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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2553 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา……………มหาวิทยาลัยบูรพา………………………………………………………………………………………… 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา…………วิทยาเขตบางแสน / คณะวิทยาการสารสนเทศ……………………………………………… 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Software Engineering 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อปริญญาภาษาไทย :   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science  (Software Engineering)  
อักษรย่อภาษาไทย :   วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ :   B.Sc. (Software Engineering) 

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา  จ านวน 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน   4 หน่วยกิต 
- วิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน   3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จ านวน  5 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 102 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน จ านวน   15 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จ านวน   60 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  จ านวน   21 หน่วยกติ  
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  จ านวน   6 หน่วยกิต  

3) หมวดเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาแกน  ก าหนดให้เรียน 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

Mathematics for Software Engineering I 
3(3-0-6) 

888102   คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Mathematics for Software Engineering II 

3(3-0-6) 

888103 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Economics 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888204 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

Discrete Mathematics for Software Engineering 
3(3-0-6) 

888205 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for Software 
Engineering 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ก าหนดให้เรียน 26 รายวิชา จ านวน 60 หน่วยกิต (รวมวิชาประสบการณ์ภาคสนาม  
จ านวน 6 หน่วยกิต จ านวน 600 ชั่วโมง ) 

 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  ( 14 หน่วยกิต ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888111 อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์ 

Skills and the Habits for Software Engineers 
3(3-0-6) 

888212 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 
Documentation 

3(3-0-6) 

888213 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and 
Documentation Laboratory  

1(0-3-6) 

888414 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
Laws and Ethics for Software Engineers 

3(3-0-6) 

888417 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Seminar 

1(0-3-3) 

888419 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Project 

3(0-6-3) 
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กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ (   9 หน่วยกิต ) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Approach to Human Computer 
Interaction 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888232 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

Database Systems and Design 
 

3(3-0-6) 

888333 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Operating System for Software Engineering 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ ( 28 หน่วยกิต ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888131 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ   

Essential Skills Preparation in Informatics 
2(1-2-3) 

888141 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software Engineering 

3(3-0-6) 

888142 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software Engineering 
Laboratory 

1(0-3-6) 

888143 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and Modeling 

3(3-0-6) 

888144 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and Modeling 
Laboratory 

1(0-3-6) 

888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
Introduction to Software Engineering 

3(3-0-6) 

888246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented System  Analysis and Design 

3(3-0-6) 

888247 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development Process 

3(3-0-6) 

888248 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development Process Laboratory 

1(0-3-6) 

888249 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 1(0-3-6) 
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Software Development Training Camp 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process 

3(3-0-6) 

888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process Laboratory 

1(0-3-6) 

888353 วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจ าลองธุรกิจ 
Open Source Methodology and Business Model 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ (   3 หน่วยกิต ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888271 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Data Structure and Algorithms for Software 
Engineering 

3(3-0-6) 

 
 
กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (   6 หน่วยกิต ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888281 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

Computer Architecture and Organization for Software 
Engineering 

3(3-0-6) 

888482 สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร 
IT Enterprise Architecture 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   ก าหนดให้เลือกเรียน  7 รายวิชา จ านวน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
886464 การท าเหมืองข้อมูล 

Data Mining 
3(3-0-6) 

887370 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
Internet Technology and Services 

3(2-2-5) 

887455 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
Knowledge Management Technology 
 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888315 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Business Management 
3(3-0-6) 

888316 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
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Electronic Commerce Engineering 
888321 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

Software Project Management 
3(3-0-6) 

888322 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 
Knowledge Engineering and Knowledge 
Management 

3(3-0-6) 

888334 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
Data Communication and Computer Networks for 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

888335 
 

อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์ 
ERP for Manufacturing and Logistics 

3(3-0-6) 

888354 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย 
Web Engineering  and Contemporary Technology 

3(3-0-6) 

888355 ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ 
Software Metrics 

3(3-0-6) 

888356 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น 
Software Design Patterns 

3(3-0-6) 

888357 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 
Software Processes and Process Improvements 

3(3-0-6) 

888361 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
Agile Development  

3(3-0-6) 

888362 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง 
Software Configuration and Change Management 

3(3-0-6) 

888363 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
Software Testing and Quality Assurance 

3(3-0-6) 

888364 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม 
Software Design and Architecture 

3(3-0-6) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888365 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

Service Oriented Architecture 
3(3-0-6) 

888366 วิธีรูปนัยและแบบจ าลองในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Formal Methods and Models in Software 
Engineering 

3(3-0-6) 

888367 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและการโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 
Internet Protocols and Client-Server Programming 

3(3-0-6) 
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888458 ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไอซีที 
ICT Industry Supply Chain 

3(3-0-6) 

888459 การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์ 
Risk Management for Software Projects 

3(3-0-6) 

888491 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Special Topics in Software Engineering I 

3(3-0-6) 

888492 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้เลือกเรียน  1 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
888418 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(0-18-6) 

 
แผนการศึกษา  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา 
 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

22210x ภาษาอังกฤษ (1 หรือ 2) 3(3-0-6) 

