หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1. ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Software
Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Science (Software Engineering)
B.Sc. (Software Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านวิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนา การใช้งาน และบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพตามที่ผู้ใช้ต้องการ พัฒนาแล้วเสร็จทันเวลาและอยู่ใน
งบประมาณที่กําหนด โดยเน้นที่โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสร้าง
เสริมจริยธรรม คุณธรรมควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ในรายวิชาเฉพาะด้านบางรายวิชาอาจจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2552
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 23 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2553
7. การขอรับการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยจะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1) นักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
2) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
3) นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
4) วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
5) นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
6)
วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
7) นักทดสอบระบบ (Software Tester)
8) สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)
9) นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
10) ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
9. หลักสูตร
9.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
9.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ 9 หน่วยกิต
ก.2 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิตและเลือกอีกไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาแกน จํานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
- วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
9.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
รหัส
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- วิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัส
1500114
1500115
1500116

ชื่อวิชา
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ก.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Lifestyles

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ก.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
3(2-2-5)
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

- วิชาเลือก
รหัส
ชื่อวิชา
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Life Quality
4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข้อกําหนดทั่วไป ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข้อกําหนดเฉพาะ โครงสร้างและรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้ใช้โครงสร้างและรายวิชาตาม
โครงสร้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศใช้ในปีการศึกษานั้นๆ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 92 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
ข.1 กลุ่มวิชาแกน จํานวนไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7101001 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1
English for Computing 1
7101002 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2
English for Computing 2
7101401 คณิตศาสตร์ดีสครีต
Discrete Mathematics
7101402 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computing
รหัส
ชื่อวิชา
7102403 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สําหรับคอมพิวเตอร์
Statistical and Empirical Methods for Computing
7103102 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับคอมพิวเตอร์
Law and Ethics for Computer
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ จํานวนไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
ข.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 หน่วยกิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

รหัส
ชื่อวิชา
7152101 การกําหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirement Specification and Management
7153103 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
Software Process and Quality Assurance
7153104 การทํางานเป็นทีมและการนําเสนองาน
Team Work and Presentation
7153105 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
7154110 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Project in Software Engineering
ข.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จํานวน 11 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7151201 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7153204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human and Computer Interaction
7153205 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Training Camp
7153210 เทคโนโลยีการบริการเว็บ
Web Services Technology
7154206 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Seminar
ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ จํานวน 28 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7101301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principles of Computer Programming
7151302 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
Abstract Data Types and Problem Solving
7151303 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
Algorithm Design and Analysis
7151304 ปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming Workshop
7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
7152306 ปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Webpage Design and Programming Workshop

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
2(0-4-2)

7152307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
Object-Oriented Analysis and Design
7153308 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
7153309 การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์
Software Construction and Evolution
7153310 การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ จํานวน 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7101404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น
Introduction to Data Communication and Networking
7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์
Object-Oriented Programming

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม จํานวน 3 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7101501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

- วิชาเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
7152406 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
7153106 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System Development
7153107 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
7153202 คลังข้อมูล
Data Warehouse
7153203 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Engineering
7153207 การทําเหมืองข้อมูล
Data Mining
7153208 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Special Topic in Software Engineering 1

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

7153209 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Special Topic in Software Engineering 2
7153311 การออกแบบและโปรแกรมฐานข้อมูล
Database Design and Programming
7153313 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
7153314 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
Component-Based Software Development
7153407 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
Internet Technology
รหัส
ชื่อวิชา
7154108 การพัฒนาระบบงานไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์
Client/Server System Development
7154109 การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
Distributed System Development
7154209 วิศวกรรมความรู้
Knowledge Engineering
7154408 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database System

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
ต่อไปนี้
แบบที่ 1
รหัส
ชื่อวิชา
7154113 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Co-operative Education in Software Engineering
แบบที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
7154111 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Preparation for Work Experience in Software
Engineering
7154112 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Work Experience in Software Engineering

น(ท-ป-ค)
6(540)

น(ท-ป-ค)
1(45)
5(450)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว

10. คําอธิบายรายวิชา
10.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.

