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สารบญั 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 1 

1. ช่ือหลกัสูตร 1 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 1 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถา้มี) 1 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 1 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 1 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 2 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 2 

9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุการศึกษาของอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบ หลกัสูตร 3 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 4 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเก่ียวขอ้งกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 5 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของสถาบนั 6 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 8 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 8 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 9 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 12 

1. ระบบการจดัการศึกษา 12 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 12 

3. หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 15 

4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) 42 

5. ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั 43 
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สารบญั (ต่อ) 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 47 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา 47 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 48 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  
(Curriculum Mapping) 53 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 62 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 62 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 62 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 63 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 64 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ 64 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 64 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 66 

1. การบริหารหลกัสูตร 66 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 66 

3. การบริหารคณาจารย ์ 68 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 69 

5. การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 70 

6. ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 70 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 71 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 73 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 73 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 73 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 73 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 74 
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เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 

(ก) ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 76 

(ข) ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเร่ือง การลงทะเบียนเรียน 

ขา้มสถาบนัอุดมศึกษา 98 

(ค) ค าอธิบายรายวชิา 104 

(ง) รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 148 

(จ) ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 158 

(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 172 

(ช) รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 186 
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1 
 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) 

คณะ/วทิยาเขต/วิทยาลยั วทิยาลยันานาชาติ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือ (ภาษาไทย)  : หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

   (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ช่ือ (ภาษาองักฤษ)  : Bachelor of Engineering Program in Software Engineering  

   (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์) 

 (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Engineering (Software Engineering) 

ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟตแ์วร์) 

 (ภาษาองักฤษ) :  B.Eng. (Software Engineering) 

3. วชิาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร (ถ้ามี) 

 แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (Software Engineering) 

 แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (Mobile Software Engineering) 

4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

143 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

2 
 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาองักฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุงก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 

ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสภาวชิาการ คร้ังท่ี 6 / 2554 เม่ือวนัท่ี 28 เดือน มิถุนายน  
พ.ศ. 2554 

ไดรั้บ อนุมติั/เห็นชอบ หลกัสูตรจากสภาสถาบนัในการประชุมคร้ังท่ี 7 / 2554 เม่ือวนัท่ี 27 เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และในการประชุมคร้ังท่ี 6 / 2555 เม่ือวนัท่ี 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2557 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

 วศิวกรซอฟตแ์วร์ สถาปนิกออกแบบซอฟตแ์วร์และนกัพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี และเวบ็ 

 นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

 อาจารย ์นกัวจิยั หรือ ผูเ้ช่ียวชาญ ในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประกอบธุรกิจส่วนตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี และเวบ็ 

  



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

3 
 
9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

หลกัสูตร 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / 
 ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

1. ผศ.ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกติติ ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์, สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2532 

ป.เอก - PhD, Computer Science, 
Imperial College of Science, 

Technology and Medicine, 

University of London, UK, 2541 

 

2. ดร. กุลวด ีสมบูรณ์ววิฒัน์ ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2543 

ป.โท - M.Sc., Information and 

Communication Engineering, 

University of Tokyo, Japan, 2548 

ป.เอก - Ph.D., Information and 

Communication Engineering, 

University of Tokyo, Japan, 2551 

 

3. ดร. นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 
2544 

ป.โท - MSc, Advanced Computing, 

Imperial College of Science, 

Technology and Medicine, 

University of  London, UK, 2546 

ป.เอก - PhD, Informatics, 

University of Edinburgh, UK, 2553 

 

4. ดร. อุกฤษฏ์ วชัรีฤทัย ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมไฟฟ้า, มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2545 

 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

4 
 ป.โท - M.S., Information Science, 

Nagoya University, Japan, 2550 

ป.เอก - D.Eng., Information Science, 

Nagoya University, Japan, 2553 

5. ดร. อสิระ อนันตวราศิลป์ ป.ตรี - วท.บ., เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร, 2544 

ป.โท - MSc., Computer Science, 

Dresden University of Technology, 

Germany, 2547 

ป.เอก - Dr. rer. nat., Informatics, 

Technische Universität 

München, Germany, 2553 

 

 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

ในสถานท่ีตั้งสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

ความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนัได้กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงวิธีการท างาน การท าธุรกิจ การท าอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การศึกษา ตลอดจนการใช้
ชีวิตของคนเราในแทบทุกด้าน ซ่ึงน าไปสู่การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลิตผล โดยอาศัย
เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองสมองกลแทนการใช้แรงงานมนุษยม์ากข้ึน นอกจากน้ีความกา้วหนา้น้ียงัท าให้การ
ติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและความรู้ระหว่างกนั ท าได้กวา้งขวาง สะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ข้ึน จึงไม่มีขอ้สงสัยเลยวา่ ความกา้วหนา้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัใน
การสร้างความเจริญกา้วหนา้อยา่งดียิง่ใหก้บัประเทศในทุกๆ ดา้น รวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ  

หัวใจส าคญัของความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายน้ีเกิดมาจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ี
ก าหนดวิธีการและล าดบัการท างานของเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองสมองกลเหล่าน้ี  แต่อย่างไรก็ตามในการ
สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จ าเป็นตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย ์และอาศยัหลกัวิธีการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัวา่หลกัการทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
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 เพื่อเป็นการเร่งสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ การส่งเสริมการผลิตบุคลากรวิศวกร
ซอฟตแ์วร์ของประเทศท่ียงัขาดแคลนอยูเ่ป็นจ านวนมากในปัจจุบนั จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะมีหลกัสูตร
ผลิตบณัฑิตในสาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ เพื่อสร้างความเจริญของประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ  

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ไดท้  าใหก้ารติดต่อส่ือสาร การเขา้ถึงบริการทางไกล 
การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและความรู้ระหว่างกนั ท าไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และเช่ือมต่อถึงกนัไดท้ัว่
โลก ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ทั้งการแจง้ข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีส าคญัทัว่ทุกมุมโลก การสืบคน้ขอ้มูล การ
ใชบ้ริการออนไลน์ต่างๆ การศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้และแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งกนั 
ท่ีส าคญัส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเขา้ถึงบริการ 
เสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งเสรีภาพในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น อนัเป็นกลไกส าคญัท่ีจะน าไปสู่สังคมแห่งประชาธิปไตยและสังคมท่ีเป็นธรรม ทั้งน้ีส่ิงเหล่าน้ีจะ
เกิดข้ึนได ้คนในสังคมจะตอ้งมีความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล และตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรม 

นอกจากน้ีความกา้วหน้าดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ยงัไดน้ ามาซ่ึงความโปร่งใส ความถูกตอ้งและ
ความเป็นระบบระเบียบในการด าเนินงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงจะช่วย
แกปั้ญหาความทุจริต ความประมาทเลินเล่อ และความไม่เป็นระบบระเบียบของคน 

หวัใจส าคญัท่ีสร้างสรรคป์ระโยชน์ทั้งหลายท่ีกล่าวมาอยูท่ี่ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากวิธีการ
และขั้นตอนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์ต่างๆ ถูกก าหนดโดยซอฟตแ์วร์ แต่
อยา่งไรก็ตามถา้ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์หรือวิศวกรซอฟต์แวร์มีเจตนาทุจริตในการพฒันาซอฟต์แวร์ ก็จะสร้าง
ปัญหาและความเสียหายตามมา ดงันั้นวิศวกรซอฟต์แวร์ท่ีพึงประสงค์จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือตรงและมี
คุณธรรมจริยธรรมในอาชีพและหนา้ท่ีของตน 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

ดว้ยความจ าเป็นในการเร่งสร้างความเจริญให้กบัประเทศ ในการผลิตวิศวกรซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ
ให้กบัภาคอุตสาหกรรม วิทยาลยันานาชาติจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ข้ึน เพื่อทดแทนการขาดแคลนวิศวกรซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิศวกร
ซอฟต์แวร์ท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี อนัไดแ้ก่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เกมคอนโซล ระบบฝังตวัในรถยนต์หรือในเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น เป็นตน้ ซ่ึง
ระบบดงักล่าวมีการใช้งานแพร่หลายอย่างมากในปัจจุบนั รวมทั้งมีการใช้งานซอฟต์แวร์อยา่งหลากหลาย
บนอุปกรณ์ดงักล่าว ท าให้ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับระบบ
เคล่ือนท่ีเป็นจ านวนมาก 
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 นอกจากน้ี จากการเติบโตและการขยายตวัอย่างมากของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทัว่โลก ไดมี้การ
ขยายฐานการผลิตซอฟต์แวร์จากประเทศท่ีเป็นผูน้ าในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อนัได้แก่ ประเทศใน
ทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศในทวีปยุโรป ฯลฯ มายงัภูมิภาคเอเชีย และมายงัประเทศไทย ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของการคมนาคมในยา่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงันั้นเพื่อเป็นการสร้างบุคลากรวิศวกรซอฟตแ์วร์
ไวส้ าหรับรองรับการขยายตวัดงักล่าว และในขณะเดียวกนัเพื่อผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ท่ีมีความสามารถใน
การท างานในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ระดบันานาชาติและสามารถผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นหลกัสูตรนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูงจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็น การออกแบบหลกัสูตรน้ีจึงมุ่งเนน้ใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัชั้น
น าอ่ืนๆ ของโลกได ้

ส าหรับในส่วนขององคป์ระกอบของหลกัสูตร เน่ืองจากวศิวกรรมซอฟตแ์วร์เป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาวิธีการและขั้นตอนในการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงต้องอาศยัความเขา้ใจในหลัก
พื้นฐานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ศาสตร์การประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ (Informatics) และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีศึกษาในสาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ดังนั้ นหลักสูตรน้ีจึงมีการรวมเอาวิชาต่างๆ ตามสัดส่วนท่ี
เหมาะสมมาจากสาขาท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีเขา้ไวด้ว้ยกนั 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  

ดว้ยเป้าหมายของหลกัสูตรน้ีท่ีตอ้งการผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ชั้นน าให้กบัภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
ประเทศและระดบันานาชาติ ดงันั้นวิศวกรเหล่าน้ีจะเป็นผูส้ร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพ อนัน าไปสู่การ
ประยุกต์ใชว้ิทยาการคอมพิวเตอร์ในการพฒันาประเทศในทุกๆ ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาของสถาบนั
ท่ีวา่ “การศึกษาวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ” 

 

13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลกัสูตรอ่ืน 

 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป – รายวชิาทุกรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเปิดสอนโดยวทิยาลยั
นานาชาติ แต่ไม่สังกดัสาขาวชิาหรือหลกัสูตรใดๆ 

 หมวดวชิาเฉพาะ – รายวชิาต่อไปน้ีซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน เป็นรายวชิาท่ีเปิด
สอนโดยวทิยาลยันานาชาติ แต่ไม่สังกดัสาขาวชิาหรือหลกัสูตรใดๆ 

- 13006001 คณิตศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS 1 

- 13006002 คณิตศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS 2 

- 13006003 คณิตศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 
  MATHEMATICS 3 
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 - 13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (3-0-6) 

  PROBABILITY AND STATISTICS 
- 13006005 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 

 FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING  
 หมวดวชิาเลือกเสรี – สามารถเลือกเรียนรายวชิาใดๆ ท่ีเปิดสอนโดยวทิยาลยันานาชาติ 

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้สาขาวชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ท าหนา้ท่ี
ประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาท่ีกล่าวในหวัขอ้ท่ี 13.1 ในดา้นเน้ือหา กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน   และการประเมินผลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกบัรายวชิาอ่ืนๆ ในหลกัสูตร 

 มีการประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาในหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทราบถึงรายวิชาท่ีนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนได้ในหมวดวิชาเลือกเสรี รวมถึงรายละเอียดและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับรายวิชาเหล่านั้น และแนะน าให้นกัศึกษาปรึกษากบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรหรือ
อาจารยผ์ูส้อนโดยตรงในกรณีท่ีนกัศึกษามีขอ้สงสัย 
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 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลกัสูตรน้ีมุ่งผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ระดบัชั้นน าของประเทศ ผูอุ้ดมไปด้วยความสามารถทางด้าน
วิชาการ ดา้นความคิดสร้างสรรค์ ดา้นการคน้ควา้วิจยั ดา้นการพฒันาและลงมือปฏิบติัจริงจนน าไปสู่การ
สร้างผลิตภณัฑ์ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของไทยและระดบันานาชาติ รวมทั้งตอบสนอง
ความตอ้งการบุคลากรผูท่ี้สามารถศึกษาคน้ควา้วิจยัต่อไปในขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ อนัจะน าไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กบัสังคมและความเจริญกา้วหน้า
ใหก้บัประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์นบัวา่เป็นอุตสาหกรรมซ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาประเทศในทุกๆ 
ดา้น เน่ืองจากซอฟตแ์วร์เป็นกลจกัรส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและเพิ่มผลผลิต เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการติดต่อส่ือสารไปสู่ผูค้นทุกหนแห่งในโลก และขณะเดียวกนัอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ก็ยงัเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูงสุดอุตสาหกรรมหน่ึงของโลก 

หลายๆ ประเทศไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมน้ีเป็นล าดบัตน้ๆ และอุตสาหกรรมน้ีก็
ไดส้ร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กบัประเทศนั้นๆ เป็นอย่างมาก ตวัอยา่งเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศจีน และ
อีกหลายๆ ประเทศ ส าหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ยงัมีความเจริญเติบโตช้า เน่ืองจากปัญหา
อุปสรรคการขาดแคลนบุคลากรวศิวกรซอฟตแ์วร์เป็นจ านวนมาก อีกทั้งคุณภาพของบุคลากรยงัไม่สามารถ
แข่งขนัได้ในระดบัสากล เกิดการขาดแคลนวิศวกรซอฟต์แวร์คุณภาพสูงภายในประเทศจ านวนมากท่ีจะ
สามารถท างานในบริษทัซอฟตแ์วร์ชั้นน าทั้งของไทยและต่างชาติท่ีมีการขยายตวัเป็นอยา่งมาก 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว วทิยาลยันานาชาติจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) เพื่อเป็นกลจกัรส าคญัในการผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์
ระดบัชั้นน าของประเทศ เป็นการสร้างความกา้วหน้าและความเขม้แข็งให้กบัอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
เพื่อใหส้ามารถเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ระดบัสากล 

1.3 วตัถุประสงค์ 

1) ผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับชั้ นน า ผู ้อุดมด้วยความสามารถทางด้านวิชาการ ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ดา้นการคน้ควา้วิจยัและดา้นการพฒันา ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็นผูมี้
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล 
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 2) เพื่อเป็นหลกัสูตรวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีเนน้การฝึกปฏิบติั โดยมุ่งหมายให้ผูเ้รียนสามารถน าทฤษฎี 

หลกัการ และเทคนิคดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์เชิงพาณิชยไ์ด ้
3) อาจารยแ์ละนกัศึกษาไดค้น้ควา้และวิจยัเพื่อสร้างสรรค์ความกา้วหน้าในวิทยาการดา้นวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 
4) เพื่อประยกุตใ์ชว้ทิยาการทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ในการพฒันาประเทศ 
5) สร้างความกา้วหน้าและความเขม้แข็งให้กบัอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเพื่อให้สามารถเป็นส่วน

ส าคญัส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ระดบัสากล 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จครบถว้นภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นดงัน้ี 

แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ท่ีมีหนา้ท่ีประสานงานการ
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามแผน และจดัการ
หลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 

- มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเพื่อควบคุมคุณภาพการ
เรียนการสอนโดยใหป้ระธาน
หลกัสูตรเป็นประธานกรรมการ
และอาจารยป์ระจ าวชิาจ านวนหน่ึง
เป็นกรรมการ 

 

- ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปล่ียน
นกัศึกษา 

 

 

 

- มีกิจกรรมการด าเนินงานและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

- นกัศึกษาท่ีส่งไปศึกษาใน
มหาวทิยาลยัชั้นน าในต่าง 
ประเทศ มีผลการเรียนท่ีดี
เทียบเท่ากบันกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัแห่งนั้น แสดงให้
เห็นวา่พื้นฐานความรู้ของ
นกัศึกษาในหลกัสูตรมี
มาตรฐานสูงเทียบไดก้บัของ
นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัชั้นน า
แห่งนั้น 

 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหต้อบสนอง
กบัวทิยาการและเทคโนโลยี
ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชก้นั
แพร่หลาย ณ ปัจจุบนัใน
ภาคอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ของ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- สร้างความร่วมมือกบับริษทั
ซอฟตแ์วร์ชั้นน าในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์จากภาค 
อุตสาหกรรมมายงัหอ้งเรียนของ
นกัศึกษาในรูปแบบของวชิา
สัมมนาทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

- ไดรั้บความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และค าแนะน า
จากบริษทัภายนอก ในเร่ือง
ของวทิยาการ เทคโนโลย ี
ความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบติัท่ีวศิวกรซอฟตแ์วร์
ท่ีพึงประสงคค์วรมี เพื่อท่ีจะ
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 แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- สร้างความร่วมมือกบับริษทั
ซอฟตแ์วร์ชั้นน าในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อส่งนกัศึกษาเขา้ 
ไปฝึกงานในบริษทัเหล่านั้น 

 

- จดัตั้งบริษทัจ าลองส าหรับบณัฑิตผู ้
ท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรน้ีท่ีมี
ความสนใจเขา้ร่วม เพือ่ฝึกและ
สร้างผูป้ระกอบการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ระดบัมืออาชีพ 

สามารถประสบความส าเร็จใน
อาชีพได ้ณ ช่วงเวลานั้นๆ 

 

- รายงานการประเมินผลความ 
สามารถในการท างาน ผลงาน 
และมนุษยสัมพนัธ์ของ
นกัศึกษาท่ีไปฝึกงาน 

 

- บณัฑิตท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ท างานในบริษทัจ าลองมี
ความสามารถ และทกัษะใน
การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์และสร้าง
มูลค่าในเชิงพาณิชย ์

 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหต้อบสนอง
กบัความตอ้งการของภาค 
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และ
ตอบสนองต่อการศึกษาต่อของ
บณัฑิตในระดบัสูงข้ึนทั้งใน
มหาวทิยาลยัในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- จดัประกวดให้รางวลันกัศึกษา
ดีเด่นในดา้นโครงงานวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ ดา้นการเรียน ดา้นการ
ใชภ้าษาองักฤษ และดา้นจริยธรรม 

 

- จดัทดสอบประเมินทกัษะทางดา้น
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีจ  าเป็นของ
บณัฑิตจบใหม่ 
 

- จดัทดสอบทกัษะการส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษของบณัฑิตจบใหม ่

 

- ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัชั้นน าใน
ต่างประเทศเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้
ทางเลือกในการศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

 

- ประเมินความพึงพอใจของ
บณัฑิตในความรู้และทกัษะท่ี
ไดเ้รียนมา 
 

- ประเมินความพึงพอใจของ
นายจา้ง หวัหนา้งานผูรั้บผดิ 
ชอบดูแลบณัฑิตท่ีไปท างาน
ดว้ย 

 

- ประเมินทกัษะความรู้ 
ความสามารถ ทางดา้น
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีจ  าเป็น
ของบณัฑิต 

 

- ประเมินทกัษะความสามารถ
ในการติดต่อส่ือสารดว้ย
ภาษาองักฤษของบณัฑิต 
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 แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

 

- ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและให้
ขอ้มูลกบันกัศึกษาส าหรับการ 
ศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนทั้งใน
มหาวทิยาลยัในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