850xxx วิชาเลือกกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  1(0-2-1) 

885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

888101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(3-0-6) 

888141 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888142 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1(0-3-6) 

888131 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 2(1-2-3) 

888111 อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

 
 จ านวนหน่วยกิตรวม      19  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย   

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต  

22210x ภาษาอังกฤษ ( 2 หรือ 3) 3(3-0-6) 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

402403 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม 2(2-0-4) 

888102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(3-0-6) 
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888103 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888143 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 

888144 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 1(0-3-6) 

888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

  
 

จ านวนหน่วยกิตรวม      20  

 
 

 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา 
 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

423321 การออกแบบและการน าเสนออย่างสร้างสรรค์   2(2-0-4) 

885201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

888204 โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888205 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888271 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 

888247 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 3(3-0-6) 

888248 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 1(0-3-6) 

  
 

 จ านวนหน่วยกิตรวม      21 
 

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษา
ปลาย 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

228202 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 3(3-0-6) 

228102 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 3(3-0-6) 

888212 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888213 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ
ซอฟต์แวร์ 

1(0-3-6) 

888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6) 

888232 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
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888281 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

3(3-0-6) 

888249 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 1(0-3-6) 

   จ านวนหน่วยกิตรวม      20  

 
 

  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

678101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 

309103 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2(2-0-4) 

888333 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 3(3-0-6) 

888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 1(0-3-6) 

888xxx วิชาเอก เลือก จ านวน 2 วิชา 6(3-0-6) 

   จ านวนหน่วยกิตรวม      18  

   

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษา
ปลาย 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

888353 วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจ าลองธุรกิจ 3(3-0-6) 

888xxx วิชาเอก เลือก จ านวน  5 วิชา 15(3-0-6) 

888xxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

   จ านวนหน่วยกิตรวม      21  

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา 

 
 
รายวิชา 

 
 

หน่วยกิต  
888418 สหกิจศึกษา 6(0-18-6) 

   จ านวนหน่วยกิตรวม       6  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษา
ปลาย 
รหัสวิชา 

 
รายวิชา 

 
หน่วยกิต  

888414 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
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888417 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1(0-2-1) 

888482 สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร 3(3-0-6) 

888419 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(0-6-3) 

888xxx เลือกเสรี 3(3-0-6) 

   

 
 
  

 จ านวนหน่วยกิตรวม      13  
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หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลอืกเสร ี
ค าอธิบายรายวิชา (COURSE DESCRIPTION) 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
888101

  
คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 
Mathematics for Software Engineering I 

 
หลักการพ้ืนฐานของลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์

อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชัน  การ
อินทิเกรตและเทคนิคของการอินทิเกรต การประยุกต์ของการอินทิเกรต ฟังก์ชันสอง
ตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย เวกเตอร์  ฟังก์ชันหลายตัวแปร 

Fundamental principles of limits and continuity, differential 
function, high-order derivatives, derivative applications, the problem of 
maximum and minimum value function, integration technique and its 
applications, partial derivatives, vectors, functions of two and several. 

 

3(3-0-6) 

888102 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Mathematics for Software Engineering II 

 
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น 

และการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเวกเตอร์สเปซ การแปลงเชิงเส้น การแปลง
เมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Introduction of linear algebra, matrix and determinants, linear 
equation and its solutions, vector space, linear transformation, matrix 
transformation, orthogonal matrix, eigenvalues, eigenvectors, differential 
equations, linear equations, solutions of differential equations, laplace 
transform and its application, partial derivative equations. 
 
 

3(3-0-6) 

888103 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Economics 
 
คุณค่าของเงินตราและการลงทุนที่เปลี่ยนตามเวลา มูลฐานการวิเคราะห์

โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ในเชิงประหยัด การประมาณเงินลงทุน 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน ก าไรต้นทุน ภาษี 
วิธีการในการจัดการกับโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในระบบ

3(3-0-6) 
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เศรษฐกิจของเขตการค้าเสรีอาเซียน 
Value of currency and investment versus temporal changes, 

fundamentals and techniques for analyzing software and knowledge 
engineering projects in economical aspects, investment estimation, 
break-event analysis, depreciation, return on investment  taxes, how to 
deal with the opportunities and obstacles of the software industry in 
the economies of the ASEAN Free Trade Area. 

 
888204

  
โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Discrete Structure for Software Engineering 
 
ทฤษฎีเซต ล าดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการ

พิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและข้ันตอนวิธีแบบเรียกซ้ า วิธีการนับและ
ความสัมพันธ์แบบซ้ า ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ และต้นไม้ 

Set theory, series, functions, logic, growth of function, proof 
techniques including mathematical induction proof, basic number 
theory, combinatorics, discrete probability, relations and equivalence 
relations, graphs and trees. 

 

3(3-0-6) 

888205
  

สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Statistics and Empirical Methods for Software Engineering 

 
ความรู้เบื้องต้นทางสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติ การ
ประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 

Basics of descriptive statistics, principle of probability, discrete 
and continuous probability distribution with applications to computing, 
statistical distribution, cost estimation, design of experiments and 
testing of hypotheses, simple linear regression analysis. 