กลุ่มวิชาภาษา

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟัง
เพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ และนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การทักทายการกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ และ
การแสดงความเห็นใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการ
ให้คําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของ การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ การซื้อขายสินค้าและการบริการ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทาง
โทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพี่อทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทั่วไป เทคนิคการอ่านเพื่อ
จับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่าน
ป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่าน
ป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
3(3-0-6)
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา
การแนะนํ า ตนเองและผู้ อื่ น
การกล่ า วคํ า ขอบคุ ณ และ
ขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น
และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีน
และกรณีที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาว
ญี่ปุ่น และกรณีที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาว
เกาหลี และกรณีที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับชาวเกาหลี
3(2-2-5)
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการ
สนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์
การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการ
สนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน เช่น การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่
ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบันตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตาม
วิถีทางประชาธิปไตย การสร้างวินัยและความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็นสุข

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตร์แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุนทรียศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์
ดุริยางคศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่งประสบการณ์ด้านสุนทรียศาสตร์
แห่งชีวิตโดยการรับรู้ด้วยศาสตร์แห่งการได้ยิน ได้พบเห็นของจริงและได้สัมผัส ตาม
แนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรียบเทียบข้อแตกต่างทางสุนทรียศาสตร์ของ
ศิลปะแต่ละแขนงในเรื่องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา
สังคมวิทยา ศาสนาและวัฒนธรรมมนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้าง
เสริมกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3(3-0-6)
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Styles
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
สังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริมการ
ปรับตัวและการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อความ
เข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของ
ไทยในสังคมโลก
2500106 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร
โดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริญและความเสื่อมถอยของอาณาจักร
ทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตและปรากฏการณ์ทางสังคม
หลักสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลัก
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน ค้ําประกัน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไป
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณาการ
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการ กลยุทธ์
และทั ก ษะการค้ น สารสนเทศประเภทต่ า ง ๆ ด้ ว ยเทคโนโลยี การใช้ ฐ านข้ อ มู ล
สารสนเทศและสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ การรวบรวมและประเมิ น ค่ า สารสนเทศ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริยธรรมในการ
ใช้สารสนเทศ
4000110 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด
เช่น การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ตัดสินใจ องค์ประกอบในการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ การประยุกต์การคิดและ
การตัดสินใจไปใช้ในชีวิต

3(2-2-5)

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
คุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวิต
ระบบการพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น ของสิ่ ง มี ชี วิ ต การใช้ ห ลั กวิ ท ยาศาสตร์ ความ
สมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

3(3-0-6)

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายและการ
ออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ต หลั กการและ
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
การเล่นกีฬา

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในวิชาชีพต่าง ๆ

3(3-0-6)

4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรือน การ
เลื อ กบริ โ ภคเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในชี วิ ต ประจํ า วั น การประหยั ด พลั ง งานที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีด้านวัสดุ อุปกรณ์
วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความจําเป็นในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นพื้นฐานเชิงธุรกิจ

3(2-2-5)

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
บทบาทและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์ แ วร์ ฐานข้ อมู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบเครื อข่ า ยและสื่ อ ประสม การใช้ ง าน
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่จําเป็นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
สื่อสาร การสร้างเว็บไซต์

3(2-2-5)

1. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7101001 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 1
3(3-0-6)
English for Computing 1
ศัพท์ สํานวน และภาษาเฉพาะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสนทนา การนําเสนอ
และเขียนรายงานจากการสร้างสถานการณ์การทํากิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ การ
สืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ นิตยสารออนไลน์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และ
การจัดทําสรุปรายงาน

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7101002 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ 2
3 (3-0-6)
English for Computing 2
พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การสมัครงาน การ
อ่านตํารา วารสาร และเขียนรายงานทางด้านคอมพิวเตอร์
7101401 คณิตศาสตร์ดีสครีต
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์ ความสัมพันธ์
เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน
7101402 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Mathematics for Computing
พีชคณิตเชิงเส้นว่าด้วยเมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ การแก้สมการโดยใช้เมตริกซ์และ
ดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลัสเบื้องต้นว่าด้วยลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์แบบต่างๆ
ค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด อินทิกรัลและการหาคําตอบ การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์