- จดักิจกรรมตลาดนดัส าหรับให้
ผูป้ระกอบการไดพ้บปะบณัฑิต 
เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่งและ
หนา้ท่ีของงานท่ีแต่ละบริษทั
ตอ้งการรับสมคัรผูไ้ปท างาน 

 

- สร้างเครือข่ายของศิษยเ์ก่าโดย
อาศยัเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
มีการนดัพบปะกนัท่ีวทิยาลยั
นานาชาติเป็นประจ าทุกปี 

 

- ติดตามประเมินผลบณัฑิตท่ีส าเร็จ
ออกไปท างานและศึกษาต่อ 

 

 

- วเิคราะห์อตัราส่วนบณัฑิตท่ี
ศึกษาต่อและท่ีท างาน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 

- ประเมินผลความส าเร็จในการ
ท างานและศึกษาต่อของ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาใน
หลกัสูตรน้ี 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงหน่ึงภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 

ขอ้ก าหนดต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่
ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 2  

(ส าหรับเฉพาะรายวชิา 13016004 การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วนั – เวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบโอนมาจากสถาบนัการศึกษาแห่งอ่ืน และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของสถาบนั 

วธีิการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. การคดัเลือกเขา้ศึกษาตามเกณฑข์อง สกอ.  
2. การคดัเลือกเขา้ศึกษาตามขอ้บงัคบัของสถาบนั 
3. การคดัเลือกเขา้ศึกษาตามระเบียบกฎเกณฑท่ี์วทิยาลยันานาชาติก าหนด 

ทั้งน้ีในแต่ละปีการศึกษา อาจมีวธีิการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาไม่ครบทั้งสามวธีิดงักล่าว 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 นกัศึกษามีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษในการเรียนและการส่ือสารกบัอาจารยแ์ละเพื่อนร่วมชั้น 
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 นกัศึกษายงัไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัระบบการเรียนการสอนท่ีนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งคน้ควา้หา
ความรู้เพิ่มเติม ควบคู่ไปกบัการเรียนในชั้นเรียน 

 นกัศึกษาส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นหอพกั ห่างไกลจากผูป้กครอง ท าใหมี้อิสระในการใชชี้วิตมากข้ึน 
จึงมกัมีปัญหาในการควบคุมตนเองและใชเ้วลากบักิจกรรมนอกหลกัสูตรมากจนเกินไป 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 เนน้จดัสอนพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษในชั้นปีท่ีหน่ึง 

 จดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวติ เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลยั 
และการบริหารจดัการเวลา 

 จดัใหมี้ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อท าหนา้ท่ีคอยเฝ้าดูแล ตกัเตือน ใหค้  าแนะน าแก่นกัศึกษา และ
ใหค้วามสนใจกบันกัศึกษามีปัญหาขา้งตน้เป็นกรณีพิเศษ 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีท่ี  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี  2  40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี  3   40 40 40 

ชั้นปีท่ี  4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 

ก. งบบุคลากร      

ค่าตอบแทนอาจารยพ์ิเศษ 600,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 

ค. งบด าเนินการ      

ค่าใชส้อย 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 

ค่าวสัดุ 250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 

ค่าประชาสัมพนัธ์ 200,000 300,000 400,000 400,000 400,000 

ค่าพฒันาบุคลากร 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

รวม 2,650,000 4,400,000 5,950,000 7,400,000 7,400,000 

จ านวนนกัศึกษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 66,250 55,000 49,583 46,250 46,250 

ประมาณค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรน้ี เฉล่ีย 66,250 บาท/คน/ปี 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั
เร่ืองการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข) 
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร  

หลกัสูตรแบ่งเป็น 2 แขนงวิชาคือ 

 แขนงวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 

 แขนงวชิาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ส าหรับระบบเคล่ือนที ่(Mobile Software Engineering) 

นกัศึกษาในหลกัสูตรจะตอ้งเลือกเรียนหน่ึงในสองแขนงวชิาดงักล่าว แผนการศึกษาของทั้งสองแขนง
วชิามีความเหมือนกนัในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ส่วนในปีท่ี 3 และปีท่ี 4 แต่ละแขนงวชิาจะมีรายวชิาบงัคบัส าหรับ
นักศึกษาในแขนงวิชานั้นๆ นอกจากน้ีในทั้งสองแขนงวิชา นักศึกษายงัสามารถเลือกเรียนใน โปรแกรม
การศึกษาปกติ หรือ โปรแกรมสหกิจศึกษา 

รหสัต่อไปน้ีจะใชใ้นการอา้งอิงถึงแขนงวชิาและโปรแกรมการศึกษาของแต่ละโปรแกรมในหลกัสูตร 

 SE-SE = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 SE-MSE = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับ
ระบบเคล่ือนท่ี 

 SE-SE-A = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
โปรแกรมการศึกษาปกติ 

 SE-SE-B = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

โปรแกรมสหกิจศึกษา 

 SE-MSE-A = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับ
ระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมการศึกษาปกติ 

 SE-MSE-B = สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับ
ระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมสหกิจศึกษา 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวม 

 แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (SE-SE) 

โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A) 143 หน่วยกิต 

โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B) 143 หน่วยกิต 

 แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (SE-MSE) 

โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A) 143 หน่วยกิต 

โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B) 143 หน่วยกิต 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

16 
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

หมวด/กลุ่มวชิา 
SE-SE-A 

(หน่วยกติ) 

SE-SE-B 

(หน่วยกติ) 
SE-MSE-A 

(หน่วยกติ) 
SE-MSE-B 

(หน่วยกติ) 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 30 30 

 ก(1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 6 6 6 6 

 ก(2) กลุ่มวชิาภาษา 12 12 12 12 

 ก(3) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6 6 6 6 

 ก(4) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 6 6 6 6 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 107 107 107 107 

 ข(1) กลุ่มวชิาแกน 18 18 18 18 

 ข(2) กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 83 83 83 83 

  ข(2.1) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 18 18 18 18 

  ข(2.2) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 8 8 14 14 

  ข(2.3) กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแ์วร์ 33 33 27 27 

  ข(2.4) กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยกุต ์ 9 9 9 9 

  ข(2.5) กลุ่มประเดน็ดา้นองคก์ารและระบบสารสนเทศ 15 15 15 15 

 ข(3) กลุ่มวชิาเลือก 6 6 6 6 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 6 6 

รวม 143 143 143 143 
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3.1.3 รายวชิา  

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ก(1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์กับคณติศาสตร์  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006101 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING 

3 (3-2-7) 

13006102 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับโลกยคุใหม่ 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD 

3 (3-0-6) 

 

ก(2) กลุ่มวชิาภาษา  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006201 
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

FOUNDATION ENGLISH 
6 (6-0-12) 

13006202 
การเขียนภาษาทางเทคนิค 
TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 

13006203 
การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทางเทคนิค 

TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 
3 (3-0-6) 

 

ก(3) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006301 
ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 
INTRODUCTION TO LOGIC 

3 (3-0-6) 

และใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 1 วชิา (จ านวน 3 หน่วยกิต) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006302 
ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 
3 (3-0-6) 

13006303 
วฒันธรรมศึกษา 
CULTURAL STUDIES 

3 (3-0-6) 

13006304 
สังคมและวฒันธรรมไทย 

THAI SOCIETY AND CULTURE 
3 (3-0-6) 
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 ก(4) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)) 

13006401 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

และใหเ้ลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 1 วชิา (จ านวน 3 หน่วยกิต) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006402 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO ECONOMICS 
3 (3-0-6) 

13006403 
การบริหารธุรกิจ 
BUSINESS ADMINISTRATION 

3 (3-0-6) 

13006404 
การบริหารอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 

 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 

ข(1) กลุ่มวชิาแกน  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006001 
คณิตศาสตร์ 1 

MATHEMATICS 1 
3 (3-0-6) 

13006002 
คณิตศาสตร์ 2 
MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

13006003 
คณิตศาสตร์ 3 
MATHEMATICS 3 

3 (3-0-6) 

13006004 
หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

PROBABILITY AND STATISTICS 
3 (3-0-6) 

13006005 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

13016105 
คณิตศาสตร์ดิสครีต 
DISCRETE MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 
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 ข(2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

ข(2.1) กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016212 
โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3 (3-0-6) 

13016213 
ปฏิบติัการโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

13016216 
ระบบปฏิบติัการ 
OPERATING SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

13016235 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
C PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 

13016236 
ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

C PROGRAMMING LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016240 
ทฤษฎีการค านวณ 
THEORY OF COMPUTATION 

3 (3-0-6) 

13016241 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

13016242 
ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

LABORATORY 

1 (0-3-2) 

    

ข(2.2) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016204 
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
3(3-0-6) 

13016205 
ปฏิบติัการวงจรดิจิตอล 
DIGITAL CIRCUIT LABORATORY 

1 (0-3-2) 

13016207 
องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE 
3 (3-0-6) 

13016208 
ปฏิบติัการองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 
COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE 

LABORATORY 

1 (0-3-2) 
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 รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (SE-MSE) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016244 
ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ 

MICROPROCESSORS AND INTERFACING 
3 (3-2-7) 

13016245 ซอฟตแ์วร์บนระบบฝังตวั 

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE 
3 (3-0-6) 

 

ข(2.3) กลุ่มเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016209 
แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 
3 (3-0-6) 

13016210 
ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016211 
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง 
ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3 (3-2-7) 

13016214 
หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 
3 (3-0-6) 

13016215 
ปฏิบติัการหลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016219 
การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 
3 (3-0-6) 

13016220 
ปฏิบติัการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY  
1 (0-3-2) 

13016224 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 
3 (3-0-6) 

13016228 
การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE 
3 (3-0-6) 

13016230 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 
3 (3-0-6) 

13016239 
การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม 

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS 
3 (3-0-6) 

13016248 
สัมมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING 

0 (0-3-0) 
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 รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (SE-SE) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016226 
การสร้างคอมไพเลอร์ 

COMPILER CONSTRUCTION 
3 (3-0-6) 

13016238 
ระบบฐานขอ้มูล 

DATABASE SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

 ข(2.4) กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016223 
ปัญญาประดิษฐ์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3 (3-0-6) 

13016243 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
3 (3-0-6) 

รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (SE-SE) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016227 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

DISTRIBUTED COMPUTING 
3 (3-0-6) 

รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (SE-MSE) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016246 
การประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้สาย  

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

ข(2.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016004 
การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน 

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER 
0 (0-45-0) 

13016237 
ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 
3 (3-0-6) 

13016290 
โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

TEAM SOFTWARE PROJECT 
3 (2-3-6) 

13016291 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 
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 รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับโปรแกรมการศึกษาปกติในทุกแขนงวชิา (SE-SE-A, SE-MSE-A) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016247 
การประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP 
3 (3-0-6) 

13016292 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 

SOFTWARE PROJECT 2 
3 (0-9-5) 

รายวชิาเพิ่มเติมส าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษาในทุกแขนงวชิา (SE-SE-B, SE-MSE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016003 
สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION 

6 (0-45-0) 

 

 

ข(3) กลุ่มวชิาเลือก 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มวชิาเลือกจ านวน 2 วชิา (6 หน่วยกิต )  

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016301 
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

PROGRAMMING LANGUAGES 
3 (3-0-6) 

13016306 
การวดัค่าทางดา้นซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE METRICS 
3 (3-0-6) 

13016308 
สถาปัตยกรรมเชิงการใหบ้ริการ 

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE 
3 (3-0-6) 

13016318 
การวจิยัการด าเนินงาน 

OPERATION RESEARCH 
3 (3-0-6) 

13016320 
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

COMPUTER GRAPHICS 
3 (3-0-6) 

13016321 
การพฒันาเกม 
GAME DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 

13016322 
การประมวลผลแบบขนานเบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING 
3 (3-0-6) 

13016323 
หวัขอ้ดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

13016324 
หวัขอ้ดา้นสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ARCHITECTURE 

3 (3-0-6) 

13016325 
การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE 

3 (3-0-6) 
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รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016332 
ระบบภูมิสารสนเทศ 

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

13016336 
การคืนคน้สารสนเทศ 

INFORMATION RETRIEVAL 
3 (3-0-6) 

13016337 
หวัขอ้ดา้นระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

13016341 
ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี 
TCP/IP NETWORKS 

3 (3-0-6) 

13016343 
การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 

NETWORK PROGRAMMING 
3 (3-0-6) 

13016344 
การเขียนโปรแกรมเวบ็ 

WEB PROGRAMMING 
3 (3-0-6) 

13016347 
ความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

COMPUTER AND NETWORK SECURITY 
3 (3-0-6) 

13016348 
หวัขอ้ดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS 

3 (3-0-6) 

13016362 
ปัญญาประดิษฐป์ระยกุต ์

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
3 (3-0-6) 

13016366 
เหมืองขอ้มูล 

DATA MINING 
3 (3-0-6) 

13016367 
เวบ็ส่ือความหมาย 

SEMANTIC WEB 
3 (3-0-6) 

13016368 
เอเจนตช์าญฉลาด 

INTELLIGENT AGENTS 
3 (3-0-6) 

13016369 
หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO ROBOTICS 
3 (3-0-6) 

13016370 
ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

COMPUTER VISION 
3 (3-0-6) 

13016371 
การรู้จ ารูปแบบ 

PATTERN RECOGNITION 
3 (3-0-6) 

13016380 
การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 

3 (3-0-6) 

13016381 
ระบบควบคุมแบบฝังตวั 
EMBEDDED CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 

13016382 
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยกุต์ใชง้าน 
DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

13016383 
สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตวัประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES AND PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

24 
 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนในวิทยาลยันานาชาติจ านวน 6 หน่วยกิต (คือรายวิชาท่ีมี
รหสัข้ึนตน้ดว้ย  13) 

 

ความหมายของรหัสประจ ารายวชิา 
รหสัวชิาท่ีใช ้ก าหนดให้เป็นตวัเลขและตวัอกัษร 8 หลกั 

 

รหสัหลกัท่ี 1, 2 ไดแ้ก่เลข 13 หมายถึง วทิยาลยันานาชาติ 

รหสัหลกัท่ี 3, 4  ไดแ้ก่เลข 00 หมายถึง ไม่สังกดัสาขาวชิาใด 

   01 หมายถึง สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

รหสัหลกัท่ี 5 ไดแ้ก่เลข 6 หมายถึง ระดบัปริญญาตรี 

รหสัหลกัท่ี 6, 7, 8    หมายถึง ล าดบัท่ีของรายวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006001 
คณิตศาสตร์ 1 

MATHEMATICS 1 
3 (3-0-6) 

13006101 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING 

3 (3-2-7) 

13006201 
ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

FOUNDATION ENGLISH 
6 (6-0-12) 

13006301 
ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 
INTRODUCTION TO LOGIC 

3 (3-0-6) 

13016235 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

C PROGRAMMING 
3 (3-0-6) 

13016236 
ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

C PROGRAMMING LABORATORY 
1 (0-3-2) 

 รวม 19 
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 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006002 
คณิตศาสตร์ 2 
MATHEMATICS 2 

3 (3-0-6) 

13006005 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 

13006202 
การเขียนภาษาทางเทคนิค 
TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 

13016105 
คณิตศาสตร์ดิสครีต 

DISCRETE MATHEMATICS 
3 (3-0-6) 

13016204 
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
3 (3-0-6) 

13016205 
ปฏิบติัการวงจรดิจิตอล 

DIGITAL CIRCUIT LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016209 
แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 
3 (3-0-6) 

13016210 
ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY 
1 (0-3-2) 

 รวม 20 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006003 
คณิตศาสตร์ 3 
MATHEMATICS 3 

3 (3-0-6) 

13006203 
การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทางเทคนิค 

TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 
3 (3-0-6) 

130063XX 
วชิาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 

ELECTIVE IN HUMANITY 
3 (X-X-X) 

13016207 
องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE 
3 (3-0-6) 

13016208 
ปฏิบติัการองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี 

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE 

LABORATORY 

1 (0-3-2) 

13016211 
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง 
ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 

3 (3-2-7) 

13016212 
โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3 (3-0-6) 

13016213 
ปฏิบติัการโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY 

1 (0-3-2) 

 รวม 20 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006004 
หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

PROBABILITY AND STATISTICS 
3 (3-0-6) 

130064XX 
วชิาเลือกทางสังคมศาสตร์ 

ELECTIVE IN SOCIAL STUDY 
3 (X-X-X) 

13016214 
หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 
3 (3-0-6) 

13016215 
ปฏิบติัการหลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016216 
ระบบปฏิบติัการ 

OPERATING SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

13016237 
ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 
INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 

3 (3-0-6) 

13016239 
การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม 

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS 
3 (3-0-6) 

13016248 
สัมมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING 
0 (0-3-0) 

 รวม 19 

 

 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016004 
การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน 

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER 
0 (0-45-0) 

 รวม 0 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (SE-SE-A, SE-SE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016219 
การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 
3 (3-0-6) 

13016220 
ปฏิบติัการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY  
1 (0-3-2) 

13016223 
ปัญญาประดิษฐ์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3 (3-0-6) 

13016238 ระบบฐานขอ้มูล 

DATABASE SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

13016240 ทฤษฎีการค านวณ 
THEORY OF COMPUTATION 

3 (3-0-6) 

13016241 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

13016242 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016243 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
3 (3-0-6) 

 รวม 20 

 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (SE-MSE-A, SE-MSE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016219 
การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 
3 (3-0-6) 

13016220 
ปฏิบติัการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY  
1 (0-3-2) 

13016223 
ปัญญาประดิษฐ์ 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

3 (3-0-6) 

13016240 
ทฤษฎีการค านวณ 
THEORY OF COMPUTATION 

3 (3-0-6) 

13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

13016242 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY 
1 (0-3-2) 

13016243 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
3 (3-0-6) 

13016244 
ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ 

MICROPROCESSORS AND INTERFACING 
3 (3-2-7) 

 รวม 20 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (SE-SE-A, SE-SE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006102 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับโลกยคุใหม่ 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD 

3 (3-0-6) 

13016224 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 
3 (3-0-6) 

13016226 
การสร้างคอมไพเลอร์ 

COMPILER CONSTRUCTION 
3 (3-0-6) 

13016228 
การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE 
3 (3-0-6) 

13016230 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 
3 (3-0-6) 

13016290 
โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

TEAM SOFTWARE PROJECT 
3 (2-3-6) 

 รวม 18 

 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี (SE-MSE-A, SE-MSE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006102 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับโลกยคุใหม่ 
SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD 

3 (3-0-6) 

13016224 
การตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 
3 (3-0-6) 

13016228 
การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE 
3 (3-0-6) 

13016230 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 
3 (3-0-6) 

13016245 
ซอฟตแ์วร์บนระบบฝังตวั 

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE 
3 (3-0-6) 

13016290 
โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

TEAM SOFTWARE PROJECT 
3 (2-3-6) 

 รวม 18 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006401 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

13016227 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

DISTRIBUTED COMPUTING 
3 (3-0-6) 

13016291 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVE 1 
3 (X-X-X) 

 รวม 15 

 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006401 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

13016246 
การประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้สาย  

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

13016291 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVE 1 
3 (X-X-X) 

 รวม 15 
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 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006401 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

13016227 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

DISTRIBUTED COMPUTING 
3 (3-0-6) 

13016291 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1 
3 (X-X-X) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVE 1 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE 2 

3 (X-X-X) 

