
 

 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร 

หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2556 

 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

คณะ/ภาควชิา   คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร    

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสูตร    0159  /รหัสหลักสูตร  0997 

      

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย   :    วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Science Program in Software engineering 

 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา  

ชื่อเต็มภาษาไทย :    วทิยาศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science (Software engineering)  

 

ชื่อยอภาษาไทย  :    วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร) 

ชื่อยอภาษาอังกฤษ :    B.Sc. (Software engineering) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1. หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  



 

 

 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแวร  ผูสาํเร็จการศกึษา            

ตองเรยีนไมนอยกวา 126 หนวยกติ  
 

3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวยสดัสวน หนวยกิ

ตแตละหมวดวชิาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  

3.1.3  รายวชิา     

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30    หนวยกติ 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน เรยีนไมนอยกวา      90   หนวยกติ 
 

    2.1  วชิาแกน    เรยีนไมนอยกวา        9   หนวยกติ 
 

4091401 แคลคูลสั และเรขาคณติวิเคราะห 1    

Calculus and Analytic Geometry 1                                                                             

3(3-0-6) 

4092401 แคลคูลสั และเรขาคณติวิเคราะห 2 

Calculus and Analytic Geometry 2                                                               

3(3-0-6) 

*4092601 พีชคณติเชงิเสน 1      

Linear Algebra for Applied Statistics 1                                                                                         

3(3-0-6) 

4111101 หลักสถติ ิ

Principles of Statistics 

3(3-0-6) 

*4112201 ความนาจะเปนและสถติเิบ้ืองตน 

Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4113105 สถติเิพ่ือการวจัิย 

Statistics for Research 

3(3-0-6) 

4113501 การวิจัยดําเนนิงาน 1 

Operation Research 1  

3(3-0-6) 

*4121105 คณติศาสตรดสีครตี 

Discrete Mathematics 

3(2-2-5) 

4121109 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering Economics  

3(3-0-6) 

                          หมายเหต    *  รายวิชาท่ีบังคับเรียน 



 

 

 

                                

   2.2  วชิาเอกบังคับ  เรยีน                        62    หนวยกติ 

             1. กลุมประเดน็ดานองคการและระบบสารสนเทศ  เรยีน 9  หนวยกติ 

4122704 กระบวนการพัฒนาระดับบุคคลในการพัฒนาซอฟตแวร 

Personal Software Development Process 

3(2-2-5) 

4123309 การบรหิารโครงการซอฟตแวร 

Software Project Management 

3(2-2-5) 

4123404 กระบวนการพัฒนาระดับกลุมในการพัฒนาซอฟตแวร 

Team Software Development Process 

3(2-2-5) 

 

              2. กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต  เรยีน 9  หนวยกติ 

4122506 การวิเคราะหและออกแบบเชงิวัตถ ุ

Object-Oriented System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

4123307 การกาํหนดและจัดการความตองการทางซอฟตแวร 

Software Requirements Specification and Management 

3(2-2-5) 

4123406 การจัดการธรุกจิวิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering Business Management 
 

3(2-2-5) 

             3. กลุมเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแวร  เรยีน  32  หนวยกติ 

4121104 จรยิธรรมและกฎหมายท่ีเกีย่วของสาํหรับคอมพวิเตอร 

Ethical and Regulation Issues in Computer  

3(3-0-6) 

4121203 การเขียนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ

Object-Oriented Programming   

3(2-2-5) 

4121206 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 

3(2-2-5) 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม 

Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 

4122705 คายฝกพัฒนาซอฟตแวร 

Software Development Training Camp 

1(0-2-1) 

4123202 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 



 

 

 

Database System 

4123405 การทดสอบซอฟตแวรและการประกันคณุภาพ 

Software Testing and Quality Assurance 

3(2-2-5) 

4123407 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร 

Software Construction and Evolution 

3(2-2-5) 

4123408 การจัดการขอกาํหนดและการเปลี่ยนแปลง 

Software Configuration and Change Management 

3(2-2-5) 

4123914 ระเบียบวิธวิีจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวร 

Research Methods in Software Engineering  

3(2-2-5) 

4124921 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering Pre-Project 

1(1-0-2) 

4124922 โครงงานวศิวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering Senior Project  

3(0-6-3) 

            4. กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ    เรยีน  9  หนวยกติ 

4123312 วิศวกรรมซอฟตแวร 

Software Engineering 

3(2-2-5) 

4124404 การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร 

Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

4124406 ระบบปฏิบัตกิาร 

Operating Systems  

3(2-2-5) 

   

            5. กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  เรยีน  3  หนวยกติ 

4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 

Computer Systems and Architecture 

3(2-2-5) 

 

   2.3  วชิาเอกเลือก  เรยีนไมนอยกวา                          12    หนวยกติ 
 

3563412 การทํางานเปนทีมและนําเสนอผลงาน 

Group Dynamics and Communication 

3(2-2-5) 



 

 

 

4121204 พาณชิยอิเลก็ทรอนกิส 

 e-Commerce 

3(2-2-5) 

4122104 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  

Web Design and Development 

3(2-2-5) 

4122402 วิธรูีปนัย 

Formal Methods 

3(2-2-5) 

4122603 คอมพิวเตอรกราฟก 

Computer Graphics  

3(2-2-5) 

4123203 การพัฒนาระบบไรสาย 

Wireless Application Development   

3(2-2-5) 

4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชัน้สูง 

High-Level Language Programming 

3(2-2-5) 

4123306 สถาปตยกรรมซอฟตแวร 

Software Architecture 

3(2-2-5) 

4123308 การพัฒนาซอฟตแวรเชงิคอมโพเนนต 

Component-Based Software Development 

3(2-2-5) 

4123310 การประกันคุณภาพซอฟตแวร 

Software Quality Assurance 

3(2-2-5) 

4123311 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร 

Software Validation and Verification 

3(2-2-5) 

4123313 ซอฟตแวรเมทรกิซ 

Software Metrics 

3(2-2-5) 

4123314 การบรหิารความเสี่ยงของโครงการซอฟตแวร 

Risk Management for Software Project 

3(2-2-5) 

4123617 การประยุกตใชงานมลัตมีิเดยี    

Multimedia Application 

3(2-2-5) 

4123643 ระบบเครอืขายไรสายและระบบเครอืขายเคลื่อนที ่

Wireless and  Mobile Networks 

3(2-2-5) 

4123646 การรักษาความปลอดภัยของระบบเครอืขาย 3(2-2-5) 



 

 

 

Network Security  

4123652 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร 

Computer Game Design and Development 

3(2-2-5) 

4123722 เว็บเซอรวิสและสถาปตยกรรมเชงิบรกิาร 

Web Service and Software Oriented Architecture  

3(2-2-5) 

4123907 หัวขอพิเศษดานการพัฒนาซอฟตแวร 

Special Topics in Software Development 

3(2-2-5) 

4123910 หัวขอพิเศษดานระบบสารสนเทศ 

Special Topics in Information System 

 

3(2-2-5) 

4123912 หัวขอพิเศษดานวิทยาการคอมพิวเตอร  

Special Topics in Computer Science  

3(2-2-5) 

4123915 หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมซอฟตแวร 1 

Special Topics in Software Engineering I 

3(2-2-5) 

4123916 หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมซอฟตแวร 2 

Special Topics in Software Engineering II 

3(2-2-5) 

4124418 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 

Management Information System 

3(2-2-5) 

4124507 การทําเหมอืงขอมูล 

Data Mining   

3(2-2-5) 

4124508 ระบบผูเชี่ยวชาญ 

Expert Systems 

3(2-2-5) 

4124509 การสื่อสารระหวางมนุษยกบัคอมพิวเตอร 

Human-Computer Interaction  

3(2-2-5) 

4124605 ระบบปฏิบัตกิารยูนกิซ 

Unix Operating System 

3(2-2-5) 

4124606 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ

Natural Language Processing 

3(2-2-5) 

4124607 การคนคนืสารสนเทศ 3(2-2-5) 



 

 

 

Information Retrieval 

4124608 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

Cloud Computing Technology 

3(2-2-5) 

4124609 โอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกจิ 

Open Source and Business Model 

3(2-2-5) 

4124610 ธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Governance 

3(2-2-5) 

4124611 การเขียนโปรแกรมเครอืขายสังคม 

Social Network Programming 

 

3(2-2-5) 

4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร 

Seminar in Computer  

3(2-2-5) 

 

   2.4  วชิาฝกประสบการณวชิาชีพหรอืสหกจิศกึษา เรยีนไมนอยกวา  7 หนวยกติ/ชั่วโมง

ปฏิบัต ิ
  

4123805 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีวิศวกรรมซอฟตแวร 

Preparation Field Experience in Software Engineering 

1(60) 

4124811 การฝกประสบการณวิชาชพีวศิวกรรมซอฟตแวร     

Field Experience in Software Engineering  

6(600) 

6003801 การเตรยีมฝกสหกจิศกึษา 

Cooperative  Education  Preparation 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

Cooperative  Education 

6(600) 

 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ีเรยีนไมนอยกวา         6    หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ   ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาที่กาํหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมใน

เกณฑการสําเร็จของหลกัสตูรนี้ 



 

 

 

 



 

 

 

3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500112        ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                Thai for Communication and  Information  Retrieval 
 

การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ

การสื่อสารและการสืบคนสารตางๆ  จากทรัพยากรสารนิเทศ  การสรุปการตีความ

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคนจากสารที่เกี ่ยวของกับชีวิตประจําวัน   

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 
 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language 

for communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills. 

 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             Foundation of English 1 
 

          การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพูด การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 
 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

 

 

 



 

 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500114    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                  3(2-2-5) 

             Foundation of English 2 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 
  

การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

 

Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social. 

               

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              English for Academic Purposes 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา

ภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาที่เร ียนกับทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาดวยตนเองและ

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 
 

Development of integrated communicative English language skills bridging 

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for 

individual study and research on a particular field of study. 

 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    Reading Practice of English 
 

             เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนงัสอือางอิง 

ตาง ๆ 
 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                                   Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   

 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              Basic Writing of English 
  

                            ฝกเขียนประโยคตางๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถกูตอง 
 

                             Students practice writing sentence using the correct grammar.  