 

3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
888111 อุปนิสัยทรงคุณค่าของวิศวกรซอฟต์แวร์ 

Skills and the Habits for Software Engineers 
 

ทักษะและอุปนิสัยที่จ าเป็นต่อการท างานในการวางแผน วิเคราะห์ จัดการ 
และติดตามโครงการซอฟต์แวร์  ทักษะการน าเสนอ ทักษะการเป็นผู้เอ้ืออ านวยการ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการต่อรอง ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ อุปนิสัยพ้ืนฐาน

3(3-0-6) 
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แห่งความส าเร็จ การท าแผนที่ความคิด การสร้างทีม การท างานเป็นทีม การเรียนรู้
เป็นทีม  นพลักษณศาสตร์ที่อธิบายบุคลิกภาพพ้ืนฐานของมนุษย์ การศึกษาให้เข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน 

Skills and habits for planning, analyzing, organizing, and tracking 
software projects, presentation techniques, facilitation skills, 
communication skills, negotiation skills, creative thinking skills, habits of 
highly effective people, mind mapping, team building, team learning, 
and enneagram. 

 

888131 ทักษะพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการสารสนเทศ 
Essential Skills Preparation in Informatics 

 
แนวทางการเรียนรู้และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว การใช้

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย การใช้ห้องสมุด การ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือเพ่ือการโปรแกรม
พ้ืนฐาน รวมถึงเครื่องมือทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เครื่องแม่ข่ายและบริการบน
เครื่องแม่ข่าย 

Higher education learning and study guideline, adaptation to 
university learning environment, usage of information technology and 
communication in university, usage of library facilities, internet advance 
search for academic, essential programming tools including open source 
tools, server and its services. 

 

2(1-2-3) 

888141 หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software Engineering 

 
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง 

Basic structure of modern computer systems, data 
representation in computers, algorithmic problem solving, program 
design and development methodology, introductory programming using 
a high-level programming language. 

 

3(3-0-6) 
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888142 ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Principles of Programming for Software Engineering Laboratory 
 
ปฏิบัติการส าหรับวิชาหลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

เพ่ือการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

Laboratory for Principles of Programming for Software 
Engineering, programming practice in computer laboratory.   

 

1(0-3-6) 

888143 การสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and Modeling 
 
แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณสมบัติ

การถ่ายทอด การมีได้หลายรูปและการห่อหุ้ม ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถุ และการใช้ภาษาแบบจ าลองยูเอ็มแอล 

Object-oriented programming concepts and techniques, 
introduction to object-oriented analysis and design, and system 
modeling with UML. 

 

3(3-0-6) 

888144 ปฏิบัติการการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming and Modeling Laboratory 

 
ปฏิบัติการส าหรับวิชาการสร้างแบบจ าลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ เพ่ือ

การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
Laboratory for Object-Oriented Programming and Modeling, 

object-oriented programming practice in computer laboratory. 
 

1(0-3-6) 

888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 
Introduction to Software Engineering 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ แบบจ าลองระบบ 
การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัด
ซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  

Software engineering overview, software processes, software 
project management, software requirements and specification, software 
design, software testing and validation, software metrics, software 

3(3-0-6) 
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quality assurance, software configuration management, and software 
maintenance. 

 
888212 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 

Software Requirement Engineering and Documentation 
[บุรพวิชา : 888145 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการของระบบ กระบวนการวิศวกรรมความ

ต้องการ วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล และความต้องการของ
ระบบ การจัดการและการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ การระบุข้อก าหนดซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบยืนยันการ
ใช้ได้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เป้าหมาย และการ
วิเคราะห์ยูสเคส มาตรฐานการจัดท าเอกสารความต้องการ การสืบค้นย้อนกลับได้ 
การจัดการความต้องการ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 

Software requirements fundamentals, requirements engineering 
process, methods, tools and techniques for eliciting, organizing and 
documenting software requirements, requirement analysis, requirement 
specification, validation techniques, need, goal, and use case analysis, 
requirements documentation standards, traceability, requirements 
management, and handling requirements changes. 

 

3(3-0-6) 

888213 ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Requirement Engineering and Documentation 

Laboratory 
 
ปฏิบัติการส าหรับวิชาวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ

ซอฟต์แวร์ ทักษะในการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ ใน
ห้องปฏิบัติการ 

Laboratory for Software Requirement Engineering and 
Documentation, software requirement engineering skills practice in 
laboratory workshop. 