 รวม 21 

 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13006401 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

13016246 
การประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้สาย  

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

13016291 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1 
3 (X-X-X) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 1 

FREE ELECTIVE 1 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 2 

FREE ELECTIVE 2 
3 (X-X-X) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A) 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016247 
การประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP 
3 (3-0-6) 

13016292 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 

SOFTWARE PROJECT 2 
3 (0-9-5) 

130163XX 
วชิาเลือกทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2 
3 (X-X-X) 

13XXXXXX 
วชิาเลือกเสรี 2 

FREE ELECTIVE 2 
3 (X-X-X) 

 รวม 12 

 

 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B) 

แขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B) 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

13016003 
สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION 

6 (0-45-0) 

 รวม 6 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร          143          หน่วยกิต 
 

 

3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ค) 
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3.2 ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒิุของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา /  
ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. ผศ.ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกติติ 
 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั, 2532 

 

ป.เอก - PhD, Computer Science, 
Imperial College of Science, 

Technology and Medicine, 

University of London, UK, 

2541 

งานวจัิย 

- Semantic Web  

- Intelligent Agents 

- Intelligent Transportation 

Systems 

- Software Engineering 

ต าราเรียน 
 - 

ภาระงานสอน 

- ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิว-
เตอร์และการเขียนโปรแกรม  
(5 ช.ม./สัปดาห์)  

- หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการหลกัวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปัญญาประดิษฐ ์ 
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

2. ดร. กุลวดี สมบูรณ์ววิฒัน์ 

 

 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั, 2543 

 

ป.โท - M.Sc., Information and 

Communication Engineering, 

University of Tokyo, Japan, 

2548 

 

ป.เอก - Ph.D., Information and 

Communication Engineering, 

University of Tokyo, Japan, 

2551 

งานวจัิย 

- Web Information Retrieval 

- Web Mining 

- Bioinformatics 

- Data Mining and Databases 

ต าราเรียน 
 -  

ภาระงานสอน 

- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวตัถุขั้นสูง (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การสร้างคอมไพเลอร์  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การวเิคราะห์และออกแบบเชิง
วตัถุ (3 ช.ม./สัปดาห์) 
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา /  

ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

- ปฏิบติัการการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวตัถุ  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การคน้คืนสารสนเทศ  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 
3. ดร. นัทธพงศ์  
จึงธีรพานิช 

 

 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั, 2544 

 

ป.โท - MSc, Advanced 

Computing, Imperial College 

of Science, Technology and 

Medicine, University of  

London, UK, 2546 

 

ป.เอก - PhD, Informatics, 

University of Edinburgh, UK, 

2553 

งานวจัิย 

- Software Verification 

- Logic in Computer Science 

- Logic Programming 

ต าราเรียน 

  -  

ภาระงานสอน 

- ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 
(3 ช.ม./สัปดาห์)  

- คณิตศาสตร์ดิสครีต  

(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ซอฟตแ์วร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การออกแบบและวเิคราะห์
อลักอริทึม (3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

4. ดร. อุกฤษฏ์ วชัรีฤทัย 

 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1), 

วศิวกรรมไฟฟ้า, มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2545 

 

ป.โท - M.S., Information 

Science, Nagoya University, 

Japan, 2550 

 

ป.เอก - D.Eng., Information 

Science, Nagoya University, 

Japan, 2553 

 

งานวจัิย 

- Image Processing and 

Recognition 

- Genetic Programming 

- Evolutionary Computer 

Vision 

- Biometrics 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- การเขียนโปรแกรมภาษาซี  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี (3 ช.ม./สัปดาห์) 
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา /  

ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

- แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรม
เชิงวตัถุ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปัญญาประดิษฐป์ระยกุต ์ 
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

5. ดร. อสิระ อนันตวราศิลป์ 

 

 

ป.ตรี - วท.บ., เทคโนโลยี
สารสนเทศ, สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, 2544 

 

ป.โท - MSc., Computer Science, 

Dresden University of 

Technology, Germany, 2547 

 

ป.เอก - Dr. rer. nat., Informatics, 

Technische Universität 

München, Germany, 2553 

งานวจัิย 

- Intelligent Radio Frequency 

ID (RFID) reader 

- Real-time IP flow 

classification system 

- Internet connection 

behaviors 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการส่ือสาร  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การออกแบบและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
(3 ช.ม./สัปดาห์) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. รศ.ดร. เกยีรติกูล  
เจียรนัยธนะกจิ 

 

ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั, 2538 

 

ป.โท - M.S., Computer Science, 

Oregon State University, USA, 

2542 

 

ป.เอก - วศ.ด., วศิวกรรมไฟฟ้า, 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั, 2551 

 

งานวจัิย 

- Artificial Intelligence 

- Compiler Construction 

ต าราเรียน 

- ทฤษฎีการค านวณ (ส านกัพิมพ ์ 
ซคัเซสมีเดีย, 2551) 

ภาระงานสอน 

- ทฤษฎีการค านวณ  
(3 ช.ม./สัปดาห์)  

2. รศ.ดร.ชนินทร์  
บุญลกัษณานุสรณ์ 

ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมไฟฟ้า, 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั, 2537 

 

ป.เอก - PhD, Electrical 

Engineering, University of 

Edinburgh, 2540 

 

งานวจัิย 

- Control Systems 

- Mechatronics 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 
3. รศ.ดร. ศุภมิตร  

จิตตะยโศธร 

 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), 
วศิวกรรมคอมพิวเตอร์, สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั, 2523 

 

ป.โท - M.Eng., Computer, Asian 

Institute of Technology, 2525 

 

ป.เอก - Ph.D., Computer Science, 

University of Queensland, 

Australia, 2531 

งานวจัิย 

- Database Systems 

- Information Systems and 

Knowledge based Systems 

- Temporal Databases 

ต าราเรียน 
 -  

ภาระงานสอน 
- ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล  

(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ระบบฐานขอ้มูล  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

4. ผศ.ดร. ชุติเมษฎ์ ศรีนิลทา 
 

ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมไฟฟ้า,
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2533 

 

ป.โท - M.S., Computer 

Engineering, Syracuse 

University, USA, 2539  

 

ป.เอก - Ph.D., Computer 

Engineering, Syracuse 

University, USA, 2541 

งานวจัิย 

- Geographic Information 

Systems 

- Data Mining 

- Parallel I/O 

ต าราเรียน 

  -  

ภาระงานสอน 

- โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
(3 ช.ม./สัปดาห์)  

- ปฏิบติัการโครงสร้างขอ้มูลและ
อลักอริทึม (3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

5. ผศ. ดร. สุรินทร์  
กติติธรกุล 

 

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), 
อิเล็กทรอนิกส์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, 2535 

 

ป.โท - M.Eng., 

Telecommunication, Asian 

Institute of Technology, 2538 

   - M.S., Electrical Engineering, 

University of Wisconsin-

Madison, USA, 2540 

 

ป.เอก - Ph.D., Electrical 

Engineering, University of 

Wisconsin-Madison, USA, 

2545 

งานวจัิย 

- Mobile Computing 

- Reconfigurable Computing 

- High-Performance 

Computing 

ต าราเรียน 

  -  

ภาระงานสอน 

- องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการองคป์ระกอบ
คอมพิวเตอร์และภาษา 
แอสเซมบลี (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การประมวลผลบนระบบ
เคล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้สาย  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

6. ดร. ชัยวฒัน์ หนูทอง 

 
ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมไฟฟ้า, 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้
คุณทหารลาดกระบงั, 2539 

 

 

งานวจัิย 

- Control and Estimation 

techniques 

- Vehicle dynamics 

- Image & Signal Processing 
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

ป.โท - MSc., Mechatronics, 

University of Siegen, 

Germany, 2547 

 

ป.เอก - Dr.-Ing., Control 

Engineering, University of 

Federal Armed Force, 

Germany, 2552 

 

ต าราเรียน 

  -  

ภาระงานสอน 

- การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ปฏิบติัการวงจรดิจิตอล  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ไมโครโพรเซสเซอร์และการ
อินเตอร์เฟซ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- ซอฟตแ์วร์บนระบบฝังตวั  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

7. ดร. ชีวาลยั เตมียสถิต 
 

ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมอุตสาหการ, 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

 

ป. โท - M.S., Industrial 

Engineering, University of 

Texas Arlington, USA, 2546 

 

ป.เอก - Ph.D., Industrial 

Engineering, University of 

Texas Arlington, USA, 2551 

 

งานวจัิย 

- Data Mining 

- Pattern Recognition 

- Bioinformatics 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- สถิติและความน่าจะเป็น  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การรู้จ ารูปแบบ  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

8. นายซาเวยีร์ บูกล ี ป.ตรี - B.A. Hons, International 

Management, Anglia Ruskin 

University, UK, 2551 

 

ป. โท - M.Sc., Innovation, 

Creativity & Enterprise, 

Oxford Brookes University, 

UK, 2552 

 

งานวจัิย 

- International Management 

- Marketing 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- การเขียนภาษาทางเทคนิค 

(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การส่ือสารและการน าเสนอ
ภาษาทางเทคนิค  
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- การบริหารธุรกิจ  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- วฒันธรรมศึกษา  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 
9. ดร. ปกรณ์ วฒันจตุรพร 

  

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), วศิวกรรม
คอมพิวเตอร์, สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั, 2537 

 

ป.เอก - Ph.D., Computer 

Engineering, Syracuse 

University, USA, 2548 

งานวจัิย 

- Machine Learning 

- Remote Sensing 

- Image Processing 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- ระบบปฏิบติัการ  
(3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

10. ดร. รณชัย ติยะรัตนาชัย 
 

ป.ตรี - วศ.บ., วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544 

 

ป.โท - M.S., การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 

 

ป.เอก - Ph.D., Environmental 

Science, New Jersey Institute 

of Technology, USA, 2553 

 

งานวจัิย 

- Environmental Engineering 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- คณิตศาสตร์ 1 (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- คณิตศาสตร์ 2 (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- คณิตศาสตร์ 3 (3 ช.ม./สัปดาห์) 

 

11. ดร. วรปราณ ีคูสมิทธ์ิ ป.ตรี - สต.บ., สถิติศาสตร์, 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538 

 

ป.เอก - Ph.D., Information 

Security, Royal Holloway, 

University of London, UK, 

2546 

 

งานวจัิย 

- Information Security 

- Medical Image Processing 

ต าราเรียน 

 -  

ภาระงานสอน 

- สัมมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

(3 ช.ม./สัปดาห์) 

- จริยธรรมและกฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 
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 ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ / สาขาวชิา / สถานศึกษา / ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ 

- การประกอบการธุรกิจ
ซอฟตแ์วร์ (3 ช.ม./สัปดาห์) 

- วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับโลกยคุใหม่ (3 ช.ม./
สัปดาห์) 

 
 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกจิศึกษา) 

 13016003 สหกิจศึกษา (เฉพาะนกัศึกษาในโปรแกรมสหกิจศึกษา) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION 

 13016004 การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน 

 SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER 

 

4.1 วชิา 13016003  สหกจิศึกษา (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมสหกจิศึกษา) 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นกัศึกษาร่วมท างานพฒันา และ/หรือ วิจยัซอฟต์แวร์ในบริษทั หน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ
หรือเอกชนท่ีวิทยาลยันานาชาติให้การเห็นชอบตลอดหน่ึงภาคการศึกษา ภายใตก้ารควบคุมดูแล
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยท่ีนกัศึกษาจะตอ้งรายงานความกา้วหนา้ของงานกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็น
ระยะๆ และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการท างานให้นักศึกษาน าเสนอรายงานและผลสรุปให้กับ
คณะกรรมการประเมินผลการท างาน 

 ช่วงเวลา 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 การจัดเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาตลอดทั้งภาคการศึกษา 
 

4.2 วชิา 13016004  การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์
ท างานและเข้าใจในหน้าท่ี และความรับผิดชอบของวิศวกรซอฟต์แวร์ ท่ีป ฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นักศึกษาผูผ้่านการฝึกงานต้องเขียนรายงานการฝึกงานและได้รับ
หนงัสือยนืยนัการผา่นการฝึกงานอยา่งเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน 

 ช่วงเวลา 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 การจัดเวลาและตารางสอน 

จดัเตม็เวลาตลอดภาคฤดูร้อน 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย 

 13016290 โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

 TEAM SOFTWARE PROJECT 

 13016291 โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

 SOFTWARE PROJECT 1 

 13016292 โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 (เฉพาะนกัศึกษาในโปรแกรมการศึกษาปกติ) 

 SOFTWARE PROJECT 2 

 

5.1 วชิา 13016290 โครงงานซอฟต์แวร์กลุ่ม 

 ค าอธิบายโดยย่อ 

วิชาน้ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนการบริหารโครงงานและการท างานเป็นกลุ่ม นกัศึกษาจะมี
โอกาสไดเ้รียนรู้ท่ีจะบูรณาการความรู้ดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์
ความตอ้งการ การสร้างแบบจ าลองระบบ การออกแบบ การพฒันา และการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาซอฟต์แวร์ตามหัวขอ้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดหรือหัวขอ้ท่ีนักศึกษา
ก าหนดด้วยตนเอง จนกระทัง่ได้ซอฟต์แวร์ท่ีท างานได้ตามความตอ้งการ และเพื่อเป็นการเสริม
ทกัษะในการบริหารจดัการโครงงานท่ีดีและเป็นระบบ วิชาน้ีจะมีการสอนทฤษฎี หลกัการ และ
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารโครงงานเพื่อให้นกัศึกษาน าไปประยกุตใ์ชจ้ริงในโครงงาน 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาและวางแผนด าเนินโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ 

2) นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูล ทฤษฎี และเคร่ืองมือท่ีช่วยในการด าเนินงานโครงงาน 

3) นกัศึกษาสามารถออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ตน้แบบขนาดเล็ก ตามวตัถุประสงคข์อง
โครงงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

4) นกัศึกษาสามารถบริหารโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงการบริหารเวลาและการ
จดัสรรแบ่งงานกนัอยา่งเหมาะสม 

5) นกัศึกษาสามารถจดัท าและน าเสนอรายงานการพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับโครงงาน และผลการ
ด าเนินงานโครงงาน 

 ช่วงเวลา  

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 จ านวนหน่วยกติ  

3 หน่วยกิต 
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 การเตรียมการ  

1) ก าหนดใหแ้ต่ละโครงงานซอฟตแ์วร์มีจ านวนนกัศึกษา 3 - 4 คน 

2) มีการจดัสรรอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน 1 ท่านใหก้บัแต่ละโครงงาน 

3) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้โครงงาน ตลอดจนกระบวนการศึกษาคน้ควา้
และการประเมินผลโครงงาน 

4) มีการจดัสรรเวลาใหค้  าปรึกษาโครงงานโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน  และมีการจดัท าบนัทึก
การใหค้  าปรึกษาในแต่ละคร้ัง 

 กระบวนการประเมินผล  

1) นกัศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานและซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน 

2) คณะกรรมการสอบโครงงานสรุปผลการประเมินของแต่ละโครงงาน 

 

5.2 วชิา 13016291 โครงงานซอฟต์แวร์ 1 

 ค าอธิบายโดยย่อ  

วิชาน้ีมุ่งเน้นให้นกัศึกษาไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและพฒันานวตักรรมทางดา้นซอฟตแ์วร์
ดว้ยตนเอง โดยอาศยักระบวนการทางการวจิยัและทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ และเนน้ให้นกัศึกษาได้
ฝึกฝนวิธีการวิจยัโดยค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อน าไปสู่ผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ด้วย
ความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง 

นักศึกษาในโปรแกรมปกติ (SE-SE-A, SE-MSE-A) ควรเลือกหัวขอ้และก าหนดขอบเขต
โครงงานท่ีสามารถด าเนินงานต่อเน่ืองในรายวิชาโครงงานซอฟตแ์วร์ 2 ในภาคการศึกษาต่อไปได ้
ส่วนนักศึกษาในโปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B, SE-MSE-B) ควรเลือกหัวขอ้และก าหนด
ขอบเขตโครงงานท่ีสามารถด าเนินงานใหเ้สร็จส้ินในวชิาน้ี 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาและวางแผนด าเนินโครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัและพฒันา
ซอฟตแ์วร์ดว้ยตนเอง 

2) นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูล ทฤษฎี และเคร่ืองมือท่ีช่วยในการด าเนินงานโครงงาน 

3) นกัศึกษาสามารถวจิยั ออกแบบ และพฒันาซอฟตแ์วร์ตน้แบบตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 
และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

4) นกัศึกษาสามารถบริหารโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงการบริหารเวลาและการ
จดัสรรแบ่งงานกนัอยา่งเหมาะสม 
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 5) นกัศึกษาสามารถจดัท ารายงานและน าเสนอสรุปการวจิยัพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับโครงงาน 

และผลการด าเนินงานโครงงาน 

 ช่วงเวลา  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 จ านวนหน่วยกติ  

3 หน่วยกิต 

 การเตรียมการ  

1) ก าหนดใหแ้ต่ละโครงงานซอฟตแ์วร์ มีจ  านวนนกัศึกษาไดไ้ม่เกิน 3 คน 

2) มีการจดัสรรอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานไม่เกิน 2 ท่านใหก้บัแต่ละโครงงาน 

3) อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษาในการเลือกหวัขอ้โครงงาน ตลอดจนกระบวนการศึกษาคน้ควา้
และการประเมินผลโครงงาน นักศึกษาควรแจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทราบว่าเป็นนักศึกษาใน
โปรแกรมปกติ (ซ่ึงสามารถด าเนินงานโครงงานต่อเน่ืองในวิชาโครงงานซอฟตแ์วร์ 2 ในภาค
การศึกษาถดัไป) หรือโปรแกรมสหกิจศึกษา เพื่อท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาสามารถช่วยเลือกหัวขอ้
และก าหนดขอบเขตโครงงานให้เหมาะสมกบัระยะเวลาโครงงานของนกัศึกษาในโปรแกรม
นั้นๆ 

4) มีการจดัสรรเวลาให้ค  าปรึกษาโครงงานวิจยัโดยอาจารยท่ี์ปรึกษาแต่ละท่าน และมีการจดัท า
บนัทึกการใหค้  าปรึกษาในแต่ละคร้ัง 

 กระบวนการประเมินผล  

1) นกัศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

2) ส าหรับนกัศึกษาในโปรแกรมปกติ  นกัศึกษาน าเสนอความคืบหน้าการวิจยัพฒันาซอฟต์แวร์
และแผนการด าเนินงานโครงงานต่อใหแ้ลว้เสร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

3) ส าหรับนักศึกษาในโปรแกรมสหกิจศึกษา  นักศึกษาน าเสนอซอฟต์แวร์ท่ีได้วิจยัพฒันาแล้ว
เสร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงงาน 

4) คณะกรรมการสอบโครงงานสรุปผลการประเมินของแต่ละโครงงาน 

 

5.3 วชิา 13016292 โครงงานซอฟต์แวร์ 2 (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษาปกติ) 
 ค าอธิบายโดยย่อ  

วชิาน้ีเป็นวิชาท่ีศึกษาต่อเน่ืองจากวชิาโครงงานซอฟตแ์วร์ 1 โดยมีวตัถุประสงคคื์อใหน้กัศึกษา
ด าเนินงานโครงงานท่ีเร่ิมในวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 1 ให้แลว้เสร็จ ซ่ึงรวมไปถึงการวิจยัพฒันา
ซอฟตแ์วร์ตามท่ีวางแผนไวใ้นโครงงานใหแ้ลว้เสร็จ แลว้จดัท าปริญญานิพนธ์ 
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 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1) นกัศึกษาสามารถด าเนินงานโครงงานท่ีเร่ิมไวใ้นวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 1 ให้แลว้เสร็จ ซ่ึง
รวมไปถึงการวจิยัพฒันาซอฟตแ์วร์ตามวตัถุประสงคข์องโครงงานให้แลว้เสร็จ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงานเม่ือจบภาคการศึกษา  