 

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                 3(2-2-5) 

                   Basic Oral Skills of English  
 

ฝกทกัษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคําและประโยคอยาง

ถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 
 

            Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 

 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                      3(2-2-5)                                                            

                  Japanese for Beginners 
 

ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียงและ การ

พูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ  ฝกทักษะการอาน

ขอความสัน้ๆ   และคําศัพทที่ใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  ฮริางานะ  

คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading of 

short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji. 

 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                    3(2-2-5) 

                  Chinese for Beginners 
 

ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจีนกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจีนฝกอาน

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของ    รูป

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรมจนี-ไทย และไทย-จนี 
 

Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of 

reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice 

of basic Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese 

dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    Malay for Beginners  
 

ฝกทักษะทั้ง  4  อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Korean for Beginners 
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได. 
 

          Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion including answering questions and simple Korean 

sentence writing. 

 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Lao for Beginners 
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน      3(2-2-5) 

  Khmer for Beginners 
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

 Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Khmer 

sentence writing. 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  Myanmar for Beginners 
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 

 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน      3(2-2-5) 

                     Vietnamese for Beginners  
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing. 

 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    Bahasa Indonesia for Beginners  
 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน   เนน

ฝกบทสนทนาที่ใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได   การ

เขียนประโยคงาย ๆ  ได 
 

         Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing. 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 

 

2522203        คุณธรรม นําความรู      3(2-2-5)    

                    Knowledge Led Morality 
 

ความคิดรวบยอดเชงิวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร  การ

พัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชิงสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ  

สติปญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาที่พลเมืองดี  มีคุณธรรมนําความรู  

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

รับผิดชอบตอบานเมือง สรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง   บูรณาการทฤษฏี- สู

การปฏิบัตไิด 
 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice. 

 
 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ      3(3-0-6) 

  Meaning of Life 
 

ใหเขาใจถึงการศึกษาความจริงของชีวิต ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตใน

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิตาม

หลักศาสนธรรมและหลักวถิพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิต

และสังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และ

สังคมท่ีมสีันตภิาพ 
 

Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine and 

Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and society, 

development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful society. 

 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ     3(3-0-6) 

                    Well-being for Living 
 

ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา  ความสํา คัญและความจําเปนใน       

การเรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย  

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทาง

เพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการสงเสริม

การเรยีนรูเรื่องเพศ 
 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

Well-being including sexual wellbeing such as human growth, sexual relations, 

personal  skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors  affecting sexual well-being instructional process. 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ      3(2-2-5)       

                Aesthetic  Appreciation 
 

จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการคิด

กับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ

ศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศิลป (Visual Arts) 

ศิลปะ  ดนตรี (Musical Arts)  และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานขั้นตอน

การเรียนรู เช ิงคุณคาจาก (1) ระดับการรําลึก (Precognitive)             (2) ผ าน

ขั้นตอนความคุนเคย (Acquainted) และ  (3) นําเขาสูขั้นความซาบซึ้ง  (Appreciative)  

เพ่ือใหไดมาซึง่ประสบการณของความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level,  3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน     3(3-0-6) 

               Human Behavior and Self  Development 
 

พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเองของมนุษย  

มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

          Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society. 

 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย        3(3-0-6) 

                    Thai Living 

ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสําคัญของประวัตศิาสตรไทย  ประวัตศิาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร

ทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับ

ปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหาสังคม  กระบวนทัศน 

อดตี ปจจุบัน อนาคต 
 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present Thai 

government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm.  

 

2500107         อาเซยีนศกึษา       3(3-0-6) 

                     ASEAN Study 
 

ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวาดวย 

ความรวมมืออาเซยีน  กฎบัตรอาเซยีน  วสิัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสราง 

ภาพรวม  ท่ีมาคาํศัพทและที่มาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิพ้ืนฐาน

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  
 

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration of 

ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of vocabulary 

and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association and rationale, 

components of partner countries affecting the economy of ASEAN Association and Thailand, 

changing Thai society for ASEAN Association. 



 

 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500103      วถิโีลก        3(3-0-6) 

Global  Living 
 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   เนนกลุมตางๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  
 

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions. 
 

2500108  ชีวติกับส่ิงแวดลอม      3(2-2-5) 

  Human Being and Environment 
 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

เช ิงระบบระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ       

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรม  โดยใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  

บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการ

ใชทรัพยากรอยางรูคุณคา การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง 

ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนจากภาวะโลกรอน  ตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
 

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  



 

 

 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development. 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา           หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5)   

                    Self-Economic Sufficiency 
 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัตเิกี่ยวกบัความหมาย  ความสําคัญและแนวทาง

พัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ              ใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญ      

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนําหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอดี   พอเพียงและยั่งยืน  มีการศึกษาดูงานในระดับทองถิ่น

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่แทจรงิ หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนน

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 
 

   Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  

the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to 

the fields of students). 

 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ      3(3-0-6) 

Man and Nature 
 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาติ  วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยู



 

 

 

รวมกันกับธรรมชาติไดอยางย่ังยืนและสันติสุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่น   

ประชาคมโลก 

          

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels. 

 

1.4 กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ     3(2-2-5) 

           Information Technology for Life 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลกระทบตอชีวิตและสังคม  

การใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผลขอมูล  

การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตางๆ  สําหรับการศึกษาคนควา  การ

ทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ  รวมถึง

การเคารพสทิธิทางปญญา 
 

          Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer 

networks from database and various sources of information for searching information, 

writing report, presentation and efficient living including respect of intellectual right. 

                       



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ      3(2-2-5) 

           Thinking and Decision  Making 
 

หลักการและกระบวนการคดิของมนษุย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะหขอมูล

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหต ุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ

แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  สมการเชิงเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาใน

ชวีติประจําวัน 
 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life. 

 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ     3(2-2-5)        

                    Science for Quality of Life 
 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนําความรูทางวิทยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวิีต  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระหนัก

ถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที ่มีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพ

ชวีติ 
 

         Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life. 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(2-2-5) 

            Sports  for  Health 
 

ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกายและ

การ เลนกีฬา เพื ่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพร างกาย  สภาพ

เจ็บปวย  การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

ศึกษาความสัมพันธของปจจัย  ที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  

สิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกีฬาเพ่ือสุขภาพในสถานบริหารรางกาย

และศูนยฝกกฬีา 
  

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports 

regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up 

getting exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health 

promotion such as food, emotion, environment, personal health including playing sports 

for health in fitness centers and sport centers. 
  

 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 
 

2.1  วชิาแกน 

 

4091401     แคลคูลัส  และเรขาคณิตวเิคราะห 1      3(3-0-6) 

    Calculus  and Analytic Geometry 1 
 

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย  ลิมิตของฟงกชัน  

ฟ งกชันตอ เนื่อง  อนุ พันธแล ะหาอนุ พันธของฟ งกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิศั ย               

การประยุกตอนุพันธและปรพัินธ  
  



 

 

 

Analytic geometry of a lines, circles and conic sections, limit of functions, 

continuous functions, derivations and derivatives of algebraic functions, transcendental 

functions, application of derivatives and integrals. 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4092401    แคลคูลัส และเรขาคณิตวเิคราะห 2                                   3(3-0-6) 

    Calculus and Analytic Geometry 2 

     รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน : 4091401  แคลคูลัส และเรขาคณิตวเิคราะห 1   
 

พิกัดเชงิข้ัว  สมการองิตัวแปรเสรมิ  ปรพัินธจํากัดเขต  เทคนคิการหาปรพัินธ การ

ประยุกตปริพันธจํากัดเขต  อนุพันธและปริพันธของฟงกชันในพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธ           

ไมตรงแบบ  หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรม  อนุกรมกําลัง 
 

Polar coordinates, parametric equation, definite integrals, techniques of 

integration, applications of definite integral, derivatives and integrals of function in 

polar coordinates, improper integrals, L’ Hospital’s rule, sequences and series of real 

numbers, power series. 

 

4092601  พีชคณิตเชิงเสน 1                                                3(3-0-6) 

    Linear Algebra for Applied Statistics 1 
 

เวกเตอร  เวคเตอรสเปช  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเสน  เมตริกซและการ

ดําเนนิการบนเมตรกิซ  เมตรกิซชนดิพิเศษ  การหาอินเวอรส  การเจนเนอรัลไลซ      อิน

เวอรสของเมตรกิซ  ความคลายของแคโนนคัิลฟอรม  สมมูลเชงิวิธีจัดหมู 
 

Vectors, vector spaces, bases and dimensions, linear  transformations, 

matrices and matrix operations, special type of matrices, inverses, generalizes, inverse 

of matrices, similarity of canonical forms, equivalence of combinatorial method. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4111101 หลักสถติิ                    3(3-0-6) 

 Principles of Statistics  
 

ความหมายของสถิติ  ขอบเขต  ประโยชนของสถิติ  สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

ข้ันตอนในการใชสถติเิพ่ือการตัดสนิใจ  หลักเบ้ืองตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม การ

แจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวนิาม  แบบปวรซอง  แบบปกต ิ โมเมนต                การ

แจกแจงคาที่ไดจากตวัอยาง  หลักการประมาณคา  การพยากรณ  การทดสอบสมมุตฐิาน  

การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการให

เหมาะสมกับแตละวิชาเอก 
 

Definition statistics, Scope, Statistical usage, Statistic using in dairy life, 

Procedure in using statistic for making decision, Basic principle of possibility, Random 

Variable, Distribution, Binomial Distribution, Poisson Distribution, Normal Distribution, 

Moments Distribution, Sampling Distribution, Estimation, Hypothesis Testing, Canonical 

Correlation, Forecasting.  Focusing on example and applied using style relating to each 

major. 

 

4112201 ความนาจะเปนและสถติิเบือ้งตน    3(3-0-6) 

Introduction to Probability and Statistics  
 

ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปน  การแจกแจงความ

นาจะเปนสําหรับตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง  การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง

และแบบตอเนื่อง  การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  การประมาณคาและการทดสอบ

สมมตฐิาน 
 

Probability, random variable, probability distributions, probability distribution for 

discrete random variable, discrete and continuous probability distribution, sampling 

distributions, estimation and hypothesis testing.   