7102403 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สําหรับคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Statistical and Empirical Methods for Computing
การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ พื้นฐานของสถิติพรรณนา
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวิ น าม และการแจกแจงแบบปั ว ซอง
วิธีกําลังสองน้อยสุด สหสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบทางสถิติสําหรับงานด้าน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทดสอบแบบที แอนโนวา การทดสอบด้วยไคสแควร์ การ
ออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ การ
ประยุ กต์ ใ ช้ ส ถิติ กับ ปั ญหาทางวิ ศวกรรมซอฟต์ แ วร์ เช่ น การวิเ คราะห์ ป ระสิท ธิ ภ าพ
ความเชื่อถือได้ ความสะดวกในการใช้งาน การประมาณต้นทุน และการประเมินการ
ควบคุมวิธี
2(2-0-4)
7103102 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับคอมพิวเตอร์
Law and Ethics for Computing
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่บังคับใช้
แล้ ว และอยู่ ใ นกรอบการพิ จ ารณา รวมถึ ง ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่ า ง
ข้ อ ตกลงทั่ ว ๆไป และข้ อ ตกลงพิ เ ศษ สนธิ สั ญ ญาและข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ
ตลอดจนการเจรจาทําความตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และเผยแพร่ข้อตกลงที่
จัดทําขึ้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ ความรู้ ทั กษะ ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น มื ออาชี พ มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์

ข. วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก
รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
710130 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
1
Principles of Computer Programming
ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
การออกแบบอัลกอริทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและ
การดํ า เนิ น การกั บ ข้ อ มู ล การรั บ และแสดงผลข้ อ มู ล การควบคุ ม คํ า สั่ ง ทํ า งาน
โปรแกรมย่อย ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยภาษาระดับสูง
7101404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Introduction to Data Communication and Networking
หลักการสื่อสารข้ อมูล สื่อสัญญาณและอุปกรณ์ การส่งข้อมูล การควบคุมในระดั บ
เชื่อมโยงข้อมูล เครือข่ ายการสื่อสารข้อมูลและมาตรฐานระบบเปิด เทคโนโลยีของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล สถาปัตยกรรมการสื่อสารและโพรโตคอล
3 (2-2-5)
7101501 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
องค์ ป ระกอบและการทํ า งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ สถาปั ต ยกรรมของระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบย่ อ ยภายในคอมพิ ว เตอร์ ได้ แ ก่ สถาปั ต ยกรรมของหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง หน่วยเลขคณิตและตรรกะ การควบคุมเส้นทางของข้อมูลสู่หน่วย
ประมวลผลกลาง การจัดการส่งข้อมูลระดับรีจิสเตอร์ ระบบจัดการการติดต่ออุปกรณ์
ภายนอก การทํางานของไมโครคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
715120 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
1
Database System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูล
แบบจํ า ลองข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ การนิ ย าม การจั ด การ และการควบคุ ม ข้ อ มู ล ใน
ฐานข้อมูล ภาษาสืบค้นข้อมู ลแบบมีโครงสร้าง ได้แก่ ภาษา SQL การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ทั่วไป
7151302 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
3 (2-2-5)
Abstract Data Types and Problem Solving
แนวคิดพื้นฐานของชนิดข้อมูลนามธรรมและอัลกอริทึม รวมถึงการเรียกซ้ํา ปรัชญาการ
โปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สแตก คิว ลิสต์ โครงสร้างแบบ
ต้นไม้และกราฟ พื้นฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานการแก้ปัญหา

รหัส
7151303

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3 (2-2-5)
Algorithm Design and Analysis
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7151302 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
การออกแบบอัลกอริทึมที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของอัลกอริทึม พื้นฐานของการแปลภาษาโปรแกรม แนวทางที่เป็นไปได้สําหรับ
การกําหนดวิธีการวัดประสิทธิผลของอัลกอริทึมในแต่ละประเภท การออกแบบและ
การใช้งานอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง อัลกอริทึมที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูล
อัลกอริทึมสําหรับการจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การคํานึงระยะเวลาและเนื้อ
ที่ ใ นหน่ ว ยความจํ า ที่ ใ ช้ ใ นระหว่ า งการประมวลผล ฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์