2) นกัศึกษาจดัท าปริญญานิพนธ์ของโครงงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

3) นกัศึกษาสามารถบริหารโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ีงรวมไปถึงการบริหารเวลาและการ
แบ่งงานท าอยา่งเหมาะสม 

 ช่วงเวลา  

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 จ านวนหน่วยกติ  

3 หน่วยกิต 

 การเตรียมการ  

1) นกัศึกษาสรุปผลความคืบหน้าและปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานโครงงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
และวางแผนการด าเนินงานโครงงานใหแ้ลว้เสร็จ 

2) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการเขียนปริญญานิพนธ์ 

 กระบวนการประเมินผล  

1) นกัศึกษาส่งปริญญานิพนธ์ท่ีจดัท าข้ึนใหก้บัคณะกรรมการสอบเพื่อประเมินผล 

2) นัก ศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานโครงงานและซอฟต์แวร์ท่ี ได้วิจัยพัฒนาข้ึนต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน 

3) คณะกรรมการสอบโครงงานสรุปผลการประเมินแต่ละโครงงาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 
- ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวชิาชีพ 

- สอดแทรกหลกัคุณธรรม จริยธรรมไวใ้นวชิา
เรียน 

- อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นแบบอยา่ง 
- มีองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีเขม้แข็งทางดา้นวศิวกรรม
ซอฟตแ์วร์และศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การสอนมุ่งเนน้ถึงความเป็นมา ความส าคญั และ
แนวคิด สาระส าคญัของวชิาแต่ละวชิา รวมทั้ง
แสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- มีความเช่ียวชาญในการประยุกตใ์ชค้วามรู้ เพื่อการ
แกไ้ขปัญหาและการสร้างนวตักรรมโดยการผสม 
ผสานเทคโนโลยทีางซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ อยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและจรรยาบรรณ 

- ทุกรายวชิาตอ้งมีโจทยปั์ญหา แบบฝึกหดั หรือ
โครงงาน ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบติั ฝึก
แกปั้ญหา แทนการท่องจ า 

- มีความเป็นมืออาชีพระดบัสากล สามารถปฏิบติั 
งานในสภาพแวดลอ้มท่ีทา้ทายของโลกในปัจจุบนั
และอนาคตได ้

- การมอบหมายงานให้นกัศึกษารับผดิชอบใน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

- สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไปดูงานและ/หรือฝึกงาน
ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- มีทศันคติท่ีดี จิตใจท่ีเปิดกวา้ง และมีทกัษะในการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

- มอบหมายงานการท ากรณีศึกษาและใหน้ าเสนอ
ในชั้นเรียน 

- มีความรู้ท่ีทนัสมยั หมัน่ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอยา่ง
สม ่าเสมอ และสามารถส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้
ความคิดเห็น โดยใชภ้าษาองักฤษไดใ้นเกณฑดี์ 

- รายวชิาเลือกท่ีเปิดสอนตอ้งต่อยอดความรู้
พื้นฐานในภาคบงัคบั และปรับตามววิฒันาการ
ของศาสตร์นั้นๆ มีโจทยปั์ญหาท่ีทา้ทายให้
นกัศีกษาคน้ควา้หาความรู้เพิ่ม 

- มอบหมายงานใหน้กัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูล 
รวบรวมความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดน้ าเสนอใน
ชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ท่ีไดใ้นระหวา่ง
นกัศึกษาดว้ยกนั หรือใหก้บัผูส้นใจภายนอก 
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 - ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมฟังการบรรยาย หรือดูงาน

ตามบริษทัและหน่วยงานต่างๆ 

- มอบหมายงานการท ากรณีศึกษาและน าเสนอ
โดยใชภ้าษาองักฤษในชั้นเรียน 

- ใหมี้อิสระทางความคิด สามารถวเิคราะห์ ปัญหา
ต่างๆ อยา่งเป็นระบบอยา่งมีตรรกะ โดยค านึงถึง
ความถูกตอ้งและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง
และสังคม 

- สอดแทรกการใหอิ้สระในการคิดไวใ้นวชิาเรียน 

- ฝึกทกัษะทางความคิด โดยจดัใหมี้วชิาท่ีบูรณา
การองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามา (เช่น ในวชิา
โครงงานซอฟตแ์วร์) 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ี 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ท่ีได้ศึกษา รวมทั้ ง
อาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม และจริยธรรมอยา่งนอ้ยตามท่ีระบุไวด้งัน้ี 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ

จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ   

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเขา้ชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของสถาบนัฯ นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบ
โดยในการท างานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซ่ือสัตย์
โดยไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้น เป็นตน้ นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้ง
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 สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ ฯลฯ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 ประเมินจากการมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

 ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

นกัศึกษาตอ้งมีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม 
ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
(3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบและองคป์ระกอบต่างๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ใหไ้ดต้รงตามขอ้ก าหนด 
(4) สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยกุตใ์ช ้
(5) รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ของตนอยา่งต่อเน่ือง 
(6) มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษา เพื่อใหเ้ล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(7) มีประสบการณ์ในการพฒันาและออกแบบซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และการประยกุตใ์ชใ้นทางปฎิบติัใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ นอกจากน้ีควรจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนมีการฝึกปฏิบติังาน
ในสถานประกอบการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่างๆ คือ 
 การทดสอบยอ่ย 
 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาไดจ้ดัท า 
 ประเมินจากแผนโครงการท่ีน าเสนอ 
 ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 ประเมินจากผลงานการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและสามารถประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งพาตนเองเม่ือจบ
การศึกษาแลว้ ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีไดศึ้กษา ในขณะท่ีสอนนกัศึกษา อาจารยต์อ้งเน้นให้นกัศึกษาคิดหาเหตุผล 
เข้าใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ า 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่างๆ จากการสอนเพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
(2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
(4) สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

มีการใชก้รณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน การอภิปรายกลุ่ม และเปิดโอกาส
ใหน้กัศึกษาไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาในการลงมือปฏิบติัจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา น้ีสามารถท าไดโ้ดย 

 การออกขอ้สอบท่ีใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหา
โดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมา รวมทั้งประเมินผลดี ผลเสีย ผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
จากแนวทางการแกปั้ญหาท่ีนกัศึกษาเสนอ 

 มอบหมายงานท่ีตอ้งมีการคน้ควา้ คิด และวพิากษเ์ทคโนโลยใีหม่ๆ ในประเด็นต่างๆ 
 จดัใหมี้การน าเสนอ อภิปรายแนวความคิด หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 จดัให้มีการประชุมสัมมนาดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้การท าความเขา้ใจใน

เน้ือหาของผูบ้รรยาย ตั้งค  าถาม แลกเปล่ียนแนวคิด มีการวิพากษ์วิจารณ์ และการโตเ้ถียงใน
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 เน้ือหาของการบรรยาย และก่อให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะประสบความส าเร็จในฐานะวิศวกร

ซอฟตแ์วร์ 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน เพื่อน
ร่วมงานท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน และผูท่ี้จะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท่ี้จะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ี
จะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ีให้กบันักศึกษาในระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางดา้น
สังคมศาสตร์ท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัน้ี 

(1) สามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 
(3) สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งในฐานะส่วนตวัและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น 
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นควา้หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 
 มีภาวะความเป็นผูน้ า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
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2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข และมีทกัษะในการใชง้านเทคโนโลยี การส่ือสาร และ
สารสนเทศ ขั้นต ่าดงัน้ี 

(1) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
(3) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งโดยปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม  
(4) สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสารน้ีอาจท าได้
ในระหวา่งการสอน โดยอาจให้นกัศึกษาแกปั้ญหา วเิคราะห์ประสิทธิภาพของวธีิแกปั้ญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 

จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสม ตลอดจนไดเ้รียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอในชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
1.2 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเอง วชิาชีพและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

1.6 สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษา 
2.2 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยกุต์

ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
2.3 สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบและองคป์ระกอบต่างๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ใหไ้ดต้รงตามขอ้ก าหนด 

2.4 สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการดา้นคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยกุตใ์ช ้

2.5 รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ของตนอยา่งต่อเน่ือง 
2.6 มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาท่ีศึกษา เพื่อใหเ้ล็งเห็นถึงการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 มีประสบการณ์ในการพฒันาและออกแบบซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง 

2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 คิดอยา่งมีวจิารณญาณ และอยา่งเป็นระบบระเบียบ 

3.2 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางดา้นคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 สามารถส่ือสารภาษาองักฤษกบักลุ่มคนหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

4.3 สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4.4 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งในฐานะส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์

5.3 สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งโดยปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใชรู้ปแบบ
ของส่ือการน าเสนออยา่งเหมาะสม  

5.4 สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารอยา่งเหมาะสม 
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  ความรับผดิชอบหลกั     ความรับผดิชอบรอง    ไม่ม ี

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                              

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์                              

13006101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และ
การเขียนโปรแกรม 

13006102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับโลก
ยคุใหม่ 



กลุ่มวชิาภาษา                             

13006201 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

13006202 การเขียนภาษาทางเทคนิค 

13006203 การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทาง
เทคนิค 



กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                              

13006301 ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 

13006302 ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 

13006303 วฒันธรรมศึกษา 

13006304 สงัคมและวฒันธรรมไทย 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                             

13006401 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

13006402 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

13006403 การบริหารธุรกิจ 

13006404 การบริหารอุตสาหกรรม 

หมวดวชิาเฉพาะ                             

กลุ่มวชิาแกน                             

13006001 คณิตศาสตร์ 1 

13006002 คณิตศาสตร์ 2 

13006003 คณิตศาสตร์ 3 

13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

13006005 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 

13016105 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                             

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                             

13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

13016213 ปฏิบติัการโครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

13016216 ระบบปฏิบติัการ 

13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

13016236 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

13016240 ทฤษฎีการค านวณ 

13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

13016242 ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร 



กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์                             

13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

13016205 ปฏิบติัการวงจรดิจิตอล 

13016207 องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี 



13016208 ปฏิบติัการองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี 



13016244 ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ 

13016245 ซอฟตแ์วร์บนระบบฝังตวั 

กลุ่มเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์                             

13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

13016210 ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ 

13016211 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุขั้นสูง 

13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

13016215 ปฏิบติัการหลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

13016219 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถ ุ 

13016220 ปฏิบติัการการวเิคราะห์และออกแบบเชิง
วตัถุ 

13016224 การตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ 

13016226 การสร้างคอมไพเลอร์ 

13016228 การออกแบบและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ 



13016230 กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

13016238 ระบบฐานขอ้มูล 

13016239 การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม 

13016248 สมัมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

กลุ่มเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต์                             

13016223 ปัญญาประดิษฐ ์ 

13016227 ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

13016243 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ
คอมพิวเตอร์ 



13016246 การประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ีและ 
การส่ือสารไร้สาย 



กลุ่มประเดน็ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                             

13016003 สหกิจศึกษา 

13016004 การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาค 

ฤดูร้อน 


13016237 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

13016247 การประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร์ 

13016290 โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

13016291 โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

13016292 โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 

กลุ่มวชิาเลือก                             

13016301 ภาษาคอมพิวเตอร์ 

13016306 การวดัค่าทางดา้นซอฟตแ์วร์ 

13016308 สถาปัตยกรรมเชิงการใหบ้ริการ 

13016318 การวจิยัการด าเนินงาน 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

13016320 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

13016321 การพฒันาเกม 

13016322 การประมวลผลแบบขนานเบ้ืองตน้ 

13016323 หวัขอ้ดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 

13016324 หวัขอ้ดา้นสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 

13016325 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

13016332 ระบบภูมิสารสนเทศ 

13016336 การคืนคน้สารสนเทศ 

13016337 หวัขอ้ดา้นระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 

13016341 ระบบเครือข่ายทีซีพีไอพี 

13016343 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 

13016344 การเขียนโปรแกรมเวบ็ 

13016347 ความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 



13016348 หวัขอ้ดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

13016362 ปัญญาประดิษฐป์ระยกุต ์ 

13016366 เหมืองขอ้มูล 

13016367 เวบ็ส่ือความหมาย 
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 รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. การวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโน- 

โลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

13016368 เอเจนตช์าญฉลาด 

13016369 หุ่นยนตเ์บ้ืองตน้ 

13016370 ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

13016371 การรู้จ ารูปแบบ 

13016380 การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี 



13016381 ระบบควบคุมแบบฝังตวั 

13016382 การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลและการ
ประยกุตใ์ชง้าน 



13016383 สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบน
ตวัประมวลผลสญัญาณ 
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 หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

แผนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกดา้นของนกัศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
นานาชาติ ซ่ึงมีการประเมินผลทุกปีโดยคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิทั้งในและนอก
วิทยาลัย รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของรายงานผลการ
ประเมินระบบประกนัคุณภาพของวทิยาลยันานาชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยนานาชาติจะประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรในการวางแผนและปรับปรุงแผนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา ซ่ึงรวมไปถึงการ
เลือกใช้และปรับปรุงกลวิธีการทวนสอบท่ีเหมาะสม คณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะประสานงานกนัในการ
ด าเนินการตามแผนการทวนสอบและเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประเมินผลในแต่ละปี 

ตวัอยา่งกลวธีิการทวนสอบท่ีใชใ้นหลกัสูตรมีดงัต่อไปน้ี 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) การทวนสอบความรู้ท่ีไดใ้นแต่ละรายวชิา 

- คดัเลือกรายวชิาท่ีส าคญัและประเมินวา่ขอ้สอบในวชิาเหล่านั้นสอดคลอ้งตามเป้าหมายของ
การเรียนรู้หรือไม่ รวมทั้งประเมินการใหค้ะแนนของอาจารยว์า่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

- ในทุกรายวชิา นกัศึกษาทุกคนตอ้งกรอกแบบฟอร์มประเมินการเรียนการสอนและผลความรู้
ท่ีไดจ้ากการเรียนรายวชิานั้นๆ 

(2) การทวนสอบทกัษะภาษาองักฤษ 

- ประเมินความสามารถและพฒันาการในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา โดยพิจารณาจาก
งานเขียนของนกัศึกษา (เช่น การบา้น  รายงาน  หรือ กระดาษค าตอบขอ้สอบ เป็นตน้) และ
จากการน าเสนอผลงานของนกัศึกษา 

- ก่อนจะส าเร็จการศึกษา นกัศึกษาทุกคนตอ้งสอบขอ้สอบมาตรฐานภาษาองักฤษท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัสากล (เช่น IELTS หรือ TOEFL เป็นตน้) และผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

(3) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาในระดบัหลกัสูตร 

- ประเมินคุณภาพของโครงงานซอฟต์แวร์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 โดยการเชิญอาจารยห์รือ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกวทิยาลยันานาชาติ เขา้ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงงาน 
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 - ตามระบบประกนัคุณภาพภายในของสจล. และวทิยาลยันานาชาติ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) ภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในดา้นของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการหรือหัวหน้างาน โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ และ/หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ 

(3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี

ศึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้นหลกัสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้บณัฑิตไดเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุง
หลกัสูตรใหดี้ข้ึนดว้ย 

(5) การขอความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกผูม้าประเมินหลกัสูตร หรือ จากอาจารยพ์ิเศษ ต่อความ
พร้อมของนกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการ
พฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

แนวทางปฏิบติัในการเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่มีดงัน้ี 
 ก าหนดอาจารยอ์าวโุสเพื่อเป็นพี่เล้ียงใหก้บัอาจารยใ์หม่ 
 มีการปฐมนิเทศและแนะน าอาจารยใ์หม่ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

- นโยบายและพนัธกิจของสถาบนัและวทิยาลยันานาชาติ 
- บทบาทและหนา้ท่ี ความรับผดิชอบในฐานะอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา รวมถึงในฐานะ

ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
- กฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน รวมถึงการดูงานและการน าเสนอผลงานทั้งใน

และต่างประเทศ 
- หลกัสูตรท่ีสอน 
- สวสัดิการ การสนบัสนุนดา้นต่างๆ และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีสถาบนัและวทิยาลยันานาชาติ 

มีให ้
 แนะน าแนวทางในการเตรียมการสอน ทกัษะในการสอน การเตรียมเอกสารประกอบการสอน และ 

แนวทางการวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 แนะน าให้รู้จกัเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีนั้นๆ รวมถึงสถานท่ี

ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อความคล่องตวัในการติดต่อประสานงาน 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

 คณาจารยท์บทวนผลการเรียนการสอน ผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รวมถึง
ความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนในคร้ัง
ต่อไป 

 มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนระหวา่งคณาจารยเ์พื่อน าขอ้ดีไปปรับใช้
ต่อกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลของแต่ละรายวชิา 

 ส่งเสริมการให้คณาจารยไ์ปดูงานหรืออบรมในหน่วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณในการท าวจิยัของคณาจารย ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ และ
สนบัสนุน การวจิยัและพฒันาใหบ้ริการกบัภาคอุตสาหกรรม 
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  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยตี์พิมพผ์ลงานทางวชิาการในระดบันานาชาติ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัตั้งกลุ่มวิจยัร่วมระหว่างคณาจารยภ์ายในวิทยาลยั คณาจารยต่์าง

คณะ หรือคณาจารยต่์างสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจยั
ร่วมกนั 

 สร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์กบัภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความร่วมมือในการวิจยัและพัฒนานวตักรรม
ทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์กบัภาคอุตสาหกรรม 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร 

คณบดีวิทยาลยันานาชาติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงประกอบไปดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรจ านวน 5 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการหน่ึงท่านเป็นประธานหลกัสูตร โดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแล
และใหค้ าปรึกษา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประธานหลกัสูตรจะประชุมร่วมกบัคณาจารยท่ี์สอนในสาขาวิชาเพื่อด าเนินการ
จดัตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารยเ์ตรียมความพร้อมในเร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน ส่ือการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ และวธีิการวดัผลการเรียน 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- รับนกัศึกษาเขา้ศึกษาใน
หลกัสูตร โดยมีจ านวน
นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาอยา่งนอ้ย 
80% ของจ านวนนกัศึกษาท่ี
ระบุในแผนการรับนกัศึกษา 

- ก าหนดวธีิ รายละเอียด และเง่ือนไข
หลกัเกณฑก์ารรับนกัศึกษา 

- ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

- ด าเนินการรับนกัศึกษา 

- นกัศึกษาท่ีเขา้ท าการศึกษาใน
หลกัสูตรมีจ านวนอยา่งนอ้ย 
80% ของจ านวนนกัศึกษาท่ี
ระบุในแผนการรับนกัศึกษา 

- อยา่งนอ้ย 90% ของบณัฑิต
สามารถหางานหรือศึกษาต่อ
ไดภ้ายในเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

- ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและใหข้อ้มูล
นกัศึกษาส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดบัสูงข้ึนไปทั้งในมหาวทิยาลยัใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- จดักิจกรรมตลาดนดัแรงงานส าหรับ
ผูป้ระกอบการพบปะบณัฑิต เพื่อให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัต าแหน่ง และหนา้ท่ี
งานท่ีแต่ละบริษทัตอ้งการรับบณัฑิต
ไปท างาน 