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4113105   สถติิเพ่ือการวจิัย      3(3-0-6) 

    Statistics for Research 
 

ความหมายของสถติ ิ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน  การแจกแจง ตัวแปรสุม  

ควา มน าจะเป นแบบตา ง  ๆ   ประ ชากรและ การสุ มตั วอย า ง   การพยากรณ                     

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรหลัก การ

ประมาณคา  การทดสอบสมมุตฐิาน  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีวและสอง

ทาง 
 

The meaning of statistics, Basic principle of probability, Distributions, Random 

variables, Probability model, Population and sampling, Predicting, Probability 

Distributions of random variables, Correlation of variables, Estimation, Hypothesis 

Testing, One-way and Two-way ANOVA. 

 

4113501   การวจิัยดําเนนิงาน 1                 3(3-0-6)  

    Operation Research 1  
 

ความหมาย  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน  การสรางตัวแบบทาง

คณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ปญหาการขนสง ปญหาการจัดสรรงาน การวเิคราะห-

ขายงาน   เพิรท/ซพีีเอ็ม   การโปรแกรมจํานวนเต็ม   การโปรแกรมไดนามิค  การโปรแกรมไมใช

เชงิเสนและการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
 

Meaning of operation research, basic concepts of operation research, 

mathematical modeling, linear programming, transportation problems, assignment 

problems, network flow, PERT/CPM, integer programming, dynamic programming, 

non-linear programming, data analysis by using statistical package. 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4121105 คณิตศาสตรดสีครตี          3(2-2-5) 

    Discrete Mathematics  
 

ตรรกศาสตร  ทฤษฎีเซต  ความสัมพันธ  ฟงกชั่น  การนับและความนาจะเปน  

การเรยีงสับเปลี่ยน  การจัดหมู  ทฤษฎีบททวนิาม  เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  เลขฐาน  

การหาคาผลบวก  ความสัมพันธเวียนเกดิ  ทฤษฎีกราฟและตนไม  ขายงาน  วถิแีละวงจร  

ออโตเมตา  และพีชคณิตบูลนี     
 

Logic, Set theory, Relations, function, Counting and probability, permutations, 

combinations, binomial theorem, Matrix and Determinant, Number system, 

Summation, Recursive, Graph theory and Tree, network flow, paths and circuits, 

Automata and Boolean Algebra. 

 

4121109 เศรษฐศาสตรวศิวกรรมซอฟตแวร    3(3-0-6) 

 Software Engineering Economics   
 

คุณคาของเงนิตราและการลงทุนท่ีเปลี่ยนตามเวลา มูลฐานการวิเคราะหโครงงาน

ทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรูในเชิงประหยัด การประมาณเงินลงทุน          การ

วิเคราะหจุดคุมทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน กําไรตนทุนและภาษี  
 

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 and taxes. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

2.2 วชิาเอกบงัคบั 

1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  
 

4122704 กระบวนการพัฒนาระดบับคุคลในการพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Personal Software Development Process  

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  การจัดการเวลา  การติดตามเวลา  ชวงเวลาใน

การวางแผนการผลิต  การวางแผนการผลิต  การจัดการเวลาสวนบุคคล  คําสัญญา          

และตารางนัดหมาย  แผนงานโครงการ  การคนหาขอผิดพลาด  รายการตรวจสอบรหัส 

การคาดคะเนขอบกพรอง  เศรษฐศาสตรของการกําจัดขอบกพรอง  ขอบกพรองจาก-

การออกแบบ  คุณภาพผลติภัณฑและกระบวนการ  คําสัญญาเชงิบุคคลที่มีตอคุณภาพ 
 

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, design defects, product quality, process and personal commitment to quality. 

 

4123309  การบรหิารโครงการซอฟตแวร     3(2-2-5) 

Software Project Management    
 

การวางแผนโครงการซอฟตแวร  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณ         

และระยะเวลา  เครื่องมือและเทคนิคทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการประมาณคาใชจายใน

การพัฒนาซอฟตแวร  การวางแผน  การจัดการความเสี่ยง การติดตามควบคุมโครงการ  

การประเมินโครงการซอฟตแวร  การจัดการและการเลอืกเทคนคิท่ีเหมาะสมในการพัฒนา

ซอฟตแวร  

                    Software project planning, analyze software cost/schedule tradeoff issues via  

software cost estimation tools and microeconomic techniques, risk management,  

software project monitoring, software project evaluation,  management and technical  

approaches for software development. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123404 กระบวนการพัฒนาระดบักลุมในการพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 

Team Software Development Process 

แนวคิดของกลุมงาน  ตรรกะของกระบวนการซอฟตแวรเชงิกลุมงาน  กลยุทธการ

พัฒนา  แผนการพัฒนา  การนิยามความตองการ  การออกแบบ  การทําใหเกิดผลและ

การทดสอบระบบโดยกลุมงาน  บทบาทของผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาซอฟตแวร  ไดแก  

หัวหนาโครงการ  ผูจัดการทีมพัฒนา ผู จัดการแผนงาน ผูจัดการดานคุณภาพและ

กระบวนการ  และผูจัดการฝายสนับสนุน 
 

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, design, implementation and system testing by workgroup, Leader role of 

team development manager role, planning manager role, quality and process 

manager, and support manager role. 

 

                        2. กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต   

 

4122506  การวเิคราะหและออกแบบเชงิวตัถ ุ    3(2-2-5) 

Object-Oriented System Analysis and Design     
 

กระบวนการพัฒนาระบบ  แบบจําลองกระบวนการพัฒนาระบบ  หลักการ

พ้ืนฐานของวธีิเชงิวัตถุสําหรับการสรางแบบจําลองการวิเคราะหความตองการของระบบ

และออกแบบ  แบบจําลองยูเอ็มแอล  และเครื่องมือวิศวกรรมซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนา

ระบบ  การวางแผนโครงการ  การกําหนดปญหา  การศึกษาความเปนไปได   การ

วิเคราะหระบบเดมิ  การกําหนดความตองการของระบบ  การออกแบบระบบ          การ

นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไปสรางแบบจําลองท่ีพรอมนําไปใชพัฒนาจรงิ             ศกึษา

กรณีศกึษาระบบงานตาง ๆ และฝกปฏิบัตวิเิคราะหและออกแบบระบบเชงิวัตถุ 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

System development life cycle, software process, principles of object-oriented 

approaches to modeling software requirements and design, Unified Modeling 

Language (UML), Computer-Aided Software Engineering tools, project planning, 

problem definition, feasibility studies, As-Is System analysis, software requirement 

definition, To-Be System design, expand the analysis into a design ready for 

implementation, Case study of various system and practice of object-oriented analysis 

and design. 

 

4123307   การกําหนดและจดัการความตองการทางซอฟตแวร  3(2-2-5) 

Software Requirements Specification and Management  
 

การบริหารจัดการความตองการของผูใชกับกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร                  

การเก็บรวบรวมขอมูล  การตอรอง  การบริหารจัดการความตองการของระบบ            

การทดสอบ  การวิ เคราะ ห  วิธี การ  เทคนิคและ เครื่อ งมือ ท่ี ใช ในการ บัน ทึก                  

ความตองการของระบบใหตรงกับความตองการของผูใช 
 

Requirements management and development process, eliciting, negotiating, 

managing requirements, testing, analyzing. Methods, techniques and tools used to 

define, document and ensure customer satisfaction are also explored. 

 

4123406 การจัดการธุรกิจวศิวกรรมซอฟตแวร    3(2-2-5) 

Software Engineering Business Management  
 

หลักการจัดการ  แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ  ลักษณะเฉพาะของ

ธุรกจิซอฟตแวร  พฤตกิรรมองคการ  การจัดการงานบุคคล  การจัดการสํานักงาน  การ

จัดการคาจางและคาตอบแทน  การจัดการทรัพยากร  การจัดการธุรกิจผลิตซอฟตแวร

ตลาด  และธุรกจิเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบายธุรกิจ  การประเมินโครงการทางธุรกิจ

ซอฟตแวร 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

          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 business project evaluation. 

 

                   3. กลุมเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแวร 

 

4121104  จรยิธรรมและกฎหมายท่ีเกีย่วของสําหรับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  Ethical and Regulation Issues in Computer  
 

บริบททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  กฎหมายเบ้ืองตน  กฎหมายสิทธิบัตร  

ลิขสิทธ์ิและกฎหมายคุมครอง  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เครื่องหมายการคา  

กฎหมายการคาระหวางประเทศ  กฎหมายโทรคมนาคม  กฎหมายวาดวยพาณิชย

อิ เล็ กทรอนิกส  การยอมรับความเสี่ ยงและการชดใชตอระบบคอมพิวเตอร                  

การละเมิดสทิธิสวนบุคคล  อาชญากรรมในระบบคอมพิวเตอร     
 

Social Context of computer system, Method and Instrument in analysis 

responsibility and professional Ethics, Basic law, Patent law and Protection law, 

Intellectual Property Copyright, Trade Mark, International commerce law, 

Telecommunication law, Electronic commerce law, Risk Acceptance and Corrective 

Maintenance, Violating Rights of Privacy,  Cyber-Crime. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4121203  การเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถ ุ     3(2-2-5) 

  Object-Oriented Programming 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ  โครงสราง

โปรแกรมในภาษาเชงิวัตถุ  คลาส  ความหมายของวัตถุ  กลุมวัตถุพ้ืนฐาน  คุณลักษณะ

พฤติกรรมของวัตถุ  การรับคุณสมบัติถายทอด  โพลีมอรฟซึม  การหอหุม  การนําเอา

สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใช อีก  ขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ              

การวิเคราะหและออกแบบระบบ  และการประยุกตใชระบบงานเชงิวัตถุ    

Introduction to object-oriented software design and development, structure of 

program in object-oriented  programming language, Class, Object, group of objects, 

attribute and behavior of objects, Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, software 

reuse, object-oriented software design and development life cycle, system analysis 

and design,  and application of Object-oriented system. 
 