7151304

ปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
2(0-4-2)
Visual Programming Workshop
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะของวัตถุ
การออกแบบและสร้างฟอร์ม เมนู การประมวลผลฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการกับ
ภาษาแบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง

7152101

3 (2-2-5)
การกําหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirements Specification and Management
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
พื้ น ฐานวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ใ นด้ า นการบริ ห ารจั ด การความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ กั บ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การต่อรอง การ
ระบุรายละเอียด การทดสอบ และบริหารจัดการความต้องการ แนะนําวิธีการ เทคนิค
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และบันทึกความต้องการของผู้ใช้

3(2-2-5)
7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7101301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานวิทยาศาสตร์สําหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
วงจรชีวิ ตการพัฒ นาซอฟต์ แวร์ โดยเฉพาะแบบจํา ลองการพัฒนาแบบวนรอบและ
เพิ่มพูนโดยใช้วิธีพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ ได้แก่ การเก็บรวบรวมความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบโดยใช้ ยู เ อ็ ม แอล การทดสอบระบบ
เฟรมเวิ ร์ ค และเอพี ไ อ สถาปั ต ยกรรมแบบไคลเอ็ น ต์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์ การวิ เ คราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์อย่างง่ายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังแนะนํากลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่
ได้แก่ ยูนิฟายโปรเซส เพอร์ซันนอลซอฟต์แวร์โปรเซส การโปรแกรมแบบเอ็กซ์ทรีม
การโปรแกรมแบบเอจาย

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7152306 ปฏิบัติการการพัฒนาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
2(0-4-2)
Webpage Design and Programming Workshop
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ การสร้างและการออกแบบเว็บที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค เครื่องมือและกระบวนการที่ใ ช้สร้างเว็บตามความ
ต้องการของผู้ใช้ การใช้ภาษา XHTML และการประยุกต์ซอฟต์แวร์มัลติมีเดียเพื่อช่วย
การออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบ ภาษาสคริปต์สําหรับการเขียน
โปรแกรมบนเว็บและการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้าง
เว็บไซต์
3(2-2-5)
7152307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
Object-Oriented Analysis and Design
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์
หลักการวิ เคราะห์ และออกแบบเชิงอ็ อบเจ็กต์ การใช้ ไดอะแกรมเพื่ อการออกแบบ
ยูเอ็มแอล ขั้นตอนการวิเคราะห์ร ะบบ ประกอบด้วยการสร้างแบบจํา ลองเกี่ยวกั บ
ความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้าง
แบบจําลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบ
เชิงอ็อบ
เจ็กต์ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและอ็อบเจ็กต์
การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว
ข้อกําหนดของยูสเคส
7152405 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์
3 (2-2-5)
Object-Oriented Programming
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7101301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นิย ามและคุ ณ สมบัติ ของภาษาเชิ งอ็ อบเจ็กต์ ออบเจ็กต์แ ละคลาส เอ็ น แคบซู เลชั น
อินเฮอริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ แนวคิด
พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบอ็อบเจ็กต์
การใช้ภาษาจําลองแบบยูเอ็มแอล
ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคเชิงอ็อบเจ็กต์
3 (2-2-5)
7152406 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ กระบวนการและภาวะการทํางานหลาย
งานในเวลาเดียวกัน การจัดการและการกําหนดลําดับกระบวนการ การจัดการการรับ
และแสดงผล การจั ด การหน่ ว ยความจํ า ระบบแฟ้ ม และความมั่ น คงของระบบ
คอมพิวเตอร์