- ท าการส ารวจจ านวนบณัฑิตท่ี
สามารถหางานหรือศึกษาต่อ
ไดภ้ายในเวลาหน่ึงปีนบัจาก
วนัท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผูรั้บผิดชอบบริหารงบประมาณของหลักสูตร ตามระเบียบ /ประกาศของ
สถาบนั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารงบประมาณรวมของทั้งสถาบนั 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

 หนงัสือและวารสาร 

นกัศึกษาสามารถอ่านและยมืหนงัสือและวารสารภายในห้องสมุดทุกแห่งในสถาบนั รายละเอียด
ของทรัพยากรภายในหอ้งสมุดของสถาบนัแสดงไวใ้นภาคผนวก ง 

 อุปกรณ์ส าหรับวชิาประเภทปฏิบติัการ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Microsoft Windows จ านวน 40 เคร่ือง 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการ Mac OS จ  านวน 20 เคร่ือง 

- ชุดทดลอง Digital and Logic Design จ  านวน 20 ชุด 

- ชุดทดลอง Microprocessor จ านวน 20 ชุด 

- เคร่ือง Oscilloscope จ านวน 20 ชุด 

- เคร่ืองก าเนิดสัญญาณ จ านวน 20 ชุด 

- แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับค่าได ้จ านวน 20 ชุด 

 อุปกรณ์ประกอบการสอน 

- เคร่ือง Video Projector จ านวน 12 ชุด 

- เคร่ือง Overhead Projector จ านวน 2 ชุด 

- เคร่ืองเสียง จ านวน 12 ชุด 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประธานหลักสูตรจะท าการประเมินความเพียงพอและคุณภาพของทรัพยากรการเรียนการสอน
ส าหรับใชใ้นหลกัสูตรท่ีมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และเสนอต่อคณบดีวทิยาลยันานาชาติ ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีการ
จดัหาทรัพยากรเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม  

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- มีหอ้งปฏิบติัการท่ีมีความ
พร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
และซอฟตแ์วร์สนบัสนุน
ส าหรับรายวชิาท่ีเปิดสอน
อยา่งเพียงพอ รวมถึงมี
หอ้งปฏิบติัการส าหรับการท า

- จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
ใหเ้พียงพอกบันกัศึกษาในแต่ละ
ชั้นเรียน 

- จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับการบริหารงานสารสนเทศ
ภายในหลกัสูตร และส าหรับการ
เรียนการสอนในวชิาปฏิบติัการ 

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สนบัสนุน
การเรียนวชิาปฏิบติัการต่อจ านวน
นกัศึกษาในอตัราส่วนอยา่งนอ้ย 
1:1 

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับการบริหารงานสารสนเทศ
ภายในหลกัสูตร และส าหรับการ
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
โครงงานซอฟตแ์วร์ โดยมี
การบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบ 

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประกอบการเรียนการสอน
วชิาปฏิบติัการต่อจ านวน
นกัศึกษาในอตัราส่วนอยา่ง
นอ้ย 1:1 

เรียนการสอนในวชิาปฏิบติัการ 

- มีเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือ
การเรียนการสอน และ
อุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการ 

- จดัหาเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือ
การเรียนการสอน และอุปกรณ์ใน
หอ้งปฏิบติัการ 

- เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนดูแลส่ือการ
เรียนการสอน และอุปกรณ์ในหอ้ง 
ปฏิบติัการ มีจ านวนเพียงพอ 

- ส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์
ในหอ้งปฏิบติัการมีความพร้อมต่อ
การใชง้าน 

- มีหอ้งคอมพิวเตอร์เปิดให้ 
บริการแก่นกัศึกษานอกเวลา
เรียนใหส้ามารถเขา้ใชไ้ดไ้ม่
ต ่ากวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั โดยมี
ปริมาณจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ี
เพียงพอ 

- จดัหาห้องคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ
แก่นกัศึกษานอกเวลาเรียน 

- นกัศึกษาสามารถใชห้อ้ง
คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนได ้

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้อง
คอมพิวเตอร์มีความพร้อมและมี
จ านวนเพียงพอกบัความตอ้งการใช้
งาน 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันานาชาติตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 มีจ านวนและคุณวฒิุตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติ เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดบัอุดมศึกษาของสกอ. 

 อาจารยต์อ้งมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร 

 อาจารย์ต้องมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
นกัศึกษา และมีประสบการณ์ท าวจิยัหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาท่ีสอน 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

69 
  มีทกัษะภาษาองักฤษดีเยีย่ม 

 สัดส่วนอาจารยต่์อนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของสกอ. 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

ในกรณีท่ีมีการรับอาจารย์ประจ าเพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติจะก าหนดคุณสมบติัของผูส้มัครให้
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของอาจารยป์ระจ าดงักล่าวขา้งตน้ และอาจมีการระบุสาขาวิชาท่ีผูส้มคัรควรมีความ
เช่ียวชาญเป็นพิเศษ พร้อมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใบสมคัรของผูส้มคัร คดัเลือกและสัมภาษณ์ผู ้
ผา่นเกณฑเ์พื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัครบตามก าหนดและมีความเหมาะสมในต าแหน่งท่ีเปิดรับ 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

คณาจารยผ์ูส้อนและประธานหลกัสูตรจะมีการหารือร่วมกนัในการติดตามและการทบทวนหลกัสูตร
อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในแต่ละภาคการศึกษา โดยประธานหลกัสูตรจะเป็นผูแ้จง้ผลการติดตามทบทวนการเรียน
การสอนในรายวิชา และผลการทบทวนหลักสูตรโดยรวมแก่คณาจารยผ์ูเ้ก่ียวข้อง เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน และพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
จะมีการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษเม่ือประธานหลกัสูตรพิจารณาเห็นวา่มีความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ

ดา้นในการสอนรายวชิาต่างๆ หรือเห็นวา่มีความตอ้งการอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน ซ่ึงอาจารยป์ระจ าท่ีมีอยู่
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีนั้นๆ  ทั้งน้ีการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในการแต่งตั้งคณาจารยพ์ิเศษ และไดรั้บการอนุมติัจากคณบดีวทิยาลยันานาชาติ 
ประธานหลกัสูตรจะเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลวา่อาจารยพ์ิเศษปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามเป้าหมาย ร่วมทั้งรับฟังปัญหา
และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบติังานของอาจารยพ์ิเศษ นอกจากน้ีประธานหลักสูตรจะประเมินการ
ปฏิบติังานของอาจารยพ์ิเศษและรายงานต่อคณบดี 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสายสนับสนุนจะตอ้งมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีดี 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้มีการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ โดยให้
ได้รับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้มีขีดความสามารถในการวิจยัทางด้าน
การศึกษา และเพื่อช่วยในการประเมินผลการบริหารจดัการหลกัสูตร และการประกนัคุณภาพ 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

 จดัให้มีการปฐมนิเทศ และระบบให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ความ
เขา้ใจแก่นกัศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนการศึกษาท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 มีการบริการขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบ และการรับค าร้องของนกัศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ติดตามผลการศึกษาของนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการส ารวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 

 มีการน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาจดัท าแผนกลยุทธ์เพื่อให้ไดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางแผนไว ้ตลอดจนปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานและสังคมอยา่งต่อเน่ือง 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนนกัศึกษาทุก
รายวชิา 

     

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัส้ินปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ
รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานในมคอ.7 ของปีท่ีผา่นมา 

     

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้น
การจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอนไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13. จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ี
ระบุไวใ้น มคอ. 2 หมวด 7 ขอ้ 2.4 

     

14. จ านวนนกัศึกษาแรกเขา้มีอยา่งนอ้ย 80% ของจ านวนนกัศึกษาท่ี
ระบุในแผนการรับนกัศึกษา 

     

15. เกิดความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ      
รวมตวับ่งช้ีบงัคบัท่ีตอ้งมีผลการด าเนินการ (ล าดบัขอ้ท่ี 1-5) (ตวั) 
ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 

รวมตวับ่งช้ี (ตวั) ในแต่ละปี 9 11 11 14 15 

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลกัสูตรท่ีไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดงัน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่นอ้ยกว่า 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมใน
แต่ละปี 

ปีการศึกษา หลกัสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2555 
ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5, 6, 8, 9, 10 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 9 ตวั 

2556 
ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5, 6-10, 13  
และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 11 ตวั 

2557 
ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5, 6-10, 13 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 11 ตวั 

2558 
ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5, 6-11, 13-15 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 14 ตวั 

2559 
ตอ้งบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีบงัคบั ตวัท่ี 1-5, 6-15 

และบรรลุเป้าหมายตวับ่งช้ีรวมไม่นอ้ยกวา่ 15 ตวั 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 จดัให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของแต่ละรายวิชา ท าหนา้ท่ีประเมินเน้ือหา วิธีการ
สอน หวัขอ้ในแต่ละบทเรียนท่ีนกัศึกษาควรจะมีความเขา้ใจและ/หรือสามารถลงมือปฏิบติัได ้โดย
เปรียบเทียบกบัรายละเอียดหลกัสูตร (มคอ. 2) และรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3) 

 มีการประชุมคณาจารยแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะระหวา่งอาจารย ์เพื่อถ่ายทอดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษา และแลกเปล่ียนกลยทุธ์การสอน 

 มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดยอาจารยผ์ูส้อน และน าผลการประเมินมา
ปรับกลยทุธ์การสอนใหเ้หมาะสม 

 การสอบถามจากนกัศึกษาถึงประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอนท่ีใช ้

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 นกัศึกษาประเมินการสอนของอาจารยทุ์กคนเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนของรายวชิา โดยใชแ้บบ
ประเมินการสอนตามท่ีก าหนด อาจารยน์ าผลการประเมิน มาวางแผนปรับปรุงการสอน 

 ประเมินเกณฑก์ารวดัผล การตรวจขอ้สอบ และพิจารณาผลการตดัเกรดนกัศึกษาของอาจารยผ์ูส้อน  

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

 วิทยาลยันานาชาติจดัตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพของหลักสูตรท่ีประกอบด้วยคณาจารย์
ภายในสจล. และผู ้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากภาคการศึกษาและจาก
ภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก 

 ท าการประเมินหลกัสูตรอยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

 ประเมินทกัษะความรู้ ความสามารถ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีจ  าเป็นของบณัฑิต ประเมิน
ทกัษะความสามารถในการติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษของบณัฑิต การประเมินผลการเรียนของ
บณัฑิต การประเมินผลการฝึกงาน การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต การประเมินผล
ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร อัตราจ านวนบัณฑิตท่ีท างานและท่ีไปศึกษาต่อ  และ
ความส าเร็จในอาชีพการงานและการศึกษาในระดบัสูงข้ึน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ท่ีระบุไวใ้นหมวดท่ี 7 โดย
คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของวทิยาลยันานาชาติ โดยจะมีการประเมินทุกๆ ปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณาจารยผ์ูส้อนจะน าผลการประเมินท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ปรับปรุงหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรต่อไป 
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 เอกสารแนบ 

(ก) ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 

(ข) ประกาศสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เร่ือง การลงทะเบียนเรียนขา้ม
สถาบนัอุดมศึกษา 

(ค) ค าอธิบายรายวชิา 

(ง) รายการทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(จ) ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 

(ช) รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ขอ้บงัคบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัเร่ือง  

การลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนัอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
ค าอธิบายรายวชิา 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์ 

13006101 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรม 3 (3-2-7) 
 INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วิชาน้ีเป็นการท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ มี
การกล่าวถึงประวติัความเป็นมาตลอดจนวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ และแนะน าภาษาคอมพิวเตอร์ 
หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ทั้งในแบบโครงสร้างและเชิงวตัถุ รวมทั้งตวัอย่างการเขียน
โปรแกรมเพื่อใชใ้นงานต่างๆ 

This course provides an introduction to basic components of a computer and computer 

operation, the history and the evolution of computers, an introduction to a programming 

language, basics of computer programming using structured and object-oriented approaches, 

and some examples of computer programming to serve various purposes. 

 

13006102 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับโลกยุคใหม่ 3 (3-0-6) 
 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วชิาน้ีศึกษาถึงความกา้วหนา้และพฒันาการทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยซ่ึีงรวมถึงแนวคิด

และการคน้พบอนัมีความส าคญัต่อชีวติประจ าวนัของผูค้น รวมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสังคม
ทั้งในปัจจุบนัและจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัอนาคต หวัขอ้ท่ีศึกษาจะคดัสรรมาจากวทิยาศาสตร์สาขาต่างๆ ท่ีมี
ความส าคญัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร์กายภาพ วทิยาศาสตร์ชีวภาพ วสัดุศาสตร์ เทคโนโลยกีารส่ือสาร 
วทิยาศาสตร์ทางดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และวทิยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัและน่าสนใจ ณ 
ช่วงเวลาต่างๆ นบัจากน้ี 

This course studies recent progress and development in science and technology, 

including its concepts and discoveries which have or are expected to have significant 

influence upon our daily life as well as the environment and the society at present and in the 

future. The topics covered in the course will be selected from various branches of science, 

including physical science, biological science, material science, communications technology, 

energy and environmental science, and other branches of science which are having significant 

impact and are of great interest at a certain period of time in the future. 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษา 

13006201 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 6 (6-0-12) 
 FOUNDATION ENGLISH 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE  
วิชาน้ีเป็นการศึกษาและฝึกฝนทกัษะการอ่าน เขียน ฟัง พูดภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการเรียนท่ี

วิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศพัท์และส านวนท่ีเป็นประโยชน์จากส่ือต่างๆ เช่น ต าราเรียน 
วารสาร หนงัสือพิมพ ์เวบ็ เป็นตน้ รวมถึงศึกษาไวยากรณ์และการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 

This course provides a study and practice of essential English language skills 

(reading, writing, listening, and speaking) for studying in the International College. The 

students will learn useful vocabulary and expressions from various media such as textbooks, 

journals, newspaper, web pages etc., as well as study the grammar and the correct usage of 

English language. 

 

13006202 การเขียนภาษาทางเทคนิค 3 (3-0-6) 
 TECHNICAL WRITING 

 วชิาบังคับก่อน: 13006201 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

 PREREQUISITE: 13006201 FOUNDATION ENGLISH 
วิชาน้ีเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถ

ประพนัธ์เอกสารทางเทคนิคท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งและสละสลวย 
นกัศึกษาจะไดฝึ้กฝนการประพนัธ์เรียงความ รายงาน บทความเชิงเทคนิค รวมถึงคู่มือการใชง้าน 

This course provides a study and practice of English writing skills, with the aim that 

the students can compose clear and effective technical writings with correct and appropriate 

usage of the language. The students will be trained to write technical essays, reports, articles, 

and manuals. 

 

13006203 การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทางเทคนิค 3 (3-0-6) 
 TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION 

 วชิาบังคับก่อน: 13006201 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 

 PREREQUISITE: 13006201 FOUNDATION ENGLISH 
วชิาน้ีเป็นการศึกษาและฝึกฝนทกัษะการส่ือสารและน าเสนอทางเทคนิคโดยใชภ้าษาองักฤษ โดยจะ

ศึกษาวิธีการส่ือสารและน าเสนอท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
นกัศึกษาจะไดฝึ้กฝนการส่ือสารในหัวขอ้ทางเทคนิคโดยการสนทนาและการเขียนโตต้อบ (เช่น จดหมาย 
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 หรืออีเมล) การพูดในท่ีสาธารณะและการบรรยายเชิงเทคนิค รวมถึงการอภิปรายในสัมมนา วิชาน้ียงัศึกษา
เทคนิคการจดัท างานน าเสนอและวธีิการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ 

This course provides a study and practice of technical communication and 

presentation skills in English. The course studies how to communicate and make a 

presentation clearly and effectively, with correct and appropriate usage of the language. The 

students are trained to communicate on technical topics through conversations and written 

correspondence (such as letters or emails), give public speeches and lectures on technical 

topics, and discuss in a seminar. The course will also study techniques in creating and 

delivering effective presentations. 

 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

13006301 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)  

 INTRODUCTION TO LOGIC 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วิชาน้ี เป็นการศึกษาธรรมชาติของตรรกศาสตร์และการคิดแบบมีเหตุมีผลทางตรรกะ อัน
ประกอบดว้ย การอา้งเหตุผล วากยสัมพนัธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกศาสตร์ประพจน์ ความสมเหตุสมผล
และการสมมูลในตรรกศาสตร์ประพจน์ ตารางความจริง ทฤษฎีการพิสูจน์เบ้ืองต้นส าหรับตรรกศาสตร์
ประพจน์ วากยสัมพนัธ์และอรรถศาสตร์ของตรรกศาสตร์ระดบัแรก ความสมเหตุสมผลและการสมมูลใน
ตรรกศาสตร์ระดบัแรก ทฤษฎีการพิสูจน์เบ้ืองตน้ส าหรับตรรกศาสตร์ระดบัแรก ขอ้จ ากดัของตรรกศาสตร์
ระดบัแรก และการประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์ในการแกปั้ญหา 

This course provides a study of the nature of logic and logical reasoning, covering the 

following topics: arguments, syntax and semantics of propositional logic, validity and 

equivalence in propositional logic, truth tables, basic proof theory for propositional logic, 

syntax and semantics of first-order logic, validity and equivalence in first-order logic, basic 

proof theory for first-order logic, limitations of first-order logic, and applications of logic for 

problem solving. 

 

13006302 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 PHILOSOPHY OF SCIENCE 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วชิาน้ีศึกษาถึงส่ิงท่ีเรียกวา่ “วทิยาศาสตร์” รวมทั้งลกัษณะธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และขบวนการ

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ หวัขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย ความหมายของวทิยาศาสตร์ ความเป็นจริง ลกัษณะ
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 ธรรมชาติของการส ารวจทางวทิยาศาสตร์  ทฤษฎีวทิยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างและการคน้พบทฤษฎี การ
อธิบายและการท านายทางวทิยาศาสตร์ ปัญหาการอุปนยั ความมีเหตุผลของวทิยาศาสตร์ ลกัษณะธรรมชาติ
ของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ แนวคิดในเร่ืองสัจธรรม วิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของสมมุตติฐาน การ
สนบัสนุนความถูกตอ้งของสมมุตติฐาน การปฏิเสธสมมุตติฐาน ตรรกกะของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ และ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ 

The course provides a study of the thing we call “science”, together with its nature 

and methodology. The topics cover the meaning of science, reality, the nature of scientific 

observations, scientific theories and their discovery and formation, scientific explanations and 

predictions, the problem of induction, scientific rationality, the nature of scientific 

knowledge, concepts of truth, hypothesis testing, hypothesis confirmation, hypothesis 

falsification, logic of scientific method, and scientific progress. 

 

13006303 วฒันธรรมศึกษา 3 (3-0-6) 
 CULTURAL STUDIES 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีกล่าวถึงทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของวฒันธรรมศึกษา วิวฒันาการและความสัมพนัธ์ของ

วฒันธรรมต่างๆ ในโลก และศึกษาในรายละเอียดของบางตวัอยา่งของวฒันธรรมในปัจจุบนั 
This course covers basic theory and concepts of cultural studies, evolution and 

relations of world cultures, and study in detail of selected cultures in present days. 