4121206  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

  Computer Programming  

แนวความ คิด พ้ืนฐา นของภา ษา โปรแกรม   หลักก าร เขี ยน โปรแกรม                    

การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี   การออกแบบโปรแกรม  การเขียนผังงาน  การเขียน

โปรแกรม การหาขอผิดพลาดของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสราง  ตัวแปร           

ตัวดําเนินการ  ฟงกชัน  หนวยรับขอมูล  คําสั่งควบคุม  คําสั่งปฏิบัติการ ความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร  ตัวชี้  การใชเนื้อท่ีในหนวยความจํา  การสงคาระหวางฟงกชัน  สตริงก  

แฟมขอมูล  การรับ-สงออกขอมูล แถวลําดับประเภทมิตเิดยีวและสองมิติ  ฝกปฏิบัตเิขยีน

โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร  

Fundamental concepts of programming languages, principles of programming, 

algorithmic problem solving, program designing, flowchart writing, developing, 

debugging, structured programming, variables, operators, functions and Input/Output, 

various control statements and operations of languages, relationship among variables, 

pointers, memory usage, function parameter passing, strings, file, Input/Output (I/O), 

one and two dimensional arrays , programming practice.   



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม    3(2-2-5) 

  Data Structure and Algorithm 

แนวคิดพื้นฐานของโครงสรางขอมูลและอัลกอรทึิม  โครงสรางขอมูลพื้นฐาน  อะเรย  

ลิงคลิสก  สแตก  คิว  ตนไม  กราฟ  เครือขาย  หลักการวิเคราะหและการออกแบบ

อัลกอริทึมแบบตาง ๆ เชน Sequential Decision, Repetition, Modular, ความซับซอนของ

อัลกอรทิมึ  การประยุกตอัลกอรทึิมสําหรับการคํานวณ  ตารางแฮชและวธีิการปองกันการชน

ของขอมูล  การจัดเรยีงขอมูล  การคนหาขอมูล  การแทนขอมูล  การทองไปในตนไม  การหา

ตนไมทอดขาม การหาระยะทางท่ีสัน้ท่ีสุด  ฝกปฏิบัตเิขียนโปรแกรมเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล

และอัลกอรทิมึ 

Fundamental concept of data structure and algorithm. Fundamental data 

structure including array, Lined list, stack, queue, tree, graph, network. Basic 

algorithm analysis and design such as Sequential Decision,  Repetition,  Modular, 

Recursion. Standard complexity classes. Implementation of simple numerical 

algorithms. Hash tables and collision-avoidance strategies. sorting, searching, 

traversals, spanning tree , shortest path algorithms, Practice programming about data 

structure and algorithm. 

 

4122705 คายฝกพัฒนาซอฟตแวร     1(0-2-1) 

 Software Development Training Camp  
 

คายฝกความชํานาญในการพัฒนาซอฟตแวร ซึง่มกีารเก็บชั่วโมงในการฝกปฏิบัติ
อยางนอย 45 ชั่วโมง 

 

A minimum of 45 person-hour software development skill enhancement camp. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123202  ระบบฐานขอมูล                    3(2-2-5) 

  Database System  
 

ระบบฐานขอมูล  สถาปตยกรรมของฐานขอมูล  ข้ันตอนการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด  ระดับตรรกะ  และระดับกายภาพ  

กระบวนการปรับบรรทัดฐาน  ภาษาสําหรับจัดการฐานขอมูล  การควบคุมการทํางาน

แบบภาวะพรอมกัน  การบรหิารฐานขอมูล  ความคงสภาพของฐานขอมูล ฐานขอมูล-เชิง

วัตถุ  ฐานขอมูลแบบกระจายเบ้ืองตน  กรณีศึกษาการพัฒนาและการประยุกตใช

ฐานขอมูล  
 

Database system,  Architecture, Database Development Life Cycle, database 

design, conceptual, physical, normalization, database languages, Concurrency control , 

Database administration, Data Integrity , Object-Oriented database, Distributed 

Database, Case study development and application database. 
 

4123405 การทดสอบซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 

 Software Testing and Quality Assurance  

แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟตแวร  คุณภาพซอฟตแวร  และตัวชี้วัด-คุณภาพ

ซอฟตแวร  การวางแผนและการประกันคุณภาพซอฟตแวร  มาตรฐานของกระบวนการ

คุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกตอง                                  การ

วิพากษ  การตรวจดูการทํางาน  และการตรวจตราอยางละเอียด  กลไกสําหรับการ

ตรวจสอบความถูกตองของระบบ  เทคนิคในการทดสอบ  เทคนิคสําหรับการสราง  

ขอมูล เพ่ือใชในการทดสอบ  และการตรวจสอบความถูกตองขอมูลท่ี ใชในการ  

ทดสอบ  

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. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

4123407 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟตแวร    3(2-2-5) 

 Software Construction and Evolution  
 

แบบจําลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟตแวร  การวิเคราะห  กระบวนการ

การพัฒนาซอฟตแวร  แบบจําลองและมาตรฐานของวัฏจักร  กระบวนการพัฒนา     การ

พัฒนาซอฟตแวรจากแบบท่ีไดมีการออกแบบไวแลว  ลักษณะในการเขียนโปรแกรมกับ

การพัฒนาระบบ  เทคนิคท่ีชวยในการปรับปรุงซอฟตแวร เชน วิศวกรรมกระบวนการ  

วิศวกรรมระบบ การวิเคราะหผลกระทบ  การปรับปรุงการออกแบบ เปนตน 

สภาพแวดลอมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการผลติ  การนํากระบวนการผลิตไป

ใชในองคกร  โครงการ  ทีม  และบุคคลในแบบตาง ๆ กัน  การวัดและการวิเคราะห

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  ประโยชนท่ีไดตอธุรกจิและกรณศีกึษา  

Software process models, software process analysis, life cycle process models  

and  standards, knowledge of translating a software design into an implementation 

language, coding styles and the development and use of program documentation. It 

also extends towards concepts, methods, processes and techniques that support the 

ability of software to change and evolve over time. Associated issues include system 

and process engineering, impact analysis, migration, refactoring, program 

transformation and reverse engineering. 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. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

4123408 การจัดการขอกําหนดและการเปล่ียนแปลง   3(2-2-5) 

Software Configuration and Change Management  

ศาสตรและเทคนคิการเริ่มตน  การประเมิน  และการควบคุมการเปลี่ยน  ในชวง

กอนและหลังการพัฒนาซอฟตแวร  การจัดการการควบคุมขอกําหนด                การ

ควบคุมและบํารุงรักษาชิ้นงานตลอดโครงการ  การนําเอาเครื่องมือมาใชในการติดตั้ง  

ตรวจสอบ baseline  และการตรวจสอบความสอดคลองของชิ้นงาน การวางแผนการ

เปลี่ยนแปลงขอกําหนด  การจัดการการเปลี่ยนแปลง  ชนิดของการเปลี่ยนแปลง การ

ควบคุมรุนและการเปลี่ยนแปลง  และการตรวจสอบขอกําหนด  

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,  the control and maintenance of software work products integrity throughout the 

project’s life cycle. It teaches students how to establish software configuration management 

program; and perform configuration baseline audits and traceability audits using CASE tool. 

Change management, type of change, evaluating the repair of discrepancies and change 

requests, configuration control boards, version control, change control, and configuration 

auditing. 

 

4123914 ระเบยีบวธีิวจิัยทางวศิวกรรมซอฟตแวร   3(2-2-5) 

Research Methods in Software Engineering   
 

งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวร ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางวิศวกรรม

ซอฟตแวร การจัดทําโครงรางการวจัิย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เครื่องมือในการ

ทดลองทางวศิวกรรมซอฟตแวร  การวิเคราะหขอมูล การเขยีนรายงานวิชาการ และการ

นําผลการวิจัยไปประยุกตใชงาน 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Research in software engineering, characteristics of software and knowledge 

engineering research, research proposal preparation, data gathering and information 

retrieval, experiment tools in software engineering, data analysis, technical report 

writing and the results of research applications. 
 

4124921  การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมซอฟตแวร   1(1-0-2) 

  Software Engineering Pre-Project 

การนําเสนอหัวเสนอโครงงานทางดานวศิวกรรมซอฟตแวรภายใตความเห็นชอบ

ของโปรแกรมวชิาและอยูภายใตการกํากับของอาจารยท่ีปรึกษา  หัวขอโครงงานจะตอง

เปนโครงงานท่ีใชความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมซอฟตแวร  รวมถึงการประยุกตใชแนวคิด

และเทคนคิที่เคยเรยีนมา  

Presentation of project proposal in software engineering under the approval of 

program and under the advisor.  Project topic must require a substantial background in 

software engineering and the application of studied concepts and techniques. 

 

4124922 โครงงานวศิวกรรมซอฟตแวร     3(0-6-3) 

Software Engineering Senior Project   

รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 4124921  การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมซอฟตแวร   

โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวรเปนโครงงานตอเนื่องจากรายวิชา  การเตรียม

โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวร  โครงงานเปนการจัดตัง้ทีมพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือดําเนินการ

โครงการพัฒนาซอฟตแวรท่ีสนใจ  โดยศึกษาถึงผลกระทบทางดานเทคนิคที่มีตอ

สถาปตยกรรม  การวิ เครา ะห และออกแบบ  การบริหา ร จัดการ โครงกา ร                   

การวางแผน  การประกันคุณภาพ  และการบํารุงรักษาผลติภัณฑซอฟตแวรตามหลักการ

วิศวกรรมซอฟตแวร   



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Software Engineering Senior Project is a continuation of Software Engineering Pre-

Project. Students are required to organize into team and participate in a semester-long 

software development project of an application area of their interest. The project 

encompasses both technical issues affecting software architecture, design, and 

implementation with a touch on the reuse, understanding, modification, and extension of 

existing software; as well as process issues that address project management, planning, 

quality assurance, and product maintenance.  