 

1(0-3-6) 

888231 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

Software Engineering Approach to Human Computer Interaction 
 

หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ความใช้งานง่าย การวิเคราะห์งาน หลักการออกแบบโดยอิงผู้ใช้เป็น

3(3-0-6) 
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ศูนย์กลาง และการสร้างโปรแกรมต้นแบบ แบบจ าลองแนวคิด และการเปรียบเทียบ
แนวคิด  การชี้แจงเหตุผลการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง แถบค าสั่ง 
ค าสั่งที่ใช้ในการสั่งงาน การสั่งงานด้วยเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้ในรูป
ของเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ สี รูปสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ความเป็นสากลและ
ความเป็นท้องถิ่น การประเมินส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ
ส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ และเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่ อกับผู้ใช้ 
กรณีศึกษาและโครงงาน 

Psychological principles of human-computer interaction, 
evaluation of user interfaces, usability engineering, task analysis, user-
centered design, and prototyping, conceptual models and metaphors, 
software design rationale, design of widget, voice and natural language 
I/O, response time and feedback, color, icons, and sound, 
internationalization and localization, user interface architectures and 
APIs, case studies and project. 

 
888232 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 

Database Systems and Design 
 
แนวคิดของระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล  ระบบ

จัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการทรานแซคชันและการควบคุมภาวะพร้อม
กัน การปรับประสิทธิภาพของฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีเว็บ และฐานข้อมูลเอ็กซ์-เอ็ม-แอล  

Database systems concepts and design, distributed database 
management systems, transaction management and concurrency 
control, database performance tuning, query optimization, database 
administration, database connectivity, web technologies, and XML 
databases.  

 

3(3-0-6) 

888246
  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 
Object-Oriented System Analysis and Design  
[บุรพวิชา : 888141  หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์] 
 
ความรู้พ้ืนฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้

ยูเอ็มแอลในการท าแบบจ าลอง การค้นหายูสเคสและขยายไปเป็นการออกแบบ
พฤติกรรมของระบบ เปลี่ยนการวิเคราะห์ไปเป็นแบบจ าลองที่พร้อมน าไปใช้พัฒนา
จริง 

Fundamentals of object-oriented analysis and design, system 
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modeling using UML, use cases identifying, use cases expandation to 
full behavioral designs, analyzed systems transformation to designed 
systems for implementation ready.  

888247 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development Process 

 
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเวลา การติดตามเวลา ช่วงเวลา

ในการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเวลาส่วนบุคคล ค าสัญญา 
และตารางนัดหมาย แผนงานโครงการ การค้นหาข้อผิดพลาด รายการตรวจสอบรหัส 
การคาดคะเนข้อบกพร่อง เศรษฐศาสตร์ของการก าจัดข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องจาก
การออกแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ค าสัญญาเชิงบุคคลที่มีต่อคุณภาพ 

Software development process, time management, tracking 
time, period and production planning, managing personal time, 
commitments and schedules, project plan, finding defects, code review 
checklist, projecting defects, economics of defect removal, defects of 
design, product quality and process, personal commitment to quality. 

 

3(3-0-6) 

888248 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 
Personal Software Development Process Laboratory  

 
ปฏิบัติการส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล เพื่อฝึก

ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 
Laboratory for Personal Software Development Process, 

practice of individual software development process in laboratory 
workshop. 

 

1(0-3-6) 

888249 ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 
Software Development Training Camp  
[บุรพวิชา : 888247  กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล] 
 
ค่ายเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาแหล่งดาวน์โหลดและ

ตลาดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ไม่ต่ ากว่า 48 ชั่วโมง 
Program development skill enhancement camp, download 

source development and open source software market for the ASEAN 
Free Trade Area,  at least 48 person-hours. 
 

1(0-3-6) 
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888271 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Structure and Algorithms for Software Engineering 
[บุรพวิชา : 888141  หลักและวิธีการโปรแกรมส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์] 
 
แนวคดิพ้ืนฐานของโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ แถวล าดับ รายการ กอง

ซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ และแฮช การจัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล รูปแบบ
และวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี หลักการและ
แนวคิดของการท างานแบบการเวียนเกิด 

Fundamental concepts of data structures: array, list, stack, 
queue, tree, graph, hashing methods, sorting, searching, the basics of 
algorithmic analysis and algorithmic complexity, concepts of recursion. 

 

3(3-0-6) 

888281 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Computer Architecture and Organization  for Software 

Engineering 
 
หลักพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลักคอมพิวเตอร์และ

วิธีการออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดค าสั่ง การออกแบบเอ
แอลยู ล าดับชั้นของหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน หน่วยความจ าแคช 
สถาปัตยกรรมการรับเข้า/ส่งออก การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบ
ขนาน โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติโปรเซสเซอร์ 

Basic concepts of computer architecture and organization, 
design methodology, performance evaluation, CPU architecture, 
instruction sets, ALU design, memory hierarchies, virtual memory, cache 
memory, input/output architectures, interrupts and DMA, parallel 
processing, pipelined processors, multiprocessors. 

 

3(3-0-6) 

888333 ระบบปฏิบัติการส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Operating System for Software Engineering 

 
แนวคิดพ้ืนฐานของการต่อประสานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่กับระบบปฏิบัติการ 

การต่อประสานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ การจัดการและการจัดการตารางงาน 
การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจ าระบบแฟ้ม ความม่ันคงของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

Basic concepts of interfacing between large-scale software and 
operating systems, software and hardware interfacing, process 
management and scheduling, input/output management, memory 

3(3-0-6) 
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management, file systems, computer system security. 
 