 

13006304 สังคมและวฒันธรรมไทย 3 (3-0-6) 
 THAI SOCIETY AND CULTURE 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีเป็นการศึกษาถึงเอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรมไทย การพฒันาและสืบทอดวฒันธรรม

ไทย วิวฒันาการของสังคมไทย ตลอดจนความสัมพันธ์ของสังคมและวฒันธรรมไทยกับสังคมและ
วฒันธรรมอ่ืนๆ 

This course covers a study of Thai social identity and culture, development and 

inheritance of Thai culture, evolution of Thai society, as well as relation of Thai society and 

culture to societies and cultures of other countries. 
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 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

13006401 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
 COMPUTER ETHICS AND LAW 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีเป็นการศึกษาถึงประเด็นทางด้านสังคม กฎหมาย และ จริยธรรม อันเกิดจากการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมาย นโยบาย และ เทคโนโลยีท่ีเป็น
ประเด็นส าคญัในปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรม
ทางคอมพิวเตอร์ และ ความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

This course provides a study of social, legal and moral issues raised by the 

development of information technology. The course examines the relationship between law, 

policy and technology related to current issues, including intellectual property, privacy, 

computer crime and various risks which may cause damages associated with computer usage. 

 

13006402 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO ECONOMICS 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีศึกษาภาพรวมของวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทาง

เศรษฐศาสตร์ทั้งในระดบัจุลภาคและระดบัมหภาค หัวขอ้ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีจะศึกษาประกอบดว้ย 
อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นต่อราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการผลิต 
และ การแข่งขนัแบบสมบูรณ์และแบบไม่สมบูรณ์ หัวขอ้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีจะศึกษาประกอบดว้ย 
อุปสงค์และอุปทานรวม ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาค  (เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายได้
ประชาชาติ เป็นตน้) การบริหารการเติบโตของเศรษฐกิจ ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ปัญหาคนว่างงาน เงินและ
ระบบธนาคาร นโยบายทางการเงินและการคลงั ภาษีอากร การคา้ระหวา่งประเทศ และอตัราแลกเปล่ียน 

This course gives an overview of economics, covering basic concepts and theories of 

microeconomics and macroeconomics. Topics in microeconomics studied include demand 

and supply, price elasticities, consumer behavior theory, production and cost theory, and 

perfect and imperfect competitions. Macroeconomics topics studied include aggregate 

demand and supply, macroeconomic data (e.g. gross domestic product, national income, etc.), 

management of economic growth, inflation problems, unemployment problems, money and 

banking systems, fiscal and monetary policy, taxation, international trades, and exchange 

rates.  
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13006403 การบริหารธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 BUSINESS ADMINISTRATION 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีแนะน าแนวคิด หลกัการ และกระบวนการของการจดัการธุรกิจ โดยศึกษาหัวขอ้ต่อไปน้ี 

วตัถุประสงค์และรูปแบบต่างๆ ขององค์กรธุรกิจ การวางแผน ผงัองค์กร การจูงใจ ความเป็นผูน้ า การ
ติดต่อส่ือสาร การควบคุมการปฏิบติังาน การตลาด และการบริหารบุคคลากร 

This course introduces concepts, principles, and processes in business administration. 

The topics of study include objectives and types of business organizations, planning, 

organization structures, motivation, leadership, communication, controlling of operations, 

marketing, and personnel management. 

 

13006404 การบริหารอุตสาหกรรม 3 (3-0-6) 
 INDUSTRIAL MANAGEMENT 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการผลิต ขอบเขต และกิจกรรมต่าง ๆ ของการบริหารการผลิต ผงั

องคก์ร การวางแผนและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิต การออกแบบงาน
และมาตรฐานวิธีการปฏิบติังาน การจดัตารางการผลิตส าหรับการผลิตประเภทต่างๆ การเลือกท าเลท่ีตั้ง
โรงงาน การจดัซ้ือและบริหารสินคา้คงคลงั การควบคุมคุณภาพ การเงินอุตสาหกรรม การบริหารบุคลากร 
แรงงานสัมพนัธ์ การสร้างแรงจูงใจใหก้บัคนงาน การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการจดัการดา้น
ความปลอดภยั 

This course provides a study of production management, the scope and various 

activities of production management, organization structures, planning and development of 

new products, forecasting of production, production planning, production layouts and 

operation standards, production scheduling, factory location, purchasing and inventory 

control, quality control, industrial finance, personnel management, labor relations, personnel 

motivation, production maintenance, and safety management. 
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 หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน 

13006001 คณติศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS 1 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

เน้ือหาของวิชาน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศึกษาทฤษฎีเมทริกส์และพีชคณิตเชิงเส้นในระดับ
เบ้ืองตน้ โดยครอบคลุมเน้ือหาต่อไปน้ี พีชคณิตของเมทริกซ์ ตวัก าหนด การผกผนั ระบบสมการเชิงเส้น 
การก าจดัแบบเกาส์ ปริภูมิเวคเตอร์ ปริภูมิยอ่ย การรวมเชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น ค่า
ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ ส่วนท่ีสองศึกษาแคลคูลสัเชิงอนุพนัธ์  โดยครอบคลุมเน้ือหา
ต่อไปน้ี ฟังก์ชนั ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ ฟังก์ชนัแฝง ฟังก์ชนัอดิศยั ฟังก์ชนัผกผนั อนุพนัธ์
อนัดบัสูง และการประยกุตข์องอนุพนัธ์ 

This course consists of two parts. The first part introduces matrix theory and linear 

algebra, covering the following topics: matrix algebra, determinants, inverses, systems of 

linear equations, Gaussian elimination, vector spaces, subspaces, linear combinations, linear 

independence, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors. The second part studies 

differential calculus and covers the following topics: functions, limits, continuity, derivatives, 

the chain rule, implicit differentials, transcendental functions, inverse functions, higher-order 

derivatives, and applications of derivatives.  

 

13006002 คณติศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS 2 

 วชิาบังคับก่อน:  13006001 คณิตศาสตร์ 1 

 PREREQUISITE:  13006001 MATHEMATICS 1 
วชิาน้ีศึกษาแคลคูลสัเชิงปริพนัธ์และการประยกุต์ใชง้าน โดยครอบคลุมเน้ือหาต่อไปน้ี ปฏิยานุพนัธ์ 

การอินทิเกรท ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลสั เทคนิคการอินทิเกรท การประยุกตใ์ชง้านของอินทิกรัล ระบบ
พิกดัเชิงขั้ว สมการพาราเมตริก เวกเตอร์ ระบบพิกดัในปริภูมิสามมิติ อนุพนัธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชนัของ
เวกเตอร์ อนุพนัธ์ของฟังกช์ัน่หลายตวัแปร และ อินทิกรัลหลายชั้น 

This course studies integral calculus and its applications. The topics studied include 

anti-derivatives, integration, the fundamental theorem of calculus, techniques of integration, 

applications of integrals, polar coordinate systems, parametric equations, vectors, coordinate 

systems in three-dimensional space, derivatives and integrals of vector functions, derivatives 

of functions of several variables, and multiple integrals. 
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13006003 คณติศาสตร์ 3 3 (3-0-6) 
 MATHEMATICS 3 

 วชิาบังคับก่อน:  13006002 คณิตศาสตร์ 2 

 PREREQUISITE:  13006002 MATHEMATICS 2 
วิชาน้ีศึกษาสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัในระดบัเบ้ืองตน้ โดยเน้นท่ีเทคนิคการหาค าตอบและการ

ประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพนัธ์ เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบด้วย สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดับหน่ึง สมการเชิง
อนุพนัธ์เชิงเส้น สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัสูง ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น การหาค าตอบโดยวิธี
เมตริกซ์ การแปลงลาปลาซ สมการลาปลาซ และการประยุกต์ใช้งานสมการเชิงอนุพนัธ์กับปัญหาทาง
วศิวกรรม 

This is a basic course on ordinary differential equations with emphasis on techniques 

for finding solutions and the applications of these equations. The course covers the following 

topics: first-order differential equations, linear differential equations, higher-order linear 

differential equations, systems of linear differential equations, solutions by matrix methods, 

the Laplace transform, Laplace equations, and applications of differential equations in 

engineering problems.  

 

13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (3-0-6) 
 PROBABILITY AND STATISTICS 

 วชิาบังคับก่อน: 13006002 คณิตศาสตร์ 2 
 PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2 

วิชาน้ีศึกษาถึงทฤษฏีความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน หัวขอ้ท่ีศึกษา
ประกอบดว้ย ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง ตวั
แปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหวงั วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐาน 

This course provides an elementary introduction to probability and statistics with 

applications. The topics of study include elementary probability theory, discrete random 

variables and probability distributions, continuous random variables and probability 

distributions, joint probability distributions, expected values, random sampling, parameter 

estimation, and hypothesis testing.  

 

13006005 หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
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 วิชาน้ีศึกษาหัวข้อพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีเน้ือหาดังน้ี   แนวคิดพื้นฐานของ
วงจรไฟฟ้า วงจรความตา้นทาน เทคนิคการวิเคราะห์แบบโหนดและลูป เทคนิคการวิเคราะห์แบบแยกส่วน 

ทฤษฎีบทของเธเวนินและนอร์ตนั ตวัเก็บประจุและตวัเหน่ียวน า วงจรทรานเชียนต์อนัดบัท่ีหน่ึงและสอง 
ตวัขยายสัญญาณและอุปกรณ์กระตุ้น อุปกรณ์โซลิดสเตท ไดโอดและวงจรเรียงกระแส  ทรานซิสเตอร์  
ไทริสเตอร์ และตวัขยายสัญญาณเชิงด าเนินการ 

This course covers fundamental topics in electrical engineering, including basic 

concepts of electric circuits, resistive circuits, nodal and loop analysis techniques, 

superposition, Thevenin’s and Norton’s Theorems, capacitors and inductors, first-order and 

second-order transient circuits, amplifiers and active devices, solid-state devices, diode and 

rectifiers, transistors, thyristors, and operational amplifiers. 

 

13016105 คณติศาสตร์ดิสครีต 3 (3-0-6) 
 DISCRETE MATHEMATICS 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
วิชาน้ีครอบคลุมความรู้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ดิสครีต โดยมีหัวขอ้ดงัน้ี ทฤษฎีเซตขั้นพื้นฐาน 

ทฤษฎีและเทคนิคการนับ คุณสมบติัของจ านวนเต็ม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การนิยามแบบเวียนเกิด 
สมการเวยีนเกิด ล าดบัและอนุกรม ความสัมพนัธ์  กราฟ และ โครงสร้างตน้ไม ้

This is an introductory course in discrete mathematics, covering the following topics: 

basic set theory, theory and techniques of counting, properties of integers, mathematical 

induction, recursive definitions, recurrent equations, sequences and summations, relations, 

graphs, and trees. 

 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

13016003 สหกจิศึกษา 6 (0-45-0) 
 CO-OPERATIVE EDUCATION 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วิชาน้ีก าหนดให้นักศึกษาเข้าไปท างานพัฒนาหรือวิจัยซอฟต์แวร์ร่วมกับบริษัทซอฟต์แวร์ 
หน่วยงาน หรือ องค์กร ภาครัฐ/เอกชนท่ีวิทยาลยันานาชาติให้การเห็นชอบตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ 
ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยท่ีนักศึกษาตอ้งมีการรายงานความก้าวหน้าของงานกบั
อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นระยะๆ และเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการท างาน นักศึกษาจะต้องน าเสนอรายงานและ
ผลงานท่ีไดท้  าต่อคณะกรรมการประเมินผล 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

115 
 

The course demands the student to work in a software company or a 

government/private organization, which is approved by the International College, for 

software development or research for one normal semester. The work of the student is under 

supervision of a faculty member, who is regarded as his/her “supervisor”. The student must 

report progress to his/her supervisor regularly. At the end of the semester, the student is 

required to submit a report and present their work to the evaluation committee. 

 

13016004 การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน 0 (0-45-0)   

 SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER  

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วิชาน้ีก าหนดให้นกัศึกษาทุกคนตอ้งผ่านการฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แบบเต็มเวลา
ตลอดหน่ึงภาคฤดูร้อน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การท างานในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และเขา้ใจหนา้ท่ี
ของวศิวกรซอฟตแ์วร์ นกัศึกษาผูผ้า่นการฝึกงานตอ้งเขียนรายงานการฝึกงานและไดรั้บหนงัสือยนืยนัวา่ผา่น
การฝึกงานอยา่งเป็นทางการจากหน่วยงานท่ีรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงาน โดยท่ีนกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
วชิาน้ีในภาคฤดูร้อน 

This course demands the student to complete a full-time software industrial training in 

a software company for one summer semester. The objectives of software industrial training 

are for the students to gain work experience in the software industry and to understand the 

role of a software engineer. Each student is required to submit a report and present an official 

statement from the employer confirming their satisfactory in the software industrial training. 

Each student is required to formally enroll in this course in a summer semester. 

 

13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 3 (3-0-6) 
 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
เน้ือหาวชิาน้ีประกอบดว้ย ทฤษฎีเบ้ืองตน้ของวงจรสวติช่ิง พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง การลดรูป

สมการบูลีนโดยใช้แผนท่ีของคาร์โนห์และวิธีของควิน-แม็คคลสัคี แผนภาพเวนน์ ลอจิกเกท ฟลิปฟล็อป 
วงจรนบั วงจรเรจิสเตอร์แบบเล่ือน และ การออกแบบวงจรไร้ความจ าและวงจรมีความจ า 

This course covers the following topics: basic theory of switching circuit, Boolean 

algebra, truth table, Boolean equation reduction by Karnaugh mapping and Quine–

McCluskey method, Venn diagram, logic gates, flip-flops, counters, shift registers, and 

combinational and sequential circuit design. 
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13016205 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล 1 (0-3-2) 

 DIGITAL CIRCUIT LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวิชา 13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจร

ตรรก 

Practical study related to 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 

 

13016207 องค์ประกอบคอมพวิเตอร์และภาษาแอสเซมบล ี 3 (3-0-6) 

 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

 PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
วิชาน้ีศึกษาพื้นฐานโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอมพิวเตอร์และการประมวลผลค าสั่ง

โปรแกรม โดยมีเน้ือหาดงัน้ี โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ เรจิสเตอร์ เทคโนโลยีบสั ล าดบัชั้นของ
หน่วยความจ า หน่วยความจ าหลกั หน่วยความจ าแคช อุปกรณ์เก็บบนัทึกขอ้มูลแบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ นอกจากน้ีวิชาน้ียงักล่าวถึงหลกัการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุดค าสั่ง 
โหมดการอา้งท่ีอยู ่และการถอดรหสัค าสั่ง 

This course studies the basics of microcomputer architectures and instruction 

execution. The topics covered include microprocessor structures, registers, bus technology, 

memory hierarchy, main memory, cache memory, storage devices, and peripheral devices. 

The course also covers assembly language programming, including instruction sets, 

addressing modes, and instruction decoding. 

 

13016208 ปฏิบัติการองค์ประกอบคอมพวิเตอร์และภาษาแอสเซมบล ี 1 (0-3-2) 

 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: 13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

 PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กับวิชา 13016207 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ

ภาษาแอสเซมบลี 

Practical study related to 13016207 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY 

LANGUAGE 
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13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3 (3-0-6) 
 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 PREREQUISITE: 13016235 C PROGRAMMING 
วชิาน้ีศึกษาหลกัการพื้นฐานของแนวคิดและวิธีเชิงวตัถุ และเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย

ภาษา C++ หวัขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย ออ็บเจคต ์คลาส การซ่อนองคป์ระกอบภายใน การสืบทอด การสืบ
ทอดจากหลายคลาส โพลีมอร์ฟิสซึม คลาสนามธรรม สมาชิกในคลาสแบบสถิต การสร้างและการท าลาย
อ็อบเจคต์ เนมสเปส การโอเวอร์โหลดฟังก์ชนั การทดแทนฟังก์ชัน การจดัการขอ้ยกเวน้ เทมเพลตคลาส 
และคอนเทนเนอร์คลาส รวมทั้งศึกษาเทคนิคเบ้ืองตน้ของการตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขจุดบกพร่อง
ของโปรแกรมเชิงวตัถุ 

This course introduces object-oriented concepts and methodology and studies object-

oriented programming using C++. Topics covered include objects, classes, encapsulation, 

inheritance, multiple inheritance, polymorphism, abstract classes, static class members, object 

construction and destruction, namespaces, function overloading, function overriding, 

exception handling, template classes, and container classes. This course also covers basic 

techniques for testing and debugging object-oriented programs. 

 

13016210 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 1 (0-3-2) 

 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: 13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 PREREQUISITE: 13016235 C PROGRAMMING 
การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวิชา 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิง

วตัถุ 

Practical study related to 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 

 

13016211 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุข้ันสูง 3 (3-2-7) 
 ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING 
 วชิาบังคับก่อน: 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

 PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 
วิชาน้ีศึกษาแนวคิดขั้นสูงของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ โดยเน้นให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการและ

วิธีการปฏิบติัในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมท่ีมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เน้ือหาประกอบดว้ย 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมท่ีสนบัสนุนการน ากลบัมาใชใ้หม่ ดีไซน์แพตเทิร์นพื้นฐาน การจดัการกบั
ขอ้ยกเวน้ การเขียนโปรแกรมแบบท าตามเหตุการณ์ การพฒันาโปรแกรมท่ีมีส่วนติดต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก การ
เขียนโปรแกรมมลัติเธรด การใช้งานเคร่ืองมือท่ีช่วยในการแก้จุดบกพร่องและการตรวจสอบโปรแกรม 
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 นอกจากน้ีวิชาน้ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การใช้งานคลาสในไลบราร่ีมาตรฐานหรือไลบราร่ีอ่ืนๆ โดย
ศึกษาจากเอกสารประกอบของไลบราร่ีนั้นๆ 

This course covers advanced concepts of object-oriented programming, with emphasis 

on principles and practices for the design and implementation of large and complex 

programs. The course covers the following topics: design and implementation principles to 

support software reuse, basic design patterns, exception handling, event-driven programming, 

development of programs with graphical user interface, multithread programming, and the 

use of tools to assist debugging and testing programs. Students are encouraged to learn to 

utilize classes from standard or third-party libraries by studying from the documentation of 

those libraries. 

 

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 3 (3-0-6) 

 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

 PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 
วิชาน้ีเป็นการศึกษาโครงสร้างขอ้มูลขั้นพื้นฐานและการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างขอ้มูล

ประเภทนั้นๆ ตลอดจนการวิเคราะห์อลักอริทึมในระดบัเบ้ืองตน้ หัวขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย อาเรย ์สแต็ก 
คิว ลิสต ์ตารางแฮช ตน้ไม ้ฮีป กราฟ การวเิคราะห์ความซบัซอ้นของอลักอริทึมในเชิงเวลาและเชิงพื้นท่ี สัญ
กรณ์เชิงเส้นก ากบั อลักอริทึมแบบเวียนเกิดและแบบท าซ ้ า อลักอริทึมในการเรียงล าดับและการคน้หา 
รวมถึงความซบัซอ้นของอลักอริทึมเหล่าน้ี  

The course studies basic data structures and their related operations as well as an 

introduction to the analysis of algorithms. Topics include arrays, stacks, queues, lists, hash 

tables, trees, heaps, graphs, time and space complexity analysis of algorithms, asymptotic 

notations, iterative and recursive algorithms, and algorithms for sorting and searching and 

their complexity.  
 

