ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบนั ได้ผลิตวิศวกรที่
เป็ นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปทางานในหลายสาขา เช่น วิศวกรระบบเครื อข่าย นักพัฒนาโปรแกรม และนักออกแบบ
ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเป็ นต้น ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยังมุ่งเน้นการเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาที่จะจบไป
ทางานในอุตสาหกรรม และศึกษาต่อ โดยมีความร่ วมมือกับบริ ษทั และหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะทาการปรับปรุ งหลักสูตร ให้มีความ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ หลักสูตรของภาควิชา ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเลือกตามความสนใจของ
นักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิ ดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูท้ ี่ตอ้ งการต่อยอดความรู้จาก
ระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อผูเ้ รี ยนที่ทางานแล้ว และต้องการเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานของตน

ปัจจุบนั ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิ ดการเรี ยนการสอนในหลายหลักสูตร โดยแบ่งเป็ น ปริ ญญาตรี 2
หลักสูตร, ปริ ญญาโท 1หลักสูตร, และปริ ญญาเอก 1หลักสูตร กล่าวคือ:

หลักสู ตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต ได้แก่:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบ ได้แก่คอมพิวเตอร์ท้งั
ทางด้านซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ ในปัจจุบนั มีงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครื อข่ายและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณ ภาพ/เสี ยง/วีดิโอ ระบบความฉลาดเชิง
การคานวณ เทคโนโลยีเพื่อช่วยทางการแพทย์และผูพ้ ิการ ระบบหุ่ นยนต์ การพัฒนาเกมส์ และแอนิเมชัน รวมไป
ถึงการพัฒนาโปรแกรมแอพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เช่น SmartPhone หรื อ Tablet
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ าย (Information Systems and Network Engineering) เป็ นหลักสูตร 2ภาษา โดย
มุ่งเน้นการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการผลิตระบบสารสนเทศและบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายสาหรับ
อุตสาหกรรม หรื อองค์กรวิสาหกิจที่มีสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ สาหรับองค์กรวิสาหกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจสารสนเทศเพื่อการสื่ อสารระดับประเทศ และระบบเครื อข่าย
องค์กรวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็ นต้น

หลักสู ตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 2 แบบ ได้แก่:
ภาคปกติ มีการเรี ยนการสอน วันจันทร์-ศุกร์ โดยแบ่งเป็ น: แบบที่ 1 ทาวิทยานิพนธ์ 36หน่วยกิต และแบบที่ 2 ทา
วิทยานิพนธ์ 12หน่วยกิต และลงเรี ยนอย่างน้อย 24หน่วยกิต

ภาคพิเศษ มีการเรี ยนการสอนในวันเสาร์- อาทิตย์ ทาการค้นคว้าอิสระ 6หน่วยกิต และลงเรี ยนอย่างน้อย 30หน่วยกิต

หลักสู ตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบ่งการเรี ยนการสอนเป็ น 2แบบ
 แบบที่ 1 หลักสูตร 3ปี ทาวิทยานิพนธ์ 48หน่วยกิต
 แบบที่ 2 หลักสูตร 3ปี ทาวิทยานิพนธ์ 36หน่วยกิต และลงเรี ยนอย่างน้อย 12หน่วยกิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. มีห้องวิจยั ซึ่งแตกแขนงไปตามแต่ละสาขาให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าวิจยั ตามความสนใจ ได้แก่ ห้อง
วิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์, ห้องวิจยั วิศวกรรมซอฟต์แวร์ , ห้องวิจยั ความฉลาดเชิงทัศนะและการรู้จารู ปแบบ, ห้องวิจยั
ทางด้านฐานข้อมูลวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ค, ห้องวิจยั ทางด้านนวัตกรรมและการเรี ยนรู้ และห้องวิจยั ทางด้านความ
ฉลาดเชิงคานวณ เป็ นต้น

บริการวิชาการ และชุมชน: นอกจากงานด้านวิชาการ และการเรี ยนการสอนแล้ว ทางภาควิชายังมีการจัดกิจกรรม และการบริ การ
ชุมชนซึ่งเป็ นที่รู้จกั เช่น โครงการติดตั้งระบบเครื อข่ายเฝ้ าระวังอุทกภัย ซึ่งเป็ นการออกแบบ และพัฒนาสร้างเครื อข่ายของสถานี
ตรวจวัด และรายงานสภาพอากาศแบบไร้สายขนาดเล็ก ซึ่งมีราคาประหยัด และสามารถติดตั้งได้ง่าย ปัจจุบนั ได้มีการนาไปติดตั้งใช้
งานในพื้นที่ อ.แม่จนั จ.เชียงราย และประเทศศรี ลงั กา โดยมีการรายงานผลเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต และเครื อข่ายสังคม นอกจากนี้ ยัง
ได้มีการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถดูแลรักษา ซ่อมบารุ ง และปรับแต่งการทางานได้ตามความ
ต้องการ โครงการนี้ สนับสนุนโดย สวทช. เครื อข่ายภาคเหนือ และบริ ษทั โอเพ่นดรี ม

กิจกรรมที่พัฒนานักเรียนนักศึกษาและค่ายต่ างๆ: ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. ส่ งเสริ มนักศึกษาให้เข้าแข่งขันทาง
วิชาการและการประกวดนวัตกรรมต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างทักษะในวิชาชีพของนักศึกษา
และทาให้เกิดความ
สนุกสนานจากการใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขโจทย์ปัญหาจากการแข่งขัน โดยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น ได้รับรางวัลที่ 2 การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อคนพิการ และรางวัลที่ 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์ รู้จาอักขระภาษาไทยในการแข่งขันการแข่งขัน National Software
Contest, 15th และเป็ นศูนย์จดั การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมหาวิทยาลัย ACM- ICPC Northen Programming
Contest 2013, การแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ งประเทศไทยระดับภาคเหนือ (National Software Contest)
และ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย (iCode Programming Contest) ซึ่งเป็ นการฝึ กทักษะด้าน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กบั น้องๆนักเรี ยน และนักศึกษา เป็ นต้น
นอกจากนั้น ภาควิชายังมีกิจกรรมส่ งเสริ มนักศึกษาอีก เช่น ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คลุกฝุ่ น (CPE Dirt Camp) เป็ นค่ายที่จดั ขึ้น
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการบริ การชุมชน โดยทางานรวมกับห้องวิจยั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์, การจัดกิจกรรมการเปิ ดภาควิชาและห้องวิจยั (CPE Open House) ให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ศึกษาเยีย่ มชมเพื่อเป็ นแนวทางใน
การศึกษาต่อ การจัดค่ายอิคคิวซัง ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางด้านไอทีแก่ สามเณร และค่ายส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (i- Tim Robotics Camp) ทั้งนี้ ทางภาควิชายังจัดอบรมและเป็ นศูนย์สอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
(Information Technology Professional Examination) เพื่อเตรี ยมความพร้อมทางด้านไอทีให้กบั นักศึกษาและบุคลากรให้พร้อมกับ
การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนต่อไป
สาหรับผูท้ ี่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
หรื อสาขาที่ใกล้เคียง
หรื อสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกในสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร: 053-94-2023, 08-4614-0006 แฟกซ์: 0-5394-2072
อีเมล์: cpe@eng.cmu.ac.th เว็ปไซต์: http://www.cpe.cmu.ac.th