888351 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process 
[บุรพวิชา : 888145  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 
แนวคิดของกลุ่มงาน ตรรกะของกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน กล

ยุทธ์การพัฒนา แผนการพัฒนา การนิยามความต้องการ การออกแบบ การท าให้
เกิดผลและการทดสอบ ระบบโดยกลุ่มงาน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการทีมพัฒนา ผู้จัดการแผนงาน ผู้จัดการด้าน
คุณภาพและกระบวนการ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน 

Concept of workgroup, logic of workgroup software process, 
development strategy, development plan, defining the requirements, 
design, implementation and system testing by workgroup, role of 
stakeholders: project leader, team development manager, planning 
manager, quality and process manager, and support manager. 

 

3(3-0-6) 

888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน 
Team Software Development Process Laboratory 
[บุรพวิชา : 888145  วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น] 
 
ปฏิบัติการส าหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวรเ์ชิงกลุ่มงานบุคคล เพ่ือ

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมในห้องปฏิบัติการ 
Laboratory for Team Software Development Process, practice 

of workgroup software development process in laboratory workshop. 

1(0-3-6) 

888353 วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจ าลองธุรกิจ 
Open Source Methodology and Business Model  
 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาโอเพนซอร์สและแบบจ าลองธุรกิจ ชุมชน

โอเพนซอร์ส ยุทธวิธีโอเพนซอร์ส การควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ แหล่งรวมซอร์
สโค้ด แหล่งรวมเนื้อหา ธุรกิจโอเพนซอร์สและธุรกิจของซอฟต์แวร์ทั่วไป เครื่องมือ
การท างานร่วมกันบนวิธีโอเพนซอร์ส รวมถึงการจัดการแหล่งตลาดซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สของเขตการค้าเสรีอาเซียน 

Understanding of open source methodology and business 
model, open source community, open source strategy, software version 
controls, source code repository, contents repository, software 
marketing including open source software, and open collaboration 
tools, including management of open source software market in the 

3(3-0-6) 
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ASEAN Free Trade Area. 
 

888414 กฎหมายและจริยธรรมส าหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 
Laws and Ethics for Software Engineers 
 
องค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม และความรับผิดชอบของวิศวกร
ซอฟต์แวร์  

Knowledge, skills, and attitudes for professional software 
engineers, IT laws, ethics and responsibilities. 

 

3(3-0-6) 

888417 สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Seminar 
 
การน าเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใน

ความรู้ระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on interesting topics in software 

and knowledge engineering at the bachelor’s degree level. 
 

1(0-3-3) 

888418 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
[บุรพวิชา : ต้องเรียนรายวิชาในหมวดเฉพาะด้านครบทุกรายวิชาหรือโดย

ความเห็นชอบของสาขาวิชา] 
 

ฝึกภาคปฏิบัติกับองค์กรจริง ด้วยชั่วโมงท างานรวมไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง 
ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

Cooperative education with a minimum of 600 hours industrial 
internship to prepare students for the real challenges in software 
engineer profession. 
 

6(0-18-6) 

888419 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Project 
[บุรพวิชา : ต้องเรียนรายวิชาในหมวดเฉพาะด้านครบทุกรายวิชาหรือโดย

ความเห็นชอบของสาขาวิชา ] 
 

โครงงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพ่ือใช้ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีขั้นตอนของการเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ 
เขียนโปรแกรม ทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในความเป็น
จริง  

3(0-6-3) 
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A senior-year capstone project, to employ knowledge gained 
from courses throughout the program to develop a software solution to 
a real-world problem from conception to completion including 
development of project plan, requirements, software requirement 
specification, design, software design document, implementation, 
testing. 

 

888482 สถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์กร 
IT Enterprise Architecture 
 

ยุทธศาสตร์นโยบายด้านไอซีทีของประเทศ การแปลงนโยบายสู่แผนการ
ปฏิบัติ สถาปัตยกรรมสารสนเทศและแนวคิดขององค์กร สถาปัตยกรรมทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 

ICT national strategy planning and its transformation to 
activities, organizational information technology architecture and 
concept, and related architectures such as hardware, software, 
networks. 

3(3-0-6) 

2. 3 กลุ่มวิชาเลือก 
886464 การท าเหมืองข้อมูล 

Data Mining 
บุรพวิชา  :  886307 
Prerequisite : 886307 
 

แนวคิดเบื้องต้นของการท าเหมืองข้อมูล ประเภทและเทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูล กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ  การค้นหาความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่  วิธีการในการขุดค้นในรูปแบบของกฎความสัมพันธ์ ขั้นตอนวิธีในการแบ่ง
หมวดหมู่และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการท าเหมืองข้อมูล  การสร้างคลังข้อมูล
โดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ 

Fundamental concepts of data mining. Types and techniques 
of data mining. Procedures of pattern discovery. Anomaly detection in 
large database.  Association-rule mining. Classification and clustering 
algorithms. Data mining tools. Data warehousing and its applications 
using tools 

 

3(3-0-6) 

887370 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต  
Internet Technology and Services 
[บุรพวิชา ผ่านการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 1 รายวิชา] 
 