 

                   4.  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ   
 

4123312  วศิวกรรมซอฟตแวร      3(2-2-5) 

  Software Engineering  
 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร                                            

การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช  การบรหิารโครงงานซอฟตแวร          การ

ออกแบบสถาปตยกรรมซอฟตแวร  การประมาณการคาใชจาย  การทวนสอบและการ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผล  การทดสอบ  การประเมินประสิทธิภาพ  การประกัน

คุณภาพ  การบํารุงรักษา  การตดิตัง้  เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร         และ

กลยุทธการพัฒนาซอฟตแวร เชน  Unified Process, Extreme Programming, Agile 

Programming,  Personal Software Process 

software development process, software requirement analysis, Graphical User 

Interface (GUI) design, software project management, architectural design, software 

cost estimation, verification & validation, testing, software evolution, software quality 

assurance, maintenance, installation, Computer-Aided Software Engineering(CASE) 

tools and software development strategies including Unified Process, Extreme 

Programming, Agile Programming, Personal Software Process. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4124404  การส่ือสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5)  

  Data Communication and Computer Network  
 

ทฤษฎีพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  ประเภท 

สวนประกอบสํ าคัญของระบบกา รสื่ อสารขอมูลและ เครือข ายคอมพิว เตอร                     

ระเบยีบวิธกีารในเครอืขายขอมูล  การควบคุมสายสื่อสารพาหะที่อํานวยความสะดวกใน

การสื่อสาร  การกําหนดยุทธศาสตรการวางแผน  การออกแบบ  การประยุกตใชเครอืขาย

คอมพิวเตอร  แนวโนมเทคโนโลยีของระบบสื่อสารขอมูล และระบบเครือขาย   ฝกปฏิบัติ

ตดิตัง้และการใชเครอืขายคอมพิวเตอร 
 

Basic theory of data communication and computer network, Main types of 

components of data communication and computer network, Regulation of data 

network, Control vehicle facilitating in communication, Focusing on planning strategy, 

Design, Applying computer network, Trend technology of communication and computer 

network, practice installation and application of computer network. 
 

4124406 ระบบปฏบิัติการ        3(2-2-5) 

  Operating Systems  

ความหมาย  วิวัฒนาการของระบบปฏิบัตกิาร  หนาท่ีของระบบปฏิบัตกิาร   การ

จัดการการประมวลผล  การกําหนดการการประมวลผล  ความรวมมือและ             การ

ประสานเวลาของการประมวลผล  สภาวะติดตาย  การบริหารและการจัดการ

หนวยความจํา  หนวยความจํากายภาพ  หนวยความจําเสมือน  การจัดตารางงาน   การ

จัดสรรทรัพยากร  การจัดการแฟมขอมูล  การควบคุมและการคืนสูสภาพเดิม  หนวย

รับเขา-สงออก  แฟมขอมูลและระบบปฏิบัตกิารแบบกระจายเบ้ืองตน 

The definition of operation system,  operating system evolution, operating 

system functions, process management processes scheduling, process coordination 

and synchronization, deadlock,  memory management, physical memory, virtual 



 

 

 

memory, CPU scheduling, resources management, file management, Input/Output 

(I/O), file, directory, introduction to distributed operating systems. 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

                  5. กลุมฮารดแวรและสถาปยกรรมคอมพิวเตอร   
 

4122701  ระบบคอมพวิเตอรและสถาปตยกรรม           3(2-2-5) 

  Computer Systems and Architecture  
 

หลักพ้ืนฐานของสถาปตยกรรม  องคประกอบของคอมพิวเตอร  พัฒนาการของ

คอมพิวเตอร  หลักวิธีออกแบบ  สถาปตยกรรมซีพียู  การออกแบบเอแอลยู  ชุดคําสั่ง          

การประเมินสมรรถนะ  การควบคุมแบบฮารดไวรและไมโครโปรแกรม  หนวยความจํา  

หนวยความจําเสมือน  หนวยความจําแคช  สถาปตยกรรมอินพุตเอาตพุต  อินเทอรรัพท  

ดเีอ็มเอ  การประมวลผลแบบขนาน  มัลตโิปรเซสเซอรและ โปรเซสเซอรแบบไปปไลน 
 

 Fundamental principle of computer architecture, computer organization, 

computer evolution, design methodology, Central Processing Unit (CPU) architecture, 

Arithmetic and Logical Unit (ALU) design, instruction sets, performance evaluation, 

hardwired and microprogrammed control, memory, visual memory, cache memory 

Input-Output architecture, Interrupt, DMA, parallel processing, multiprocessor and 

pipelined processors. 

 

2.3 วชิาเอกเลอืก 
 

3563412 การทํางานเปนทีมและนําเสนอผลงาน     3(2-2-5) 

Group Dynamics and Communication    
 

การทํางานเปนทีม  ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น  การเขาใจแรงกระตุนของผูอ่ืน  

ทักษะการพูด  การเขียน  การใชภาพในการนําเสนอ  หลักการเขียนเอกสารทางเทคนิค 

ประเภทของเอกสาร  เทคนิคการรวบรวมเอกสาร  การเขียนเอกสาร               การ

นําเสนอ การใชขอมูลและเอกสารอางองิอยางเหมาะสม  กลยุทธในการฟง              การ



 

 

 

แนะนํา  การเจรจาตอรอง  หลักการสื่อสารดวยปากเปลาอยางมีประสทิธภิาพ  การสราง

ความนาเชื่อถอืและการนําเสนอเหตุผลเพื่อใชในการสรุปหรอืตัดสนิใจ 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

 

Concepts of group dynamics, basics of how to work effectively with others, 

notion of what motivates people. Essentials of oral, written, graphical communication. 

Principles of technical writing; types of documents and strategies for gathering 

information, writing documents, presentations. Appropriate use of data and references. 

Strategies for listening, persuasion, negotiation. Principles of effective oral 

communication. How to be convincing and how to express rationale for one’s decisions 

or conclusions. 

 

4121204  พาณิชยอเิล็กทรอนกิส     3(2-2-5) 

 e-Commerce  
 

หลักการเบ้ืองตนของระบบอินเทอรเน็ต  องคประกอบพ้ืนฐานของการพาณชิย

อิเล็กทรอนิกส  และหลักการเบ้ืองตนของการจัดทําธุรกิจดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ระบบแคตตาล็อกออนไลน  ตะกราสินคา

อิเล็กทรอนกิส  ระบบรับชําระเงิน  การขนสงสินคารูปแบบตาง ๆ  ระบบความปลอดภัย 

ปญหาอุปสรรคของพาณชิยอเิล็กทรอนกิส  การพัฒนาและจัดตัง้เว็บไซตเพ่ือออนไลนบน

ระบบอินเทอรเน็ต  เนนใหผูเรียนตระหนักถึงการทําการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ถูก

กฎหมาย  และไมทําธุรกจิท่ีสงผลเสยีแกคนสวนใหญ 
 

Basic principles of the Internet. The basic elements of electronic commerce. 

The basic principles of doing business electronically running electronic business. Forms 

of electronic commerce. Online catalog system. Electronic shopping carts, Payment  

systems. Different types of shipping. Security system. Problems of electronic 

commerce. The development and establishment of websites for online on the Internet. 



 

 

 

The learners are aware of the legitimate electronic commerce. And do not adversely 

affect the business people. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4122104  การออกแบบและพัฒนาเว็บ             3(2-2-5) 

Web Design and Development 
 

ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บแบบ Static  และแบบ Dynamic เชน HTML,  PHP,  

JSP,  ASP.NET  การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล  การเชื่อมตอกับขอมูลอ่ืน ๆ เชน  Flash,  

XML  การเพิ่มความสามารถของเว็บ  การปรับแตงเว็บไซต เชน การเขียนจาวาสคริปต  

การใช CSS  การออกแบบเว็บใหเหมาะสมตอการใชงาน และงายตอการเพ่ิมขอมูล  

กรณีศึกษาการออกแบบเพ่ือใชงานจริง เชน  ระบบ Search Engine  ระบบ e-Learning    

ฝกปฏิบัตกิารพัฒนาเว็บ    
 

Web programming language for Static and Dynamic web such as HTML, PHP, 

JSP, ASP.NET, connecting to database, connecting to another data sources such as 

Flash, XML, Web upgrade, web site customize such as writing java script, CSS usage, 

web design appropriative for usability and easy to insert data, case study design for 

real working such as Search Engine, e-Learning.  Practice web Development.  

  

4122402  วธิรีปูนัย       3(2-2-5) 

Formal Methods   

คณิตศาสตรพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีรูปนัย  ภาษารูปนัย  เทคนิคการจัดทําและการ

ออกแบบเอกสารขอกําหนด  การระบุกฎแหงการสัมพันธดวยไวยากรณเครื่อง    สถานะ

จํากัด  การวิเคราะหและการทวนสอบ  การจัดทําและการออกแบบเอกสารขอกําหนด  

การใชเงื่อนไขในการตรวจสอบความถูกตอง  การใชขอพิสูจน                โปรแกรม

อัตโนมัต ิ 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. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4122603 คอมพิวเตอรกราฟก                  3(2-2-5) 

  Computer Graphics  
 

หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows 

and Clipping,  Interaction 3D,  3D Clipping Hidden Surface and Lines,  Carves Shading   

และการสรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)  
 

Principle of the point, Line, Geometry, Picture Segment, Windows and 

Clipping, Transformation, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines,  

Carves Shading and Animation. 

 

4123203   การพัฒนาระบบไรสาย     3(2-2-5) 

Wireless Application Development    
 

แนวคิด  เครื่องมือ  โปรโตคอล แพลตฟอรมของระบบกระจายฐานขอมูล       

การจัดการหนวยความจําสําหรับอุปกรณท่ีมีหนวยความจํานอย  การสํารองขอมูล           

การกูคืนขอมูล  การออกแบบความปลอดภัยในการประมวลผล  การออกแบบสวน-        

ตอประสานกับผูใชในอุปกรณไรสาย  เทคนิคของการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร

สําหรับระบบงานที่ใชกับอุปกรณเคลื่อนที่และอุปกรณไรสาย  เทคนิคการเขยีนโปรแกรม

สําหรับระบบท่ีมีหนวยประมวลผลจํากัด  ฝกการเขียนโปรแกรมสําหรับระบบไรสายใน

สภาพแวดลอมตาง ๆ  
 

Concept, instrument, protocol, platform of distributed database system, 

memory unit management for small memory unit, backup, restore, the security design 

in data processing, connecting design in wireless devices users, design technique and 

software development for mobile and wireless devices, technique in programming  

used for limited processing unit system, practice in write program for wireless in 

various environments. 
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4123305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง    3(2-2-5) 

  High-Level Language Programming  
 

การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมท่ีซับซอน  การควบคุมโปรแกรมแบบวนรอบ  

คําสั่งวนซ้ํา  โครงสรางขอมูลเบ้ืองตน  โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน โครงสรางขอมูลแบบ

ไมใชเชงิเสน  รายการโยง  กองซอน  แถวคอย  ตนไม  กราฟ ประเภทของการจัดระบบ

แฟมขอมูล  เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลแบบงาย  การประมวลผลแฟมขอมูลแบบ        

ซเีควนเชยีล  การประมวลผลแฟมขอมูลแบบโคซเีควนเชยีล  การเขียนโปรแกรมที่ใชงาน    ได

จรงิในงานวิจัย  บันเทงิ  ธุรกจิ และอุตสาหกรรม  

Analysis and design of complex programs, recursive and iterative program 

controls, basic data structures, linear and non-linear data structures, linked-lists, 

stacks, queues, trees, graphs, types of file organizations, simple file processing 

techniques, sequential file processing, co-sequential file processing, practical 

application programming for research, entertainment, businesses, and industries. 