13016213 ปฏิบัติการโครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 1 (0-3-2) 
 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY  

 วชิาบังคับก่อน: 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

 PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 
การศึกษาเชิงปฏิบติัการปฏิบัติการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวิชา 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและ

อลักอริทึม 

Practical study related to 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
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13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 

 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ี ศึกษาหลักการและแนวคิดท่ีส าคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์  รวมถึงภาพรวมของ
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ หวัขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการและ
ขอ้ก าหนดของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้างและแบบเชิงวตัถุ การตรวจสอบความ
ถูกต้องของซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวฒันาการของซอฟต์แวร์และการบ ารุงรักษา
ซอฟตแ์วร์ ตลอดจนเคร่ืองมือท่ีช่วยในงานทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

This course studies important principles and concepts of software engineering, as well 

as an overview of software development processes. Topics include software development 

processes, requirements and specifications of software, structured and object-oriented 

software design, software verification and validation, software project management, software 

evolution and maintenance, and computer-aided software engineering (CASE) tools. 
 

13016215 ปฏิบัติการหลกัวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (0-3-2) 
 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

Practical study related to 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

 

13016216 ระบบปฏิบัติการ  3 (3-0-6) 

 OPERATING SYSTEMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
วิชาน้ีศึกษาหลกัการและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ โครงสร้างของ

ระบบปฏิบติัการ การจดัการโปรเซส การจดัก าหนดการของหน่วยประมวลผล  การประสานเวลาของ
โปรเซส การส่ือสารระหวา่งโปรเซส เซมาฟอร์และมอนิเตอร์ การป้องกนัไม่ให้โปรเซสใชท้รัพยากรพร้อม
กนั การตรวจจบัและป้องกนัภาวะติดตาย การบริหารหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน ระบบไฟล์ ระบบ
อินพุตและเอาต์พุต  การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลรอง การบริหารบัญ ชีผู ้ใช้  ความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบติัการ นอกจากน้ีวชิาน้ียงัศึกษาและเปรียบเทียบระหวา่งระบบปฏิบติัการท่ีส าคญั 

This course studies basic principles and concepts of operating systems. Topics include 

structures of operating systems, process management, processor scheduling, process 

synchronization, inter-process communication,  semaphores and monitors, mutual exclusion, 
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deadlock detection and prevention, memory management, virtual memory, file systems, I/O 

systems, secondary storage management, user account management, and operating system 

security. The course also studies and compares among important operating systems. 

 

13016219 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 3 (3-0-6) 
 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

วชิาน้ีครอบคลุมเน้ือหา หลกัการและวธีิด าเนินการท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์โดย
วิธีเชิงวตัถุ โดยจะเน้นการใช้งานภาษายูเอ็มแอล ตลอดจนศึกษาวิธีการพฒันาซอฟต์แวร์เชิงวตัถุภายใต้
กระบวนแบบยูนิฟายดโ์พรเซส ผูเ้รียนจะไดศึ้กษาการใชแ้ผนภาพต่างๆ ในภาษายเูอม็แอลรวมทั้งแพตเทิร์น
การออกแบบ ในกระบวนการวเิคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์ 

This course covers the principles and methodology of object-oriented analysis and 

design, with emphasis on the use of the Unified Modeling Language (UML), and also the 

object-oriented development methodology under the unified process. Students will study how 

to utilize various UML diagrams as well as several design patterns in software analysis and 

design processes. 

 

13016220 ปฏิบัติการการวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 1 (0-3-2) 
 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา 13016219 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

Practical study related to 13016219 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 

 

13016223 ปัญญาประดิษฐ์ 3 (3-0-6) 

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS  
วิชาน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมหัวขอ้ต่อไปน้ี ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ รูปแบบการแทนความรู้ 

(ไดแ้ก่ โครงข่ายความหมาย เฟรม กฎ ตรรกศาสตร์ ฯลฯ) การแกปั้ญหาโดยอาศยัวิธีการคน้หา (ไดแ้ก่ การ
คน้หาแบบปราศจากขอ้มูลข่าวสารและการคน้หาแบบอาศยัฮิวริสติก) การเล่นเกมท่ีอาศยัการคน้หา หลกั
ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น การวินิจฉัยของคอมพิวเตอร์โดยอาศัยตรรกศาสตร์ ระบบฐานความรู้ ระบ บ
ประมวลผลโดยใช้กฎ ระบบผูเ้ช่ียวชาญ การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน เอเจนต์ชาญฉลาด และ 
ภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมส าหรับปัญญาประดิษฐ ์
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The course covers the following topics: meanings of artificial intelligence, various 

knowledge representations (including semantic networks, frames, rules, logic, etc.), problem 

solving by search (including  uninformed search and heuristic search), playing games using 

search, elementary logic, logical reasoning, knowledge-based systems, rule-based systems, 

expert systems, machine learning, planning, intelligent agents, and programming languages 

for artificial intelligence. 

 

13016224 การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

วิชาน้ีศึกษา 3 กลวิธีส าคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ คือ การทดสอบ การ
ทบทวน และการทวนสอบความถูกตอ้งโดยวธีิท่ีเป็นระบบระเบียบ โดยจะเนน้ท่ีกลวธีิแรกคือการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งโดยการทดสอบ ซ่ึงมีหัวขอ้ท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ี ความจ าเป็นและขอ้จ ากดัของการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งโดยการทดสอบ ภาพรวมของกระบวนการทดสอบ การทดสอบความถูกตอ้งตลอดทั้งวฏัจกัร
ของการพฒันาซอฟต์แวร์ การทดสอบระดับหน่วย เทคนิคการออกแบบการทดสอบ การทดสอบแบบ
อตัโนมัติ เคร่ืองมือสนับสนุนการทดสอบ และการบริหารการทดสอบ วิชาน้ียงัศึกษาว่าการทบทวน
ซอฟต์แวร์ซ่ึงสามารถช่วยตรวจจบัและป้องกันขอ้ผิดพลาดในซอฟต์แวร์สามารถด าเนินการได้อย่างไร
ในทางปฏิบติั และศึกษากระบวนการตรวจพินิจตลอดทั้งวฏัจกัรของการพฒันาซอฟตแ์วร์ ซ่ึงรวมไปถึงการ
ตรวจพินิจเอกสารความตอ้งการ เอกสารการออกแบบ โปรแกรมโคด้ และ แผนการทดสอบ นอกจากน้ีวชิา
น้ียงัสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการทวนสอบความถูกตอ้งโดยวิธีท่ีเป็นระบบระเบียบ โดยจะศึกษา
การพิสูจน์ความถูกตอ้งของโปรแกรมท่ีไม่ซบัซอ้นโดยใชต้รรกศาสตร์ของฮอร์ 

This course studies three important methods for software verification and validation: 

testing, peer reviews, and formal verification, with emphasis on testing. Topics on testing 

include the necessity and limitations of testing, an overview of test processes, testing 

throughout the software development life cycle, unit testing, test design techniques, test 

automation, tool support for testing, and test management. The course will study how 

software peer reviews, which can help detect and prevent software defects, are carried out in 

practice and study the inspection processes throughout the software development life cycle, 

including the inspection of requirement documents, design documents, code, and test plans. 

The course will also provide a basic understanding of formal verification, including how to 

prove the correctness of a simple program using Hoare logic. 
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13016226 การสร้างคอมไพเลอร์ 3 (3-0-6) 

 COMPILER CONSTRUCTION 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

  13016240 ทฤษฎีการค านวณ 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

  13016240 THEORY OF COMPUTATION 

วิชาน้ีศึกษาทฤษฎีและหลกัการสร้างตวัแปลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวขอ้ประกอบดว้ย การ
วิเคราะห์ค า การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การสร้างพาร์เซอร์ การแปลโดยยึดตามไวยากรณ์ การตรวจสอบชนิด
ขอ้มูล การจดัการสภาพแวดลอ้มขณะโปรแกรมท างาน การสร้างภาษากลางและภาษาเคร่ือง และเทคนิค
ปรับปรุงโคด้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน การสร้างอินเทอร์พรีตเตอร์ พร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาการออกแบบ
และการสร้างคอมไพเลอร์ส าหรับภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษา 

This course studies theories and concepts for constructing computer language 

translators. The topics include lexical analysis, syntax analysis, parser construction, syntax-

directed translation, type checking, run-time environment handling, intermediate and machine 

code generation and code optimization, interpreter construction, together with case studies of 

compiler design and construction for some computer languages. 

 

13016227 ระบบคอมพวิเตอร์แบบกระจาย 3 (3-0-6) 
 DISTRIBUTED COMPUTING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

วิชาน้ีเน้นศึกษาถึงการประมวลผลแบบกระจายจากมุมมองของซอฟต์แวร์ระบบ โดยจะศึกษา
สถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเขียนโปรแกรมแบบกระจาย การส่งผ่านขอ้ความ การเรียกใช้
ฟังก์ชนัระยะไกล การส่ือสารแบบกลุ่ม ปัญหาสมาชิกและการตั้งช่ือ เวลาเชิงตรรก ความสอดคลอ้งกนั การ
ทนต่อความผิดพลาด และการกู้คืน นอกจากนั้ นยงักล่าวถึงหลักการและสถาปัตยกรรมส าหรับการ
ประมวลผลแบบกระจายและการประมวลผลรายการแบบกระจาย การประสานเวลาของโปรเซสและการ
ควบคุมการท างานแบบพร้อมเพรียงกนั คุณภาพของการให้บริการ  การรักษาความปลอดภยั และมิดเดิลแวร์ 
แบบต่างๆ (เช่น CORBA, DCE และ DCOM) 

This course emphasizes on distributed computing from a system software perspective. 

The topics include distributed system architectures, distributed programming, message 

passing, remote procedure calls, group communication, naming and membership problems, 

logical time, consistency, fault-tolerance, and recovery. It also covers concepts and 

architectures for distributed processing and distributed transaction processing, process 

synchronization and concurrency control, quality of service, security, and various middleware 

(e.g. CORBA, DCE and DCOM). 
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13016228 การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

วิชาน้ีกล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยเน้นในเร่ืองของการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและแบบจ าลองของสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ท่ีศึกษา
ประกอบดว้ย  สถาปัตยกรรมแบบการไหลของขอ้มูล สถาปัตยกรรมแบบเรียกโปรซิเยอร์ สถาปัตยกรรม
แบบมิดเดิลแวร์ สถาปัตยกรรมเชิงวตัถุ สถาปัตยกรรมแบบประมวลผลสนองต่อเหตุการณ์ สถาปัตยกรรม
เคร่ืองจักรเสมือน สถาปัตยกรรมเชิงคอมโพเนนท์ สถาปัตยกรรมแบบระบบท่ีใช้ข่าวสารร่วมกัน 
สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนท์-เซิร์ฟเวอร์ สถาปัตยกรรมแบบกระจาย สถาปัตยกรรมแบบเอนเตอร์ไพรส์ 
สถาปัตยกรรมแบบเวบ็ สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริการ สถาปัตยกรรมแบบกริด และสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสาน ซ่ึงส าหรับสถาปัตยกรรมแต่ละแบบท่ีกล่าวมา วิชาน้ีจะศึกษาถึงท่ีมา ขอ้ดี ขอ้เสีย และการน า
สถาปัตยกรรมแบบนั้นๆ มาใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

This course provides an introduction to software design with emphasis on 

architectural design and models of software architectures. Software architectures studied 

include: data flow architectures, procedure-based architectures, middleware architectures, 

object-oriented architectures, event-driven architectures, virtual machine architectures, 

component-based architectures, shared information system architectures, client-server 

architectures, distributed architectures, enterprise architectures, web-based architectures, 

service-oriented architectures, grid architectures, and mixed architectures. For each 

architectural style studied, the course discusses the technological background of its evolution, 

its advantages and disadvantages, and its uses in the software development. 

 

13016230 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นกลุ่มของกิจกรรม วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิตและบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ เน้ือหาวิชาน้ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงกระบวนการพฒันาและ
บ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ท่ีคุณภาพสูงให้สามารถด าเนินการได้เสร็จตามก าหนดระยะเวลาและประหยดั
ทรัพยากร ซ่ึงเน้ือหาครอบคลุมถึงวิวฒันาการความเป็นมาของกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ 
โดยเฉพาะแบบท่ีเป็นท่ีรู้จกักันดีในปัจจุบันและแบบท่ีใช้อย่างประสบความส าเร็จ ได้แก่ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบท าซ ้ าๆ (เช่น แบบสไปรอล และแบบแรชัน่นอลยูนิฟายโปรเซส ) แบบอะไจล์ (เช่น เอ็กซ์
ตรีมโปรแกรมม่ิง (เอก็ซ์พี) การสร้างแบบจ าลองอะไจล์ (เอเอ็ม) สกรัม คริสตอล การพฒันาท่ีขบัเคล่ือนโดย
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 ฟังก์ชันการใช้งาน (เอฟดีดี) และแบบทยอยให้การอุดหนุนการเงิน (ไอเอฟเอ็ม)) กรอบของซอฟต์แวร์
มาชวลลิต้ี และการปรับปรุงกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ (เช่น แคปปาบิลิต้ีมาชวลลิต้ีโมเดล (ซีเอ็มเอ็ม) 
และกระบวนการซอฟตแ์วร์ส่วนบุคคล (พีเอสพี)). 

A software development process is a set of activities, methods, and practices that are 

used in the production and maintenance process of software. This course is concerned with 

improving the processes used to develop and maintain high-quality software in a timely and 

economical manner. It covers the evolutions of different software development models and 

the currently popular and successful process models, including iterative software 

development (e.g. spiral models and the Rational Unified Process (RUP)), agile software 

development (e.g. Extreme Programming (XP), Agile Modeling (AM), Scrum, Crystal, 

Feature Driven Development (FDD), and Incremental Funding Method (IFM)), software 

maturity frameworks and software process improvement (e.g. the Capability Maturity Model 

(CMM) and the Personal Software Process (PSP)). 

 

13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3 (3-0-6) 

 C PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วชิาน้ีแนะน าแนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใชภ้าษาซี โดยจะเนน้ดา้น
การพฒันาความสามารถของนกัศึกษาในการออกแบบอลักอริทึมและน าอลักอริทึมมาเขียนเป็นโปรแกรม 
หัวขอ้ในวิชาน้ีประกอบด้วย พื้นฐานการออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ตวัแปรและชนิดของ
ขอ้มูล ประโยคส าหรับอินพุตและเอาต์พุต ประโยคส าหรับสร้างเง่ือนไข ประโยคส าหรับวนซ ้ า การแบ่ง
โปรแกรมออกเป็นโปรแกรมยอ่ย การส่งผา่นพารามิเตอร์ ตวัช้ี อาเรยแ์ละอาเรยท่ี์ซบัซ้อน สตริง ชนิดขอ้มูล
ท่ีก าหนดโดยผูใ้ช ้การประมวลผลไฟล ์และเทคนิคการตรวจสอบและดีบกัโปรแกรม 

This is an introductory course in computer programming using the C language. 

Emphasis is placed on developing the students’ abilities in the design and implementation of 

algorithms. The course describes the fundamentals of program design and implementation in 

C, variables and data types, input and output statements, conditional statements, loop 

statements, modularity, parameter passing, pointers, arrays and complex arrays, strings, user-

defined types, file processing, and program testing and debugging techniques. 

 

13016236 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาซี 1 (0-3-2) 

 C PROGRAMMING LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 
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 การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา 13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

Practical study related to 13016235 C PROGRAMMING 

 

13016237 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 

 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
วิชาน้ีศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศและระบบฐานขอ้มูล โดยเน้นศึกษาระบบ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หัวข้อท่ีศึกษาประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูลแบบต่างๆ การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ แบบจ าลองความสัมพนัธ์และ
เอนทิตี รูปแบบบรรทดัฐานของฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ และภาษาส าหรับสอบถามฐานขอ้มูล 

This course studies basic concepts of information systems and database systems, with 

emphasis on the study of relational database systems. Topics include basic concepts of 

information systems and database systems, types of data models, relational database design, 

entity-relationship models, normal forms of relational databases, and database query 

languages. 

 

13016238 ระบบฐานข้อมูล 3 (3-0-6) 
 DATABASE SYSTEMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016237 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

 PREREQUISITE: 13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 
วชิาน้ีศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและกลไกของระบบจดัการฐานขอ้มูล โครงสร้างฐานขอ้มูลในระดบั

กายภาพ กลไกในการเขา้ถึงฐานข้อมูล การประมวลผลการสอบถาม การประมวลผลรายการ การกู้คืน
ฐานขอ้มูล การควบคุมการใชข้อ้มูลพร้อมกนั ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย และระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ 

This course studies the structures and mechanisms of database management systems, 

physical structures of databases, access mechanisms, query processing, transaction 

processing, database recovery, concurrency control, distributed database systems, and object-
oriented database systems. 

 

13016239 การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทมึ 3 (3-0-6) 
 ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS  

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีศึกษาทฤษฎีและเทคนิคของการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม นักศึกษาจะได้ศึกษา
แนวทางออกแบบอลักอริทึมเพื่อแกปั้ญหาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย การคน้หาขอ้มูล การเรียงล าดบั
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 ขอ้มูล การหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และปัญหาท่ีส าคญัในทฤษฎีกราฟ นอกจากน้ียงัศึกษาเทคนิคการออกแบบ
อลักอริทึมท่ีส าคญัไดแ้ก่ กลวิธีเชิงละโมบ กลวิธีแบบแบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการพลวตั การยอ้นรอย 
และกลวิธีบรานช์แอนด์บาวด์ ดา้นการวิเคราะห์อลักอริทึมนกัศึกษาจะไดฝึ้กฝนการวิเคราะห์เร่ืองเวลาและ
ทรัพยากรท่ีอลักอริทึมใชใ้นการประมวลผล รวมถึงเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

This course provides a study of theories and techniques of algorithm design and 

analysis. For algorithm design, students will study a wide range of algorithmic solutions to 

problems from various application areas, including searching, sorting, optimization, and 

important problems in graph theory. In addition, important design paradigms will be covered 

including greedy methods, divide-and-conquer methods, dynamic programming, 

backtracking, and branch-and-bound methods. For algorithm analysis, students will practice 

analyzing the execution time and the resource consumption of algorithms, and related 

mathematical techniques. 

