ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ได้กอ่ ตั้งขึ้นอย่างเป็ น
ทางการในปี พ.ศ. 2540 โดยเปิ ดสอนทั้งในระดับปริ ญญา
ตรี โท และเอก ในระดับปริ ญญาตรี แบ่งเป็ น 2หลักสูตร
คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปกติ)
และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) ส่วนในระดับปริ ญญาโท คือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และใน
ระดับปริ ญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการผลิตวิศวกร
คอมพิวเตอร์ ที่มีความรู ้ความสามารถในการคิด การ
ออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน ทั้งในด้านซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื อข่าย อันเป็ นรากฐานสาคัญของ
ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร์ตอ้ ง
สามารถเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และเรี ยนรู ้
ตลอดชีวติ การเรี ยนการสอนของภาควิชาฯ จึงเน้นวิธีการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Problem- based
Learning)
โดยมีอาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทางานเป็ นกลุ่ม และมีการ
นาเสนอผลงานของตนให้เพือ่ นๆ ร่ วมกันวิเคราะห์และ
วิจารณ์ดว้ ยหลักการและเหตุผล
ซึ่งจะทาให้วศิ วกร

คอมพิวเตอร์ที่สาเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ เป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ที่แข็งแกร่ ง มีทกั ษะ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การทางานได้ในทุกองค์กร
ปั จจุบนั ภาควิชาฯได้ผลิต
บัณฑิตด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ
เป็ นที่
ยอมรับ และมีคุณลักษณะเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
วิศวกรมาถึง 23รุ่ น

ทุนการศึกษา:
ในส่วนของสิ่งแวดล้อม สถานที่ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีหอ้ งเรี ยนที่ทนั สมัย
รองรับการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิได้
เป็ นอย่างดี ทั้งยังมีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์มีจานวน 2
ห้อง มีเครื่ องคอมพิวเตอร์หอ้ งละ 40เครื่ อง เพือ่ ความ
พร้อมให้นกั ศึกษาใช้ฝึกปฏิบตั ิงานจริ ง นอกจากนี้ยงั มี
บริ การให้ยมื คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแก่นกั ศึกษา สาหรับใช้
ในการเรี ยนและการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม

ห้ องปฏิบัติการวิจยั : ภาควิชาฯ มีหอ้ งปฎิบตั ิการวิจยั
ต่างๆ ดังนี้:

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ภูมิสารสนเทศศาสตร์
(Geoinformatics Laboratory at KMUTT(GLaK))
Website: http://www.cpe.kmutt.ac.th/GLaK

ห้องปฏิบตั ิการวิจยั อัลกอริ ธึมแบบขนานและ
เทคโนโลยีปรับขนาดการประมวลผล
หรื อ
แคส
(Concurrent Algorithms and Scalable Technology
(CAST))
Website: http://http://cpe.kmutt.ac.th/lab/cast
ห้องปฏิบตั ิการวิจยั การสื่อสารสื่อประสม (Multimedia
Communications Laboratory (MCL))
 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ตรรกะศาสตร์และการรักษาความ
มัน่ คงปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ (Logic and Security
Laboratory)
Website: http://www.cpe.kmutt.ac.th/lab/logic
 ห้องปฏิบตั ิการวิจยั ปั ญญาประดิษฐ์ และอ๊อปติไมเซชัน่
(Computational Intelligence and Optimization (CIO))

ภาควิชาได้จดั สรรทุนเพือ่ สนับสนุน
การศึกษาแก่นกั ศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถดู
รายละเอียดได้ที่ http://www.cpe.kmutt.ac.th/th/node/289
นอกจากนี้ ยังมีทนุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรีสามารถดูรายละเอียดได้ ที่
http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/pageadmissions/kmutt-scholarship
และทุนความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่
ทุน Hybrid Twinning Program (KMUTT and Shibaura
Institute of Technology) สามารถดูรายละเอียดได้ที่
www.inter.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการจัด
อันดับจาก The Times Higher Education ให้อยูใ่ นลาดับ
301- 350 จากมหาวิทยาลัยทัว่ โลก ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ นับเป็ นภาควิชาหนึ่งในอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ
ที่ได้รับความเชื่อถือ
และยกย่องให้เป็ น
สถานศึกษาที่ผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสู่สงั คม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้น 10- 11
อาคารวิศววัฒนะ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กรุ งเทพ 10140
โทร (+66) 0-2470-9083, 0-2470-9085 และ 0-2470-9388
Email: contact @ cpe.kmutt.ac.th
FB:https://www.facebook.com/pages/CPEKMUTT/116698055010196
Website: www.cpe.kmutt.ac.th