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7153103 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
3 (2-2-5)
Software Process and Quality Assurance
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
กระบวนการจัดทําซอฟต์แวร์ ได้แก่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดทําซอฟต์แวร์ วิธีการ
และการปฏิบัติงาน ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ผลที่ได้จากกระบวนการต่างๆ เหล่านี้จะเน้นไปที่การสร้างซอฟต์แวร์ การวัดผล การ
รั บ ประกั น กระบวนการในการจั ด ทํ า ซอฟต์ แ วร์ รวมทั้ ง คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ ที่ไ ด้
กําหนดขอบเขต การสร้าง การวัดผล การรับรองกระบวนการซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
มาตรฐานกระบวนการซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ยอมรับ
7153104 การทํางานเป็นทีมและการนําเสนองาน
3(2-2-5)
Team work and Presentation
การสร้างความน่าเชื่อถือและการนําเสนอเหตุผลเพื่อใช้ในการสรุปหรือตัดสินใจ ทักษะ
การทํางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจแรงกระตุ้นของผู้อื่น การทํางานเป็นทีม หลักการ
สื่อสารด้วยปากเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับบุคคลอื่นหรือการนําเสนอ กลยุทธ์ใน
การฟั ง การแนะนํ า การเจรจาต่ อ รอง ทั ก ษะการพู ด การเขี ย น การใช้ รู ป ภาพ
ประกอบการนํ า เสนอสํ า หรั บ วิ ศวกรซอฟต์ แ วร์ หลั ก การเขี ย นเอกสารทางเทคนิ ค
ประเภทของเอกสาร เทคนิคการรวบรวมเอกสาร การเขียนเอกสาร รวมถึงการนําเสนอ
การใช้ตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิงอย่างเหมาะสม
7153105 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
3 (2-2-5)
Software Project Management
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
งบประมาณและเวลา เครื่องมือและเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่ใช้ประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนการจัดการและเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
และประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การจัดการความเสี่ยง การ
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ การวั ด เมตริ ก ซ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประเมินโครงการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
7153106 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System Development
หลักการการบริหารจัดการองค์กร การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร ระดับของ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ การจั ด ทํ า รายงานสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
กรณีศึกษา ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร ซึ่งจําแนกตามหน้าที่และแยกเป็นสารสนเทศสําหรับ
ระดับปฏิบัติการ สารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
7153107 การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
ความรู้และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การเปิด-ปิด
ระบบจัดการฐานข้อมูล การสร้างระบบฐานข้อมูล การสร้างพจนานุกรมให้ฐานข้อมูล
การจัดการแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ในระบบฐานข้อมูล การเตรียมความพร้อมของระบบ
ฐานข้อมูลในด้านมุมมองเชิงตรรกะ การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนีข้อมูล
การจัดการบูรณภาพของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของฐานข้อมูล การควบคุมการ
ใช้งานของผู้ใช้ การจัดการสิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล
ระหว่างฐานข้อมูล การกําหนดกลยุทธ์การสํารองข้อมูล และการกู้คืนเมื่อระบบ
ล้มเหลว รวมถึงการปรับระบบให้มีประสิทธิภาพการใช้งานดีที่สุด
3(2-2-5)
7153202 คลังข้อมูล
Data Warehouse
แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูล ลักษณะของคลังข้อมูล อุปสรรคและข้อเสียของคลังข้อมูล
สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การออกแบบข้อมูลภายในคลังข้อมูล โครงสร้างการ
จัดเก็บข้อมูลภายในคลังข้อมูล การรวมข้อมูลเพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูล เทคนิคการสร้าง
ข้อมูลที่มีคุณภาพ ดาต้ามาร์ท ดาต้ามายนิ่ง ดาต้าเว็บเฮ้าส์ เว็บมายนิ่ง
3(2-2-5)
7153203 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Engineering
เทคโนโลยีพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิ กส์ การพัฒนาและสร้ างระบบพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์
เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่าง
เว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรอง
ทางธุ รกิ จ การจัด การความเชื่ อถื อ ตัว แทนการค้ า ความเป็น ส่ว นตั ว ผลิต ภัณ ฑ์ท าง
สารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล
3(2-2-5)
7153204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer and Interaction
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
พื้น ฐานและการออกแบบปฏิสั มพั นธ์ ร ะหว่า งมนุ ษย์ และคอมพิ วเตอร์ หลักการทาง
จิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประเมินส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ วิศวกรรมด้านประโยชน์การใช้งาน การวิเคราะห์งาน การออกแบบโดยคํานึงถึง
ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การทําต้นแบบ แบบจําลองแนวความคิดและการใช้คําเปรียบเทียบ
เหตุผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง เมนู และคําสั่ง การติดต่อ
โดยใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการตอบสนอง การใช้สี รูป
สัญลักษณ์ เสียง การทําให้เป็นสากล การทําให้เข้ากับท้องถิ่น สถาปัตยกรรมและเอ
พีไอของส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
7153205 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Training Camp
การเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

