
อัลกอริทึม
หลักการปญญาประดิษฐ

3 (22)

1 (0-3)

รวม

305

15 หนวย
กิต

13 หนวย
กิต

ภาคการศึกษาปลาย
2(0-

3054

โครงงานดานวิศวกรรม

2(0-6)

72
497

คอมพิวเตอร 2

6)

97

คอมพิวเตอร 2

305
xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

3(x-x)

305x
xx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

3(x-x)

305
xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

3(x-x)

305x
xx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

3(x-x)

xxx
xxx

วิชาเลือกเสรี

3(x-x)

xxxxx
x

วิชาเลือกเสรี

3(x-x)

รวม

11 หนวย
กิต

รวม

11 หนวย
กิต