 

4123306  สถาปตยกรรมซอฟตแวร     3(2-2-5) 

Software Architecture     
 

นิยามของสถาปตยกรรมซอฟตแวร  สถาปตยกรรมซอฟตแวรจากมุมมอง                   

ดานโครงสรางและพฤติกรรมการทํางานของระบบ   การออกแบบสถาปตยกรรม            

การจัดทําเอกสาร   การพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวร   เทคนิคในการพัฒนา

สถาปตยกรรมซอฟตแวร  และการประยุกตใชแมแบบสถาปตยกรรม และแมแบบสําหรับ

การออกแบบในการพัฒนาสถาปตยกรรมซอฟตแวร     
 

Concept of software architecture, software architectural styles from both the 

structural and behavioral viewpoints together with strengths and weaknesses of each. 

Architectural design, documentation, software architectural development, techniques 

towards how to develop software architecture and how to apply architectural patterns 

and design patterns to specify software architecture will be elaborated. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123308  การพัฒนาซอฟตแวรเชงิคอมโพเนนต    3(2-2-5) 

Component-Based Software Development    

พ้ืนฐานของการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต   องคประกอบของคอมโพเนนต          

การออกแบบอินเตอรเฟส  โปรแกรมประยุกตและสถาปตยกรรมของคอมโพเนนต 

เทคโนโลยีคอมโพเนนต  มาตรฐานตาง ๆ ของคอมโพเนนต แนวทางการสรางโมเดลของ

คอมโพเนนต   ข้ันตอนของการพัฒนาซอฟตแวรเชิงคอมโพเนนต  เทคโนโลยีมิดเดิลแวร

และคอมโพเนนต  การประยุกตใชงานซอฟตแวรเชงิคอมโพเนนต  

Component-based development fundaments, elements of a component, 

interface design, application and component architecture, component technology and 

standards, component-oriented modeling, component-based development life cycle, 

middleware and component technology, practice in component-based development. 
 

4123310  การประกันคุณภาพซอฟตแวร     3(2-2-5) 

Software Quality Assurance 

กิจกรรม  วิธีการ  แนวปฏิบัติท่ีใชในการจัดทําและบํารุงรักษาซอฟตแวร         

การพัฒนา  การใชงาน  การประเมินและการประกนัคุณภาพของกระบวนการ          และ

ซอฟตแวร  การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห การวัดและการตรวจสอบความ

ถูกตอง การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การสรางโปรแกรมประกันคุณภาพซอฟตแวร 

การวัดคุณภาพดานตาง ๆ  ของกระบวนการสรางซอฟตแวรและผลติภัณฑซอฟตแวร การ

คาดการณ การประกันคุณภาพซอฟตแวรดวยการวัด และมาตรฐาน  ISO 9000 สําหรับ

การผลติซอฟตแวร  

Activities, methods, and practices that are used to develop and maintain 

software development and its work products are stressed together with the 

knowledge of how to define, implement, measure, and assure software process and 

products. Experimental design and analysis, measurement and validation, data 

collection and analysis, implementing software quality program, measuring the 

software process and product quality attributes, making predictions, assuring software 

quality with measurements, and ISO 9000 Series for software production. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123311 การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร     3(2-2-5) 

Software Validation and Verification    
 

องคความรูของการทวนสอบและทดสอบผลติภัณฑซอฟตแวร  เทคนิคตาง ๆเชน  

การทบทวน  การตรวจ การทดสอบ การจัดทํารายงานและการวิเคราะหปญหา   ท่ี

เกี่ยวของกับการทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร 
 

Knowledge of software validation and verification. Various techniques such as 

reviews, inspection, software testing, as well as problem analysis and reporting. 

 

4123313 ซอฟตแวรเมทรกิซ      3(2-2-5) 

 Software Metrics  
 

ภาพรวมของซอฟตแวรเมทริกซ  พ้ืนฐานของทฤษฏีการวัดประเมิน  กรอบแบบ

มุงเนนที่ เปาหมายสําหรับการวัดซอฟตแวร   การสืบสวนเชิงประจักษในวิศวกรรม

ซอฟตแวร   การวัดคุณลักษณะภายในของผลผลิต   การวัดคุณลักษณะภายนอกของ

ผลผลติ   การวัดตนทุนและกําลังคน   การวัดความนาเชื่อถือของซอฟตแวร  ตัวชี้วัดใน

การทดสอบซอฟตแวร  ตัวชี้วัดแบบเชงิวัตถุ  
 

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. 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123314 การบรหิารความเส่ียงของโครงการซอฟตแวร   3(2-2-5) 

 Risk Management for Software Project  
 

ภาพรวมเกีย่วกับความเสีย่งของโครงการซอฟตแวรขององคกร  ความสําคัญของ

การบริหารความเสี่ยง  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การกําหนดความเสี่ยง   การ

วิเคราะหความเสี่ยง  ความตดิตามความเสีย่งและมาตรฐานของการจัดการความเสีย่ง 
 

Overview of risk culture, importance of risk management, risk management 

process,  risk  identification,  risk  analysis,  risk  tracking,  risk  models  and  risk 

management standard. 

 

4123617 การประยุกตใชงานมัลติมเีดยี            3(2-2-5) 

  Multimedia Application 
 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบมัลตมีิเดยี  เทคนิคการบีบอัดขอมูล  การเขาระบบ  

ระบบติดตอผูใช  ระบบจัดเก็บขอมูล  ระบบเสยีงและวิดีโอแบบดิจิตอล  ทฤษฎีพ้ืนฐาน

การสรางภาพเคลื่อนไหว  การออกแบบและกระบวนการสรางสื่อมัลติมีเดีย  การใช-

โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตเพ่ือการผลติสื่อมัลตมิเีดยี 
 

Fundamental of multimedia system, data compression techniques, accessing 

the multimedia system, user interface, multimedia storage system, sound and video 

system, basic animation theory, multimedia design and production process, using a 

computer program to produce multimedia. 
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4123643  ระบบเครอืขายไรสายและระบบเครอืขายเคล่ือนที ่  3(2-2-5) 

Wireless and  Mobile Networks    
 

หลักการและเทคโนโลยีของการระบบเครอืขายไรสาย  เทคนคิและโพรโตคอลท่ีใช

ในการสงและรับขอมูล  มาตรฐานท่ีสําคัญในการสื่อสารแบบไรสาย  โพรโทคอลของ

เครอืขายแบบเซลลูลาร  โมบายไอพี  การทํางานของโพรโทคอลทีซีพีในสภาพแวดลอม-

แบบไรสาย  การออกแบบและการจัดการเครอืขายไรสาย  หลักและวิธีการดําเนินการใน

ระบบประมวลผลแบบกระจาย  แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลบนอุปกรณพกพา 

สถาปตยกรรมดานซอฟตแวร  ระบบสนับสนุน  การแทนขาวสาร  การเผยแพรและ         

การจัดการ  การจัดการที่อยู  การทํางานรวมกันและการกูคืน  ภาษาออบเจ็ททีฟ-ซ ี 

กรอบงาน  เครื่องมือสําหรับออกแบบสวนตดิตอผูใช  วงจรชวีติของโปรแกรมประยุกตและ

มุมมอง  เดเลเกทและปฏิสัมพันธกับผูใช  กราฟก  สวนควบคุม  การทําแมสเซทจิ่ง  

โครงสรางโปรแกรมประยุกต  เอมวีซีและวิวคอนโทรลเลอร  เนวเิกชันคอนโทรลเลอร  

แทปบารคอนโทรลเลอร  เครื่องมือและเทคนิคในการสรางระบบประยุกตเคลื่อนท่ี กฎ 

มาตรฐาน และแนวโนมของเทคโนโลยีและบรกิาร 
 

Principles and technologies of wireless network, data transmission techniques 

and protocols, wireless networking-standards, cellular network data protocols, mobile 

IP, TCP in a wireless environment, design and manipulation, principles and operation 

method in distributed processing. Fundamental concepts of mobile computing, 

software architecture, system support (for dealing issues such as disconnected 

operations, weak connectivity, broadcast, and mobility), information representation, 

dissemination and management, location management, concurrency and recovery, etc. 

Objective-C and foundation framework, user interface tools, application life cycle and 

views, delegates and user interaction, graphics, custom controls, messaging. 

Application structure, MVC and view controllers, navigation controllers, and tab bar 

controllers. Tools and techniques for creating mobile applications, rules, standards, and 

trends of technologies and services. 
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4123646   การรักษาความปลอดภัยของระบบเครอืขาย   3(2-2-5) 

Network Security   
 

การบุกรุกและการรักษาความม่ันคงในระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  ระบบ- การ

รักษาความม่ันคงเบื้องตน การเขารหัสลับท้ังในระบบกุญแจเดี่ยวและระบบกุญแจคู   

ลายเซ็นดิจิตอล  การพิสูจนสิทธิ์แบบตางๆ  การยืนยันตัวบุคคล  การรับรองสิทธ์ิ  

ใบรับรองสิทธิ์  และการบริหารระบบกุญแจรวม  ระบบเมลแบบปลอดภัย  ระบบ-

เครอืขายไอพีที่มีการเขารหัส  การบุกรุกท่ีอาจเกดิขึ้นในระบบเครอืขาย  รูปแบบของการ

บุกรุก การปองกันโดยใชระบบไฟลวอลล  และซอฟตแวรรักษาความมั่นคงตาง ๆ 
 

Intrusion in computer networks and network security. Computer security, basic 

cryptography (both symmetric key and asymmetric key), digital signature, 

authentication, Kerberos, personal identifier, certificate and key management, mail 

security, IP security, web security, network intrusion, signature of attack, intrusion 

detection and prevention using firewall and other security software. 