น(ท-ป-ค)
1 (45)

7153207 การทําเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
พื้ น ฐานของการทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ก ารทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล เทคนิ ค และ
แบบจําลองของเหมืองข้อมูล ชุดซอฟต์แวร์เหมืองข้อมูล วิธีการทําเหมืองข้อมูล ตาราง
การตัดสินใจ ต้นไม้การตัดสินใจ กฎการจําแนก การเข้ากลุ่ม การสร้างแบบจําลองเชิง
สถิติและแบบจําลองเชิงเส้น ประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัว
7153208 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
2(1-2-3)
Special Topic in Software Engineering 1
ศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยการบรรยาย
อภิปรายหรือกําหนดให้มีการจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะ และนําเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่
ศึกษา
7153209 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
2(1-2-3)
Special Topic in Software Engineering 2
ศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับหัวข้อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นอกเหนือจากรายวิชา
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
7153210 เทคโนโลยีการบริการเว็บ
Web Services Technology
มาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานส่วนต่อประสานสําหรับเว็บ ความมั่นคงของเว็บ
ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมของเว็บ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของเว็บ บูรณาการ
ระหว่างเว็บและฐานข้อมูล มาตรฐานและเทคโนโลยีการบริการเว็บ การพัฒนางาน
ประยุกต์เชิงเว็บ

3(2-2-5)

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
7153308 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
รูปแบบต่างๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์จากมุมมองด้านโครงสร้างและพฤติกรรม
การทํางานของระบบ จุดแข็งและจุดด้อยของวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถาปั ตยกรรมซอฟต์ แ วร์ กรณีศึกษาการใช้เ ทคนิคในการพัฒ นาสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์ และการนํารูปแบบสถาปัตยกรรมและวิธีการออกแบบในลักษณะต่างๆ มา
ประยุกต์เข้ากับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ต้องการพัฒนา
3 (2-2-5)
7153309 การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์
Software Construction and Evolution
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
การพัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว ลักษณะในการเขียนโปรแกรม
กั บ การพั ฒ นาระบบ เทคนิ ค ที่ ช่ ว ยในการปรั บ ปรุ ง ซอฟต์ แ วร์ เช่ น วิ ศ วกรรม
กระบวนการ วิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบ การปรับปรุงการออกแบบ
เป็นต้น การควบคุมและบํารุงรักษาชิ้นงานตลอดโครงการ การนําเอาเครื่องมือมาใช้ใน
การติดตั้ง ตรวจสอบเบสไลน์และการตรวจสอบความสอดคล้องของชิ้นงาน
3 (2-2-5)
7153310 การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152305 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คําศัพท์ พื้นฐานและเทคนิคที่ใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ
ซอฟต์แวร์และชิ้นงานทั้งแบบสถิตและพลวัต รวมถึงการทบทวน การตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการวิเคราะห์ปัญหาและรายงาน
7153311 การออกแบบและการโปรแกรมฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Programming
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7151201 ระบบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้ อ มู ล การนอมั ล ไลเซชั น ภาษานิ ย ามข้ อ มู ล และภาษาการจั ด
ดําเนินการข้อมูล วิธีการประสานต่องานประยุกต์กับฐานข้อมูล การโปรแกรมในระบบ
จัดการฐานข้อมูล