ชนิดและบริการต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตในเชิงของผู้ให้บริการมากกว่า
ผู้ใช้บริการ  การจัดการโครงสร้างสารสนเทศขององค์การส าหรับให้บริการในระบบ

3(2-2-5) 
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อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ  การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต  ทีซีพี /ไอพี  เนมซเพช  การเชื่อมต่อและ
โปรโตคอล  โครงสร้างของระบบรับให้บริการ  เทคนิคของเวิลด์ไวด์เว็บ  การ
โปรแกรมทางฝั่งเครื่องให้บริการ  การเขียนโปรแกรมซีจีไอ 
Type of the Internet services from server point of view, information 
structure management of an organization for providing Internet services, 
Internet security, Internet technologies evolution, TCP/IP, namespace, 
connection and protocols, client system structure, WWW techniques, 
server-side programming, CGI programming 
 

887455 เทคโนโลยีการจัดการความรู้  
Knowledge Management Technology 
 
หลักการของการจัดการความรู้  เทคนิคที่ใช้ในการส ารวจแบ่งประเภท

ความรู้  วิเคราะห์ความรู้  การประเมินค่าความรู้  การสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพร่ความรู้  เทคนิคในการถอดรหัส
ความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์  เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการวัดองค์กรการ
เรียนรู้และชุมชนเชิงปฏิบัติการ 

 Concepts of knowledge-based system and its development, 
information system design using knowledge-based system, knowledge-
based system usage in commercial, substitution of knowledge, roles of 
manufacturing, diagnostic and control structure, substitution of 
uncertainty, knowledge engineering tools for information gathering 
including questioning and collecting necessary data 

 

3(2-2-5) 

888315 การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering Business Management 
 
หลักการจัดการ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ลักษณะเฉพาะของ

ธุรกิจซอฟต์แวร์ พฤติกรรมขององค์การ การจัดการงานบุคคล การจัดการส านักงาน 
การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน การจัดการทรัพยากร การจั ดการธุรกิจผลิต
ซอฟต์แวร์ตลาด และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายธุรกิจ การประเมินโครงการ
ธุรกิจซอฟต์แวร์ 

Principles of management, concept on administration and 
management, characteristics of software business, organizational 
behavior, personnel management, office management, wage and salary 
management, resource management, software business management, 
information technology market and business, business policies, software 

3(3-0-6) 
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business project evaluation. 
 

888316 วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Engineering 

 
เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การ
เชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็น
ส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิง
ดิจิทัล 

Electronic commerce technology, electronic commerce system 
development and implementation, networking technologies and their 
future directions, database technologies, database-web connectivity, 
security-related issues, electronic payment systems, business 
intelligence, trust management, trading agents, privacy, information 
products and copy protection, digital divide. 
 

3(3-0-6) 

888321 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
Software Project Management  

 

แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ 
และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ ได้แก่ การจัดการแบบบูรณาการ การวางแผน
โครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การวางตารางงาน การประมาณการต้นทุน 
การควบคุมงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การ
จัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการคุณภาพของโครงงาน การจัดการการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

Project management concepts, project management tools and 
techniques including integration management and project planning, 
scope management, scheduling, cost estimation, budget control, 
human resource management, communication management, risk 
analysis and management, project quality management, and 
procurement management. 

 
 

3(3-0-6) 
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888322 วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ 
Knowledge Engineering and Knowledge Management 
 
ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่ง

ความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือส าหรับวิศวกรรมความรู้ การ
เรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงาน
ด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการ
ความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ 

Knowledge characteristics, concept and process of knowledge 
acquisition, knowledge source architecture of knowledge-based system, 
knowledge engineering tools, learning and performance in the 
knowledge economy, knowledge cycle, varieties of knowledge work, 
knowledge management opportunities in large enterprises, mechanics 
of knowledge management, relation between organizational culture 
and knowledge management. 

 

3(3-0-6) 

888334 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Data Communication and Computer Networks for Software 

Engineering 
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล การ

ส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายท้องถิ่นและ
เครือข่ายระยะไกล รวมถึงสถาปัตยกรรมของการสื่อสารและโปรโตคอล 

Fundamentals of data communication and networks, open 
system standards, data transmission, data link controls, technologies of 
local area networks and wide area networks, communication 
architecture and protocols. 

 

3(3-0-6) 

888335 อี-อาร์-พี ส าหรับการผลิตและโลจิสติกส์ 
ERP for Manufacturing and Logistics 
 
ระบบอี -อาร์ -พี เบื้ องต้น  รวมถึ งการ เชื่ อมโยงข้อมูล เ พ่ือปรับปรุ ง 

ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจขององค์กร เทคโนโลยีอี-อาร์-พี ระบบการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบการผลิต ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

Introduction to enterprise resource planning (ERP) systems 
including  information systems integration to improve business 
operations, ERP technology, human capital management, manufacturing 
system, supply chain and logistics. 