 

4123652   การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

Computer Game Design and Development    
 

การออกแบบและเครื่องมอืการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  ระบบกราฟก-ท่ี

ใชในเกม  เครื่องมือกราฟกท่ีใชในเกม  สถาปตยกรรมเกม  กรณศีกึษาของสถาปตยกรรม

เกมแบบตาง ๆ  กระบวนวิธีในการออกแบบเกม  การออกแบบ-ปญญาประดิษฐในเกม

และการนําไปใช  เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับเกมที่เลนผานเครือขายและเกมออนไลน  

เครื่องประมวลผลสําหรับเกมออนไลนแบบมีผูเลนจํานวนมาก  แนวโนมของเทคโนโลยีใหม 

ๆ และผลกระทบตอการออกแบบเกม 
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Introduction to game design and development tools, graphics systems utilized 

in games, graphical tools used in games, game architecture, case study of various 

game architectures, game design methodology, Artificial Intelligence (AI) design and 

implementation in game, online and network games and related technologies, 

Massively Multiplayer Online Game (MMOG or MMO) games engine, potential future 

technology and its impact on game design.  

 

4123722 เว็บเซอรวสิและสถาปตยกรรมเชงิบรกิาร   3(2-2-5) 

 Web Service and Software Oriented Architecture   
 

โครงสรางของเว็บเซอรวิส  มาตรฐานเว็บเซอรวิสที่ใชภาษาเอ็กซเอ็มแอล เชน 

เอสโอเอพี ดับเบิลยูเอสดแีอล และยูดดีีไอ คอมโพเนนทของเว็บเซอรวิส  แนวคิดพ้ืนฐาน

ของสถาปตกรรมการบริการ (SOA)  สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรในองคกร 

บทบาทในการดําเนินการแกไขปญหาธุรกิจ  องคประกอบและสถาปตยกรรม-               

การใหบรกิารแมขายและการขอใชบริการท่ีมุงเนนบรกิารทั้งภายในและภายนอกองคกร  

การรวมกันของขอมูล  แนวคิดการจัดการในองคกร  การออกแบบสรางแบบจําลองตาม

กระแส และแนวโนมการประมวลผลในองคกร  การพัฒนาและการติดตั้งโปรแกรม

ประยุกตเว็บเซอรวสิและสถาปตกรรมการบรกิาร   

 

Concepts and structures of web services, XML-based standards, e.g., SOAP, 

WSDL, and UDDI, enterprise components. 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  intraenterprise and inter-enterprise applications, data integration, management 

concepts in enterprise computing, design, modeling and implementation of SOA 



 

 

 

software systems, trends in enterprise computing. The developments of web services 

and SOA applications. 
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4123907  หัวขอพิเศษดานการพัฒนาซอฟตแวร    3(2-2-5) 

Special Topics in Software Development    
 

หัวขอทางดานการพัฒนาซอฟตแวรท่ีใหมหรอืเปนวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชา

จะระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี 
 

New or advanced topics in software development. The contents will be 

specified at the time this course is offered that change according to technology. 

 

4123910  หัวขอพิเศษดานระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Special Topics in Information System    
 

หัวขอทางดานระบบสารสนเทศท่ีใหมหรอืเปนวิชาข้ันสูง รายละเอียดสาระวิชาจะ

ระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลย ี
 

New or advanced topics in information system. The contents will be specified 

at the time this course is offered that change according to technology. 

 

4123912   หัวขอพิเศษดานวทิยาการคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 

 Special Topics in Computer Science  
 

หัวขอวทิยาการคอมพิวเตอรท่ีใหมหรอืเปนวชิาขัน้สูง รายละเอยีดสาระวชิา          

จะระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี 
 

New or advanced topics in computer science. The contents will be specified at 

the time this course is offered that change according to technology. 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4123915   หัวขอพิเศษดานวศิวกรรมซอฟตแวร 1   3(2-2-5) 

 Special Topics in Software Engineering I  
 

หัวขอวศิวกรรมซอฟตแวรท่ีใหมหรอืเปนวชิาขัน้สูง รายละเอียดสาระวิชา          

จะระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี 
 

New or advanced topics in software engineering. The contents will be 

specified at the time this course is offered that change according to technology. 

 

4123916   หัวขอพิเศษดานวศิวกรรมซอฟตแวร 2   3(2-2-5) 

 Special Topics in Software Engineering II  
 

หัวขอวศิวกรรมซอฟตแวรท่ีใหมหรอืเปนวชิาขัน้สูง รายละเอียดสาระวิชา          

จะระบุในภาคการศกึษาท่ีเปดสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี 
 

New or advanced topics in software engineering. The contents will be 

specified at the time this course is offered that change according to technology. 

 

4124418         ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร                                       3(2-2-5) 

                    Management Information System 
 

หลักการดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  โครงสรางของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบรหิาร เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสนิใจ หลักการสารสนเทศ มนุษย

ในฐานะผูประมวลสารสนเทศ หลักการดานระบบ หลักการดานการวางแผนและควบคุม 

โครงสรางองคกรและหลักการจัดการระบบสนับสนุนการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการจัดการดานความรู  ขอกําหนดความตองการดานสารสนเทศ การ

พัฒนา การจัดทําใหสําเร็จและจัดการทรัพยากรในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Principles of management information system, information technology 

structure for management, decision-making process, information principles, human as 

an information operator, system principles, planning and control principles, 

organization structure and decision support system, knowledge support system, 

information technology specification, development, success and information resource 

management. 

 

4124507   การทําเหมอืงขอมูล      3(2-2-5) 

    Data Mining  
 

การทําเหมอืงขอมูลและแมชชนีเลอรนนงิเบ้ืองตน  แนวคิด  ตัวแปรขอมูล  ขอมูล

เชงิรายการ  วิธีการจําแนกขอมูล  ตนไมชวยตัดสนิใจ  การหากฎความสัมพันธ   การจัด

กลุมขอมูล   การแสดงขอมูลภาพ  การเตรียมขอมูลเพ่ือการคนหาความรู          การ

ประเมินประสทิธภิาพและความนาเชื่อถอืของโมเดล   การประเมินประสทิธิภาพดวยลิฟท

และตนทุน  การสรุปขอมูล  การหาแนวโนมที่ผิดปกติ การประยุกตกับการตลาดแบบ

เจาะจง  การประยุกตกับโมเดลลูกคา  การประยุกตกับการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรย   

การทําเหมอืงขอมูลกับแนวโนมในอนาคต 
 

Introduction to data mining and machine learning, concepts, attributes, 

instances, classification methods, decision trees, clustering, association rules, 

visualization, data preparation for knowledge discovery, evaluation and credibility, 

evaluation with lift and cost, summarization, deviation detection, applications in 

targeted marketing and customer modeling, applications with genomic microarray data 

analysis, data mining and society and its future direction. 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

4124508   ระบบผูเช่ียวชาญ      3(2-2-5) 

    Expert Systems  
 

ธรรมชาตขิองการจัดการ  การตัดสินใจของมนุษย  ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ  

การทําโมเดล  โมเดลเหตุการณแบบไมตอเนื่องสําหรับระบบผูเชี่ยวชาญ โมเดลแถวคอย

สําหรับระบบผู เชี่ยวชาญ  เทคนิคการหาวิ ธี ท่ี เหมาะสมที่สุด  ระบบสารสนเทศ                  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ฐานความรู   การแทนขอมูลเพ่ือใชในงานอนุมานโดย

คอมพิวเตอร  หวงคําตอบและการคนหา  ตรรกและการวินิจฉัยจากเหตุไปสูผล                  

การวินิจฉัยจากผลไปสูเหตุ  และความไมแนนอน  ระบบอนุมานซึ่งกํากับโดยรูปแบบ  

สถาปตยกรรมของระบบผูเชี่ยวชาญ  การรวบรวมความรู  การประเมินผลระบบผูเชี่ยวชาญ  

เทคนคิปญญาประดษิฐในระบบผูเชี่ยวชาญ  การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ  
 

Nature of the management, human decision making types of Expert System 

(ES), modeling, discrete-event models for expert system, queuing models for expert 

system, optimization techniques, Information System, Decision Support System (DSS),  

knowledge base, internal representation and inference, solution spaces and searches, 

logic and deduction, abduction and uncertainty, pattern-directed inference system, 

architecture of expert system, knowledge acquisition and expert system evaluation, 

Artificial Intelligence (AI) techniques in expert system, principles and techniques in 

expert system development. 

 

4124509   การส่ือสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

    Human-Computer Interaction  
 

แบบจําลอง และ วธีิการ ของการสื่อสาร การใชงานระบบออกแบบการเชื่อมตอ 

การพิจารณาผูใช การนําเสนอทางสายตา หลักการออกแบบ วิธีการออกแบบสวน

เชื่อมตอ แนวทางการใชประโยชน การประเมินผล การพิจารณาในเชิงสังคม การใชงาน

เปนกลุม การใชมัลตมีิเดยี และมุมมองในการใชสื่อ 
 



 

 

 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

Models and methods of interaction, practical use of interface development 

systems, user considerations, visual presentation, design principles, interface design 

methods, implementation issues, evaluation. Societal considerations, groupware, 

multimedia, media perspectives. 

 

4124605 ระบบปฏบิัติการยูนกิซ      3(2-2-5) 

 Unix  Operating System  
 

ความเปนมาของระบบปฏิบัติการยูนิกซ  โปรแกรมอรรถประโยชน  โครงสราง

ระบบไฟลและไดเร็กทอร ี สวนตอประสานรายคําสั่งและสวนตอประสานกราฟกกับผูใช  

ระบบเอ็กซวนิโดว  การเขียนโปรแกรมโดยใชเชลลสครปิตและภาษาท่ีเกี่ยวของ  เครื่องมือ

สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม  การเรยีกใชบรกิารของระบบปฏิบัตกิารและเครอืขาย  การ

สรางและการจัดการคลังโปรแกรม  และการดูแลรักษาระบบเบ้ืองตน 
 

Overview of the UNIX system. Utilities. File and directory system structure. 