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7153313 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
ระบบสนับสนุนการจัดการ กระบวนการการตัดสินใจ คุณลักษณะและส่วนประกอบของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้างและการจัดการแบบจําลอง แบบจําลองระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจกลุ่ม
7153314 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
3(2-2-5)
Component-Based Software Development
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7152307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เชิงคอมโพเนนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ ภาษา แนวทางในการพัฒนา
รวมถึงการทําแบบจําลอง การออกแบบ การสร้าง การรวบรวม การติดตั้งคอมโพเนนต์
ที่ระบบมีอยู่และคอมโพเนนต์ที่พัฒนาขึ้นใช้เอง
7153407 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Technology
โครงสร้ า งและคุ ณ ลั ก ษณะของเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โพรโตคอลที่ ใ ช้ ใ นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต หมายเลขไอพีและการจัดสรร ชื่อโดเมนและการจัดสรรชื่อโดเมน การใช้
งานของเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ได้แก่ เวิ ลด์ไวด์เว็บ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ พร็อกซี่
ดีเอชซีพี เอฟทีพี ระบบจัดการฐานข้อมูล และอื่น ๆ
3(2-2-5)
7154108 การพัฒนาระบบงานไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์
Client/Server System Development
สถาปั ต ยกรรมและการทํ า งานของระบบไคลเอ็ น ต์ /เซิ ร์ ฟเวอร์ การพั ฒ นาและการ
จัดการข้อมูลในระบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ การทําทรานแซ็กชั่น การจัดการความ
ปลอดภัย เทคโนโลยีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลในระบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ให้
ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์
3(2-2-5)
7154109 การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
Distributed System Development
หลักการการทํางานและสถาปัตยกรรมในระบบแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย
ภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการทรานแซ็กชั่นใน
ระบบแบบกระจาย การควบคุมภาวะการทํางานพร้อมกัน เครื่องมือและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในระบบแบบกระจาย ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ใดภาษาหนึ่งและนําระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย มาใช้งาน

รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3 (0-6-3)
7154110 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Project in Software Engineering
ผู้เรี ยนมี โอกาสในการจัดตั้ ง บริห ารและจัดการทีมพั ฒนาซอฟต์แ วร์ เพื่อดํา เนิน การ
โครงการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ที่ ส นใจ โดยผู้ เ รี ย นจะได้ ศึ กษาถึ ง ผลกระทบทางด้ า นที่
เทคนิคมีต่อสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึง
ประเด็นด้านการบริหารจัดการโครงการ การวางแผน การประกันคุณภาพ และการ
บํารุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตามหลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
7154206 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Seminar
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1(0-2-1)

7154209 วิศวกรรมความรู้
3(2-2-5)
Knowledge Engineering
ลั กษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิ ด และกระบวนการเก็ บ เกี่ ย วความรู้ แหล่ ง ความรู้
สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสําหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และ
สมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้
โอกาสในการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รขนาดใหญ่ กลศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้
3(2-2-5)
7154408 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database Systems
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7151201 ระบบฐานข้อมูล
ระบบกระจายและระบบไคลเอ็ น ต์ / เซิ ร์ ฟเวอร์ สถาปั ต ยกรรมของระบบจั ด การ
ฐานข้อมูลแบบกระจายและแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ สภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์
ในฐานข้อมูลแบบกระจายและแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์
ระดับการมองเห็นการ
กระจาย การออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาสืบค้นฐานข้อมูลแบบกระจาย
การจัดการทรานแซ็กชั่น การควบคุมภาวะพร้อมกันและการบริหารฐานข้อมูลแบบ
กระจาย บูรณภาพ การคืนสภาพและความปลอดภัย การออกแบบส่วนประยุกต์ด้วย
ระบบติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ แ บบกราฟิ ก การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ การกระจายซอฟต์ แ วร์
แนวโน้มในอนาคตของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

ค. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
7154111 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Preparation for Work Experience in Software Engineering
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

น(ท-ป-ค)
1(45)

7154112 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
5(450)
Work Experience in Software Engineering
วิชาที่ต้องสอบผ่านมาก่อน : 7154111 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน
เพื่ อ นํ า ความรู้ ค วามสามารถจากการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต รไปประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
7154113 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Cooperative Education in Software Engineering
การฝึกงานอย่างน้อย 540 ชั่วโมงในบริษัทซอฟต์แวร์จริง เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อม
สําหรับการทํางานจริง
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