3(3-0-6) 
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888354 วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย 

Web Engineering  and Contemporary Technology 
 
พ้ืนฐานการวิศวกรรมเว็บ ได้แก่ การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ การ

สร้างแบบจ าลองจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างแบบจ าลอง การ
ทดสอบ พ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตส าหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ได้แก่ ภาษามาร์คอัพ การ
จัดรูปแบบเว็บ การอธิบายข้อมูล และการแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่าย 
และการโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส หัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
วิศวกรรมเว็บ 

Web Engineering fundamentals including requirements and 
analysis modeling, design modeling, testing, Internet basics for web 
applications, technologies and tools for developing web applications 
including markup languages, styling, data description and 
transformation, client and server side programming, web services, 
advanced topics in web engineering. 

 

3(3-0-6) 

888355 ซอฟต์แวร์เมทริกซ์ 
Software Metrics  

 
ภาพรวมของซอฟต์แวร์เมทริกซ์ พ้ืนฐานของทฤษฏีการวัดประเมิน  กรอบ

แบบมุ่งเน้นที่เป้าหมายส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบสวนเชิงประจักษ์ในวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ การวัดคุณลักษณะภายในของผลผลิต การวัดคุณลักษณะภายนอกของ
ผลผลิต การวัดต้นทุนและก าลังคน การวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดใน
การทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดแบบเชิงวัตถุ 

Overview of software metrics, basics of measurement theory, 
goal-based framework for software measurement, empirical 
investigation in software engineering, measuring internal product 
attributes, measuring external product attributes, measuring cost and 
effort, measuring software reliability, software test metrics, and object-
oriented metrics. 
 

3(3-0-6) 

888356 ซอฟต์แวร์ดีไซน์แพตเทิร์น 
Software Design  Patterns 
 
การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบแบบเชิง

วัตถุ การช่วยแก้ปัญหาการออกแบบด้วยรูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบ การ

3(3-0-6) 
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เลือกและประยุกต์ใช้รูปแบบการแก้ไขปัญหาการออกแบบ แพตเทิร์นการสร้างอ็อบ
เจกต์  แพตเทิร์นโครงสร้าง แพตเทิร์นพฤติกรรม และกรณีศึกษา  

A depth study of object-oriented design patterns, design 
patterns to solve design problems, design pattern selection, design 
pattern usage, creational patterns, structural patterns, behavioral 
patterns, and case studies. 

 
888357 กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Software Processes and Process Improvements 
 
แบบจ าลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์  การวิ เคราะห์

กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์  แบบจ าลองและมาตรฐานของวัฏจักร
กระบวนการพัฒนา สภาพแวดล้อมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการผลิต การ
น ากระบวนการผลิตไปใช้ในองค์กร โครงการ ทีม และบุคคล ในแบบต่างๆ กัน การวัด
และการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประโยชน์ที่ ได้ต่อธุรกิจ และ
กรณีศึกษา  

Software process models, software process analysis, life cycle 
process models and standards, process improvement frameworks and 
environment, process implementation at various levels like 
organization, project, team and individual, measurement and analysis of 
software process, business benefits and case studies. 

 

3(3-0-6) 

888361
  

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ 
Agile Development  
 
ภาพรวมของแนวคิดที่เก่ียวกับแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน 

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์  อุปนิสัยที่ ไม่ดีของผู้จัดการโครงการที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างของทีมงาน องค์ความรู้ของการบริหารโครงการ การ
วางแผนโครงการ ศิลปะในการบริหารตารางการด าเนินงาน การส่ งมอบผลงานที่มี
คุณภาพและตรงเวลา  

Overview of concepts related to current trends in software 
development, agile software development, deadly habits of ineffective 
software managers, organizational spring cleaning and project 
management body of knowledge, project planning, master the art of 
scheduling, deliver on-time with quality products and human resource 
management. 
 

3(3-0-6) 
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888362 การจัดการข้อก าหนดและการเปลี่ยนแปลง 
Software Configuration and Change Management  
 
ศาสตร์และเทคนิคการเริ่มต้น การประเมิน และการควบคุมการเปลี่ยน

ในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการควบคุมข้อก าหนด การ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด การจัดการการเปลี่ยนแปลง  ชนิดของการ
เปลี่ยนแปลง การควบคุมรุ่นและการเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบข้อก าหนด 

Disciplines and techniques of initiating, evaluating, and 
controlling change to software products during and after the 
development process, importance of configuration control in managing 
software production, configuration items, configuration management 
planning, change management, type of change, evaluating the repair of 
discrepancies and change requests, configuration control boards, 
version control, change control, and configuration auditing. 

 

3(3-0-6) 

888363 การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
Software Testing and Quality Assurance  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัด

คุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและการท าการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  มาตรฐาน
ของกระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้อง การวิพากษ์ การ
ตรวจดูการท างาน และการตรวจตราอย่างละเอียด กลไกส าหรับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของระบบ เทคนิคในการทดสอบ เทคนิคส าหรับการสร้างข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบ และการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ 

Concept of software testing, software quality, software quality 
metrics, software quality assurance planning and implementation, 
quality process standards, validation and verification, reviews, 
walkthroughs, inspections, mechanisms for validating software systems, 
testing techniques, techniques for generating and validating test data. 