Command-line interface and graphic user interface. The X Window system. Creating 

shell and related scripts. Programming tools. Using system calls and network services. 

Creating and managing programming libraries. Introduction to system administration. 

 

4124606 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ    3(2-2-5) 

Natural Language Processing  
 

แนวคิดท่ีสําคัญของภาษาธรรมชาติ  หนวยคําและการวิเคราะหโครงสราง  

ประโยคเชิงวากยสัมพันธหลักและวิธีการออกแบบตัวตรวจสอบไวยากรณ  หลักการ-     

ท่ีสําคัญในการประมวลผลดวยสถิติ  การประมาณคาแบบเบย  และการใชมาคอฟเชน-

แบบซอน  การตรวจสอบตัวสะกด  การวิเคราะหความหมายและการทําความเขาใจ

ไวยากรณและภาษาพ่ึงบรบิท  หลักและวิธีการในการแปลภาษาโดยใชเครื่องจักร-เบ้ืองตน 
 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 



 

 

 

 

Concepts of natural language. Lexical and syntax analysis. Parsing techniques. 

Statistical approach to natural language processing. Bayesian’s estimation and hidden 

Markov chain. Spell checking. Semantic analysis and understanding. Context-sensitive 

grammar and context-sensitive language. Introduction to machine language  translation. 

 

4124607 การคนคนืสารสนเทศ      3(2-2-5) 

 Information Retrieval 
 

การคนคนืขอความ  ธรรมชาตขิองสารสนเทศ  การแทนและโครงสรางสารสนเทศ  

การคนคืนขอความหรือการคนคืนสารสนเทศอยางเต็มท้ังแบบมีขอกําหนด และไมมี

ขอกําหนด  องคประกอบของระบบคนคืนสารสนเทศ  ปญหาในการคนคืนขอความอยาง

เต็ม  โพลกีามี  ซโีนนมีี  ไฮเปอรนมีี  ไฮโปนมีี  ขอคําถามเชงิขอความ  สวนตอประสานกับ

ผูใชของระบบคนคืนสารสนเทศ  วิธีการคนคืนขอความ  วิธีเชิง-      อินเด็กซ  วิธีจับคู

สตริงอยางงาย  ข้ันตอนวิธีเคเอ็มพี  การประมาณการการจับคู   ตนไมแบบแพ็ต  การ

วิเคราะหการจัดกลุม  พ้ืนท่ีเวกเตอร  การทําอินเด็กซเชิง-ความหมายแฝง  การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ เครอืขายใยประสาทเทยีม                และเครื่องชวยการคน

คืนขอความ 
 

Text-retrieval, nature of information, representation and structure of 

information, restricted and un-restricted text/full-text retrieval, information retrieval 

systems components, problems in full-text search: polygamy, synonymy, hypernymy, 

hyponymy, textbase queries, user interfaces to information retrieval systems, text 

retrieval approaches, simple index-based, naïve string matching, KMP algorithms, 

approximate matching, PAT trees, cluster analysis, vector space, latent semantic 

indexing, natural language processing, artificial neural network and text-retrieval 

machine. 

 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4124608 เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุมเมฆ   3(2-2-5) 

Cloud Computing Technology  
 

ภาพรวมและคําจํากัดความของการคอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ  แนวความคิดการ

คอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ  การทําระบบเสมือนไฮเปอรวิชัน  การกําหนดบทบัญญัติและ

การไมมีบทบัญญัตกิารประสมการโนมเอียง  ชนิดของการโนมเอียง                 สวนตอ

ประสานโปรแกรมประยุกต การวัดการใชบริการและการคิดเงิน ความยืดหยุนและสเกล

เชงิเศรษฐศาสตรการจัดการเครื่องมือและการทํางานแบบอัตโนมัติในการคอมพิวเตอร

แบบกลุมเมฆ  โมเดลในการใหบริการของกลุมเมฆ  โมเดลสถาปตยกรรมของกลุมเมฆ  

แผนการนํากลุมเมฆไปใชงานแบบสาธารณะและแบบสวนบุคคลความปลอดภัยในการ

คอมพิวเตอรแบบกลุมเมฆ 
 

Overview and definition of Cloud Computing, Basic Concept of Cloud Computing, 

Virtualization,  Hypervisors, Provisioning and  De-provisioning, Multitendency, Type of 

tendency, Application Program Interface (API) , Billing and metering of service, 

Economics of scale, Management tools, and automation, Cloud service delivery 

models, Platform as a service, Infrastructure as a service, Software as a service, 

Cloud deployment scenario, Public and Private clouds, Security on Cloud Computing. 

 

4124609 โอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกิจ    3(2-2-5) 

Open Source and Business Model  
 

ความเขาใจเกีย่วกับโอเพนซอรสและแบบจําลองธุรกจิ  ชุมชนโอเพนซอรส ยุทธวธีิ

โอเพนซอรส  การควบคุมเวอรชันของซอฟตแวร  แหลงรวมซอรสโคด               แหลง

รวมเนื้อหา  ธุรกจิแบบโอเพนซอรสและธุรกจิของซอฟตแวรท่ัวไป  รวมถงึเครือ่งมือในการ

ทํางานรวมกันบนวถิโีอเพนซอรส  
 



 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

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.  

 

4124610 ธรรมาภบิาลดานเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 

Information Technology Governance  
 

การบรหิารกระบวนการความสัมพันธและดุลยภาพ ระหวางเปาประสงคทางธุรกจิ

กับเปาประสงคดานการจัดการสารสนเทศ  เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางเปน

กระบวนการและบูรณาการกับมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเชน COBIT (Control Objectives 

for Information and related Technology) 
 

Relationship management, processes and equilibrium. Between business 

objectives and goals of information management. for implement Risk management 

process and Integration with related standards such as  COBIT (Control Objectives for 

Information and related Technology) 

 

4124611   การเขียนโปรแกรมเครอืขายสังคม    3(2-2-5) 

Social Network Programming  
 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือประยุกตใชรวมกับเครือขายสังคม  

การใชงานชองทางของเว็บ ในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูล กับเครือขายสังคม

ออนไลน  การประยุกตใชสวนตอขยายของเครอืขายสังคมกับโปรแกรมประยุกต   
 

The fundamental of the software development for applications together with 

Social Networking. programming using web application interface as portal to connect 

and share information with social network. Study about how to implement social 

network extension with application 



 

 

 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4124901  การสัมมนาคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

  Seminar in Computer  
 

แนวคิดในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   การนาํเสนอและอภิปรายในหัวขอ

ท่ีนาสนใจทางวทิยาการคอมพิวเตอรในระดับปรญิญาตร ี
 

The concept of the seminars in computer. Presentation and discussion on 

interesting topics in computer science at the bachelor’s degree level. 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

3) กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพี 

 

4123805 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีวศิวกรรมซอฟตแวร 1(60) 

 Preparation Field Experience in Software Engineering  
 

การเตรยีมความพรอมนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  เชน  ระเบียบ 

เงื่อนไขในการฝก  ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม  วินัยในการปฏิบัติงาน  การแตงกาย   

บุคลกิภาพ  มนุษยสัมพันธ  การปรับตัวในสังคม  การทํางานเปนทีม  และจรรยาบรรณ

วิชาชพี   
 

To prepare student for filed experiences such as rules and conditions for 

training suitable jobs for training, work discipline, how to dress, personality, human  

relations, social adjustment, team work, and professional ethics. 

 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

4124811   การฝกประสบการณวชิาชีพวศิวกรรมซอฟตแวร  6(600) 

    Field Experience in Software Engineering 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน :  4123805  การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ 

     วิศวกรรมซอฟตแวร 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานซอฟตแวรในภาคอุตสาหกรรม  ธุรกิจเอกชน   

หรือหนวยงานราชการเปนเวลาอยางนอย  600  ชั่วโมง  มีการนิเทศจากคณาจารยใน

หลักสูตร 
 

Students will enter field experience in software with the industrial sector, the 

business sector, or other public organizations for a period of at least 600 hours. The 

program must provide lecturer visitation at the training site. 

 

6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา                                                       1(60) 

                    Cooperative  Education  Preparation 
 

การปฏิบัตกิารเตรียมความพรอมกอนการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  

โดยใหมีองคความรูในเรื่อง หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและ

ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบ

สัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถ            

ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชพีแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม การ

พัฒนาบุคลกิภาพ   ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การ

ทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานกังาน  ความรู-เบ้ืองตน

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบรหิารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน-ประกอบการ  

การเสรมิทักษะและจรยิธรรมในวชิาชพีเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู-ความเขาใจในการ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน-โครงงาน  และการ

นําเสนอผลงานโครงงาน   
 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

This class serves as a preparatory curriculum before students enter the 

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative 

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The 

basic skills required to operate within the  establishment, and the ability to self- 

develop according to the professional standards of each institution will be explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information technology 

for communication, human relations, team work, organization, office work affairs, a 

cursory understanding of labor law and quality work management. We will conclude 

the class with an explanation of specific professional skills and ethics. Students will be 

expected to have a firm understanding of writing and presenting work projects, as 

well as crafting summary reports. 

 

6004801 สหกจิศกึษา                                                       6(600) 

                    Cooperative  Education 

                   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6004801  เตรยีมสหกิจศกึษา 
 

การปฏิบัตงิานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกร  ผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจาก

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน   การ

จัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏบัิตงิาน การเขยีนรายงานโครงงาน         และการ

นําเสนอโครงงานตามคําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารยนเิทศก  

เพ่ือใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม  จริยธรรม-     ในวิชาชีพ  มี

ลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัติตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศกึษา 



 

 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                     หนวยกิต(ช่ัวโมง) 
 

Students  enter  the  workforce  according  to  their  specific fields  of  study  

for  16  weeks  (or  not  less  than  600  hours )  integrating  the  theory  explored  in  

the  university  with  the  practice  involved  with  the  occupation.  Students  are 

expected to engage in and  complete:  work  projects,  operating  reports,  and  work  

presentations  as  per  the  suggestions of  a  senior  officer  and/or  advisory  

teacher.  The  mission  of  this  class  is  to  imbue  students  with the  skills,  body  

of  knowledge,  character,  personality  and  qualifications  directly  related  to  

market  need.    

 