 

3(3-0-6) 

888364 การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม 
Software Design and Architecture 
 

แนวคิดการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เอกสารการออกแบบ แนวคิด 
หลักการ วิธีและวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์  รูปแบบ
สถาปัตยกรรม รูปแบบการออกแบบ เฟรมเวิร์คและคอมโพเนนต์ การออกแบบเพ่ือให้
ได้มาซึ่งคุณภาพ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย การน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
ความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดและการประเมินผล พ้ืนฐานของการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
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การปรับรื้อระบบ การวิศวกรรมย้อนกลับ กลยุทธ์และวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
วิธีวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดท าสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

Design concepts, design process, design notations, software 
architecture concepts and principles, software architecture methods, 
best practices in software architecture, architectural styles, design 
patterns, frameworks and components, designing for qualities 
(performance, security, reusability, reliability), metrics and 
measurement, basics of software evolution, re-engineering, reverse 
engineering, software design strategies and methods, methods to 
analyze, evaluate and document software architectures. 

 
888365 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 

Service Oriented Architecture 
 
แนวคิดพ้ืนฐานของ Service Oriented Architecture (SOA) ในด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
บทบาทในการด าเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการ
ให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ สร้างแบบจ าลอง
ตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร 

Fundamental concepts of Service Oriented Architecture (SOA) 
related software engineering and business aspects, components of 
enterprise computing environment and their roles in implementing 
business solutions, client/server components and service oriented 
architectures and their relevance to intra-enterprise and inter-enterprise 
applications, data integration, management concepts in enterprise 
computing, design, modeling and implementation of SOA software 
systems, trends in enterprise computing. 

 

3(3-0-6) 

888366 วิธีรูปนัยและแบบจ าลองในวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
Formal Methods and Models in Software Engineering  
[บุรพวิชา : 888205  สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์ส าหรับวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์] 
 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีรูปนัย ภาษารูปนัย เทคนิคการจัดท าและ

การออกแบบเอกสารข้อก าหนด การระบุกฎแห่งการสัมพันธ์ด้วยไวยากรณ์เครื่อง
สถานะจ ากัด การวิเคราะห์และการทวนสอบ การจัดท าและการออกแบบเอกสาร
ข้อก าหนด การใช้เงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ข้อพิสูจน์ โปรแกรม

3(3-0-6) 
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อัตโนมัติ และการแปลงการออกแบบ 
Mathematical foundations for formal methods, formal 

languages and techniques for specification and design, specifying syntax 
using grammars and finite state machines, analysis and verification of 
specifications and designs, usage of assertions and proofs, automated 
program and design transformation. 

888367 อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลและการโปรแกรมไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์  
Internet Protocols and Client-Server Programming 
 
หลักการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบระหว่างเครือข่ายและโปรโตคอล

ส าหรับการสื่อสาร ระบบเปิดและการท างานร่วมกันของระบบที่ต่างกัน กรณีศึกษา
ของเน็ตเวิร์คเลเยอร์โปรโตคอลและเลเยอร์ที่สูงขึ้นไป การโปรแกรมซ็อกเก็ต วิธีการ
ระยะไกล ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย เช่น อีเมลล์ การถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล เอชทีทีพี โครงงานพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบลูกข่าย/แม่ข่าย 

Principles of inter-network architecture and communication 
protocols. Open systems and interoperability, case studies of particular 
protocols from network layer and above, socket programming, 
remoting, selected examples of networked client-server applications 
such as e-mail, file-transfer, HTTP, client-server programming projects. 
 

3(3-0-6) 

888458 หว่งโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไอซีที 
ICT Industry Supply Chain 
 

ภาพรวมห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไอซีที กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการ
วิ เคราะห์ห่ วงโซ่ อุปทาน ห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตสินค้า ไอซีที 
อุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านไอที อุตสาหกรรมด้านบริการโทรคมนาคมและ
อุตสาหกรรมเนื้อหา  

Overview of  ICT industry supply chain, framework for supply 
chain analysis, supply chain for ICT manufacturing and it services, 
telecommunication, content provider industry. 

 

3(3-0-6) 

888459 การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์ 
Risk Management for Software Projects  
[บุรพวิชา : 888212  วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการ

ซอฟต์แวร์] 
 

ภาพรวมเก่ียวกับความเสี่ยงของโครงการซอฟต์แวร์ขององค์กร ความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การก าหนดความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ความติดตามความเสี่ยงและมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยง  

3(3-0-6) 
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Overview of risk culture, importance of risk management, risk 
management process, risk identification, risk analysis, risk tracking, risk 
models and risk management standard. 

 
888491 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 

Special Topics in Software Engineering I  
 

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  

Depth study of a selected special topic relevant to software 
engineering. 

 

3(3-0-6) 

888492 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 
Special Topics in Software Engineering II  
 
การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์ 
Depth study of a selected special topic relevant to software 

engineering. 
 

3(3-0-6) 

 