 

13016240 ทฤษฎกีารค านวณ 3 (3-0-6) 

 THEORY OF COMPUTATION 

 วชิาบังคับก่อน: 13016105 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

 PREREQUISITE: 13016105 DISCRETE MATHEMATICS 

วิชาน้ีศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีการค านวณ โดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี สตริงและภาษา ไฟไนต์ออโต
มาตา ความเท่าเทียมกนัของไฟไนตอ์อโตมาตาแบบท่ีคาดเดาไดแ้ละไฟไนตอ์อโตมาตาแบบท่ีคาดเดาไม่ได ้
ภาษาเรกูลาร์ นิพจน์เรกูลาร์ ไวยากรณ์เรกูลาร์ ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาเรกูลาร์และไวยากรณ์เรกูลาร์ 

คุณสมบติัของภาษาเรกูลาร์ ป๊ัมป้ิงเลมม่าส าหรับภาษาเรกูลาร์ ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี พุชดาวน์ออโตมาตา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพุชดาวน์ออโตมาตากบัภาษาคอนเท็กซ์ฟรี คุณสมบติัของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี ป๊ัมป้ิง
เลมม่าส าหรับภาษาคอนเท็กซ์ฟรี ทวัร่ิงแมชีน ความเท่าเทียมกนัของทวัร่ิงแมชีนท่ีคาดเดาได้และทวัร่ิง
แมชีนท่ีคาดเดาไม่ได ้ปัญหาท่ีตดัสินไม่ได ้ความซบัซอ้นในการค านวณ กลุ่มความซบัซ้อนท่ีส าคญั (เช่น P 

NP และ EXPTIME) การลดรูป และกลุ่มความซบัซอ้นบริบูรณ์ 
This course provides an introduction to the theory of computation, covering the 

following topics: strings and languages, finite automata, equivalence of deterministic finite 

automata and nondeterministic finite automata, regular languages, regular expressions, 

regular grammars, relations between regular languages and regular grammars, properties of 

regular languages, pumping lemma for regular languages, context-free grammar, pushdown 

automata, relations between pushdown automata and context-free languages, properties of 

context-free languages, pumping lemma for context-free languages, Turing machines, 

equivalence of nondeterministic Turing machines and deterministic Turing machines, 

undecidable problems, computational complexity, important complexity classes (such as P, 

NP, and EXPTIME), reduction, and complete complexity classes.  
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13016241 เครือข่ายคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร 3 (3-0-6)  

 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีศึกษาถึงภาพรวมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร โดยครอบคลุมเน้ือหาต่อไปน้ี 
แบบจ าลองอา้งอิงส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น โอเอสไอ และ ทีซีพี/ไอพี พื้นฐานการส่ือสารขอ้มูล
ดิจิตอลแบบใชส้ายและแบบไร้สาย แนวคิดการส่ือสารขอ้มูลแบบเพียร์ทูเพียร์ เครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่าย
ขา้มถ่ิน (เช่น อีเทอร์เน็ต และ เอทีเอ็ม) ประเด็นดา้นการออกแบบในชั้นเครือข่าย อลักอริทึมการหาเส้นทาง 
กลวิธีควบคุมความคบัคัง่ มาตรฐานและตวัอยา่งของโพรโทคอลในชั้นเครือข่าย ประเด็นดา้นการออกแบบ
ในชั้นล าเลียง คุณภาพการให้บริการ มาตรฐานและตวัอยา่งของโพรโทคอลในชั้นล าเลียง (เช่น ทีซีพี และ ยู
ดีพี) การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย และตัวอย่างการน าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน (เช่น 
อินเทอร์เน็ต อีเมล ์เวลิดไ์วดเ์วบ็ และการส่ือสารดว้ยภาพและเสียงผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์) 

This course provides an overview of computer networks and communications, 

covering the following topics: computer network reference models such as OSI and TCP/IP, 

basics of wired and wireless digital communications, concepts of peer-to-peer 

communications, LAN and WAN (such as Ethernet and ATM), network layer design issues, 

routing algorithms, congestion control methodologies, standards and examples of network 

protocols, transport layer design issues, quality of services, standards and examples of 

transport protocols (such as TCP and UDP), network security, and computer network 

applications (such as the Internet, emails, World Wide Web, and the voice and video 

communications over computer networks). 

 

13016242 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร 1 (0-3-2)  

 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

การศึกษาเชิงปฏิบติัการท่ีมีเน้ือหาสัมพนัธ์กบัวชิา 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

Practical experiments related to 13016241 COMPUTER NETWORKS AND 

COMMUNICATIONS 

 

13016243 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 

 HUMAN-COMPUTER INTERACTION 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 
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 วิชาน้ีศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของการรับรู้ของมนุษย ์การยศาสตร์ การรู้คิดและจิตวิทยาของการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกแบบซอฟตแ์วร์ท่ีมีการตอบโตก้บัผูใ้ช ้โดย
มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ความตอ้งการส าหรับซอฟตแ์วร์ท่ีมีการตอบโตก้บัผูใ้ช ้หลกัการและเทคนิค
การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ ประเภทของอุปกรณ์อินพุต การเลือกใช้อุปกรณ์อินพุตท่ีเหมาะสม และการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและประเมินการใชง้านซอฟตแ์วร์ท่ีมีการตอบโตก้บัผูใ้ช ้

This course studies fundamental concepts of human perception, ergonomics, 

cognition, and psychology of the interaction between human and computer systems, and also 

covers the following topics on the design of interactive software: requirement analysis for 

interactive software, principles and techniques of user interface design, types of input 

devices, choosing appropriate input devices, and validation and usability evaluation of 

interactive software. 

 

13016244 ไมโครโพรเซสเซอร์และการอนิเตอร์เฟซ 3 (3-2-7) 

 MICROPROCESSORS AND INTERFACING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก 

 PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN 
วิชาน้ีศึกษาสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีนิยมใช้ในระบบฝังตวั 

รวมทั้งการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่อพ่วง และการพฒันาซอฟตแ์วร์บนสถาปัตยกรรมเหล่านั้น หัวขอ้ท่ีศึกษา
ประกอบดว้ย สถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ส าหรับระบบฝังตวั การ
เช่ือมต่อหน่วยความจ า บสั อินเตอร์รัปต ์การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อินพุตเอาตพ์ุต การแปลงระหวา่งสัญญาณ
อนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล การเช่ือมต่อกับตวัเซ็นเซอร์และตวัขบั และการส่ือสารข้อมูลผ่านพอร์ต 
(ไดแ้ก่ พอร์ต RS-232 พอร์ต USB และพอร์ตขนาน เป็นตน้) 

This course studies some architectures of the microprocessors and microcontrollers, 

which are widely used in embedded systems, as well as peripherals interfacing, and software 

development on those architectures. The topics include the architectures of microprocessors 

and microcontrollers in embedded systems, memory interfacing, buses, interrupts, interfacing 

with input/output devices, the conversion between analog signals and digital signals, 

interfacing with sensors and actuators, and data communication through ports (such as RS-

232 ports, USB ports, and parallel ports). 

 

13016245 ซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัว 3 (3-0-6) 

 EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016244 ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ 

 PREREQUISITE: 13016244 MICROPROCESSORS AND INTERFACING 
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 วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาต่อไปน้ี โครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนระบบฝังตวัใน
การประยุกต์ใช้งานต่างๆ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบซอฟต์แวร์ส าหรับระบบฝังตัว (ซ่ึงรวมถึง 
ขอ้จ ากดัของทรัพยากร การส้ินเปลืองพลงังาน ขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา ความเช่ือถือได ้และ การทนต่อการท างาน
ผิดพลาด) การระบุขอ้ก าหนดของซอฟต์แวร์ส าหรับระบบฝังตวั กระบวนการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์แบบฝังตวั ระบบปฏิบติัการส าหรับระบบฝังตวั โปรแกรมขบัอุปกรณ์ และ
เทคนิคส าหรับตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ทั้งแบบวาลิดเดชนัและเวอริฟิเคชนับนระบบฝังตวั 

This course covers the following topics: basic structures of the hardware and the 

software on embedded systems for various applications, design considerations for software 

on embedded systems (including resource constraints, energy consumption, time constraints, 

reliability, and fault tolerance), requirement specifications for software on embedded 

systems, methodologies and tools for the design and development of embedded software, 

operating systems for embedded systems, device drivers, and verification and validation 

techniques for software on embedded systems.  

 

13016246 การประมวลผลบนระบบเคล่ือนที่และการส่ือสารไร้สาย 3 (3-0-6) 

 MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ี โดยครอบคลุมเน้ือหาตั้งแต่
สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การส่ือสารขอ้มูลแบบไร้สายและเทคโนโลยีเครือข่าย
ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ตวัเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ การรับรู้ต าแหน่ง ระบบปฏิบติัการและ
สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การพฒันาซอฟตแ์วร์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี และการประยกุตใ์ช้
งานอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

This course introduces fundamental concepts of mobile computing. These include an 

overview of hardware architectures of mobile devices, wireless communications and 

networking technologies for mobile devices, sensors and peripherals, location awareness, 

mobile operating systems and software architectures, software development for mobile 

devices, and applications of mobile devices.  

 

13016247 การประกอบการธุรกจิซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

ในวิชาน้ีนักศึกษาจะท างานเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะในการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ โดยการจดัตั้งและด าเนินงานบริษทัพฒันาซอฟต์แวร์จ าลอง นกัศึกษาจะไดศึ้กษาการหาโอกาส
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 เชิงธุรกิจส าหรับไอเดียด้านเทคโนโลยี การสรรหาทรัพยากร อนัไดแ้ก่ ทีมงานท่ีมีความสามารถ รวมทั้ง 
เงินทุน การท าการตลาดเพื่อขายไอเดีย ตลอดจนการบริหารการเติบโตของบริษทั วิชาน้ีจะเน้นท่ีการจดัตั้ง
และบริหารงานบริษทัซอฟตแ์วร์ขนาดเล็ก กรอบทางการเงินและกฎหมายซ่ึงบริษทัจะตอ้งด าเนินงานภายใต ้
การบริหารบริษทัเพื่อความส าเร็จในการด าเนินกิจการ หวัขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย การศึกษาตลาด การศึกษา
ความเป็นไปได ้การวิเคราะห์ตน้ทุน เร่ืองเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา การเจรจาต่อรองสัญญา การบริหาร
จดัการทรัพยากร การวางแผนธุรกิจ การเงิน และการตลาด ผลลพัธ์สุดทา้ยจากนกัศึกษาแต่ละกลุ่มคือแผน
ธุรกิจส าหรับน าผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ของบริษทัไปสู่การคา้ในเชิงพาณิชย ์

In this course, the students will work in teams to study and practice skills in software 

entrepreneurship, through setting up and running virtual software development companies. 

The students will study how to find prospective commercial opportunities for a technological 

idea, how to acquire resources including talent and capital, and how to market the idea, as 

well as manage the growth. The emphasis will be on how small software companies are 

created and managed, the financial and legal frameworks within which such companies 

operate, and the management of the companies for successful operations. Topics include 

market studies, feasibility studies, cost analysis, intellectual property, contract negotiation, 

resource management, business planning, finance, and marketing. The final outcome of each 

group of students will be a business plan for commercializing their software products. 

 

13016248 สัมมนาด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 0 (0-3-0) 

 SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วิชาน้ีก าหนดให้นกัศึกษาเขา้ฟังการบรรยายและร่วมสัมมนากบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ีรู้จกัในวงการ
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์หรือวงการคน้ควา้วิจยัและพฒันาทางดา้นคอมพิวเตอร์ โดยนกัศึกษาตอ้งส่งรายงาน
สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการเขา้ฟังสัมมนาในแต่ละคร้ัง 

This course requires the students to attend seminars, lectures, and/or talks, given by 

invited speakers who are well-known in the software industry or in research and development 

in computing-related areas. The students are required to submit a written report summarizing 

what they have learned from each seminar. 

 

13016290 โครงงานซอฟต์แวร์กลุ่ม 3 (2-3-6) 
 TEAM SOFTWARE PROJECT 
 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 
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 วิชาน้ีเป็นวิชาการด าเนินโครงงานซอฟต์แวร์โดยท่ีนกัศึกษาร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน 
นกัศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนรู้ท่ีจะบูรณาการความรู้และทกัษะดา้นการพฒันาซอฟตแ์วร์ในแต่ละขั้นตอนให้ได้
ซอฟตแ์วร์ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ความตอ้งการ การสร้างแบบจ าลองระบบ 
การออกแบบ การพฒันา และการตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อน ามาใชฝึ้กปฏิบติัจริงในการพัฒนาซอฟตแ์วร์
ตามหัวขอ้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนดหรือหัวขอ้ท่ีนกัศึกษาก าหนดดว้ยตนเอง และเพื่อเป็นการเสริมทกัษะ
ในการบริหารจดัการโครงงานท่ีดีและเป็นระบบ ในวิชาน้ีนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎี หลักการ และ
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารโครงงาน เพื่อให้นกัศึกษาน าไปประยุกต์ใช้จริงในโครงงาน โดยมีหัวขอ้ดงัน้ี 
การประมาณการจ านวนแรงงาน เวลา และค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการด าเนินโครงงาน การวางแผนการด าเนินงาน 
การก าหนดตารางเวลาการท างาน การวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารความเส่ียง การเฝ้าติดตามตรวจสอบ
และควบคุมความกา้วหน้าของโครงงาน การแบ่งงานและการประสานงาน ตลอดจนกระบวนการประกนั
คุณภาพซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้ 

This is a software project course in which the students work in groups, each group 

consisting of 3-4 members, to develop software according to the requirements provided by 

the users. The students will learn to integrate their knowledge and skills to perform each 

phase of software development, including requirement analysis, modeling, design, 

implementation, and testing, in order to obtain the required software, whose topic is decided 

by the supervisors or by the students themselves. In order to train the students with skills in 

good and systematic management practice, in this course the students will learn theories and 

principles of project management and supporting tools which they can apply on their projects. 

The training covers the following topics: labor, time, and cost estimation, project planning 

and scheduling, option analysis, risk management, progress monitoring and control, job 

division and coordination, and an introduction to software quality assurance processes. 

 

13016291 โครงงานซอฟต์แวร์ 1 3 (0-9-5) 
 SOFTWARE PROJECT 1 

 วชิาบังคับก่อน: ไม่มี 

 PREREQUISITE: NONE 

วชิาน้ีมุ่งให้นกัศึกษาไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ วิจยัในหวัขอ้ทางดา้นซอฟตแ์วร์และน าไปพฒันาเป็น
ซอฟตแ์วร์ดว้ยตนเองโดยอาศยักระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ และเน้นให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนวิธีการ
วิจัยภายใต้การดูแลและให้ค  าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อก่อให้เกิดผลงานต้นคิดด้วยความคิด
สร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะต้องจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงงานพร้อมทั้งน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  

In this course, the students will conduct their independent study, research and 

development of computer software using software engineering methodology. The students 

will be guided by their project supervisor to conduct research and software development with 
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the aim that they can develop their own original work with their creativity and problem 

solving skills. The required project report must be submitted and presented to the 

examination committee at the end of the semester. 
 

13016292 โครงงานซอฟต์แวร์ 2 3 (0-9-5) 
 SOFTWARE PROJECT 2 

 วชิาบังคับก่อน: 13016291 โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

 PREREQUISITE: 13016291 SOFTWARE PROJECT 1 
วชิาน้ีมุ่งให้นกัศึกษาไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ วิจยัในหวัขอ้ทางดา้นซอฟตแ์วร์และน าไปพฒันาเป็น

ซอฟตแ์วร์ดว้ยตนเองโดยอาศยักระบวนการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ และเน้นให้นกัศึกษาไดฝึ้กฝนวิธีการ
วิจยัภายใตก้ารดูแลและให้ค  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อก่อให้เกิดผลงานท่ีเป็นตน้คิดดว้ยความคิด
สร้างสรรคแ์ละการคิดแกปั้ญหาของนกัศึกษาเอง นกัศึกษาจะตอ้งส่งปริญญานิพนธ์และช้ินงานซอฟตแ์วร์ท่ี
พฒันาข้ึน พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  

In this course, the students will conduct their independent study, research and 

development of computer software using software engineering methodology. The students 

will be guided by their project supervisor to conduct research and software development with 

the aim that they can develop their own original work with their creativity and problem 

solving skills. The required project thesis must be submitted together with the developed 

software and presented to the examination committee at the end of the semester. 
 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเลือก 

13016301 ภาษาคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 

 PROGRAMMING LANGUAGES 

 วชิาบังคับก่อน: 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

 PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING 

วิชาน้ีศึกษาถึงวิวฒันาการความเป็นมาและความสัมพันธ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ แนวคิดและ
ประเด็นท่ีส าคญัในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย วากยสัมพนัธ์และอรรถศาสตร์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของขอ้มูล การก าหนดสาระส าคญั โพลีมอร์ฟิสซึม และการแยกโปรแกรมออกเป็น
ส่วนๆ นอกจากน้ีวิชาน้ียงัศึกษารูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ เช่น ภาษาเชิงวตัถุ ภาษาเชิง
ฟังก์ชนั และภาษาเชิงตรรก โดยเทียบกบักรณีศึกษาท่ีเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ียงัใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั เช่น 
ภาษาซี ภาษาซีพลสัพลสั ภาษาจาวา ภาษาลิสป์ ภาษาโปรลอก ภาษาเอม็เอล และภาษาไพธอน. 

This course studies the evoluation of programming languages and their relationship. It 

covers important concepts and issues in programming language design, including syntax and 

semantics of programming languages, data types, abstraction, polymorphism, and program 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

133 
 
decomposition. The course also studies important programming language paradigms, such as 

object-oriented programming, functional programming, and logic programming, by referring 

to case studies of contemporary programming languages, such as C, C++, Java, Lisp, Prolog, 

ML, and Python.  

 

13016306 การวดัค่าทางด้านซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE METRICS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

วิชาน้ีเป็นการศึกษาอย่างเป็นขั้นตอนถึงการวดัค่าทางดา้นซอฟต์แวร์โดยเร่ิมจากการท าความรู้จกั
กบัหลกัพื้นฐานของทฤษฎีการวดัค่า  แบบจ าลองของการวดัค่าทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การวดัค่า
ผลิตผลซอฟต์แวร์ การวดัค่าเก่ียวกบักระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ และการบริหารจดัการการวดัค่า การ
เรียนรู้ในวิชาน้ีแบ่งออกเป็นหลายส่วน ประกอบด้วย ทฤษฎีการวดัค่า (กล่าวถึงภาพรวมของการวดัค่า
ทางด้านซอฟต์แวร์ หลักเบ้ืองต้นของทฤษฎีการวดัค่า กรอบตามเป้าหมายส าหรับการวดัค่าทางด้าน
ซอฟต์แวร์ การคน้ควา้เชิงประจกัษ์ในวิศวกรรมซอฟตแ์วร์) การวดัค่าผลิตผลและค่าเก่ียวกบักระบวนการ
ผลิตซอฟต์แวร์ (การวดัค่าคุณสมบติัภายในของผลิตผลซอฟต์แวร์ ไดแ้ก่ ขนาดและโครงสร้าง การวดัค่า
คุณสมบัติภายนอกของผลิตผลซอฟต์แวร์ ได้แก่ คุณภาพ ค่าใช้จ่าย แรงงาน การท างานอย่างถูกต้อง
สม ่าเสมอ การวดัค่าท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์ การวดัค่าในเชิงวตัถุ) ตลอดจนการ
บริหารจดัการในการวดัค่า 

This course covers a step-by-step study of software metrics. It includes an 

introduction to foundations of measurement theory, models of software engineering 

measurement, software product metrics, software process metrics and measuring 

management. The course comprises of the following basic modules: measurement theory 

(overview of software metrics, basics of measurement theory, goal-based framework for 

software measurement, empirical investigation in software engineering), software product 

and process measurements (measuring internal product attributes: size and structure, 

measuring external product attributes: quality, measuring cost and effort, measuring software 

reliability, software test metrics, and object-oriented metrics), and measurement management.  

 

13016308 สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริการ 3 (3-0-6) 

 SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016219 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวตัถุ 

 PREREQUISITE: 13016219 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN 
สถาปัตยกรรมเชิงให้บริการหรือเอสโอเอ เป็นวิธีการจดัการและใชป้ระโยชน์จากบริการต่างๆของ

คอมพิวเตอร์ท่ีกระจดักระจายกนัอยูซ่ึ่งควบคุมโดยเจา้ของท่ีแตกต่างกนั เอสโอเอสร้างรูปแบบท่ีเป็นสากล
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 ในการเสนอบริการ การคน้พบบริการ การปฏิสัมพนัธ์กบัและการเรียกใช้บริการ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ี
ตอ้งการโดยให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขและความตอ้งการการใช้งาน วิชาน้ีบรรยายถึงแนวคิดและหลกัการ
ออกแบบตามแนวทางของเอสโอเอ มาตรฐานกลางท่ีใช้เช่ือมประสานการท างานร่วมกนัของบริการ การ
พิจารณาถึงเร่ืองความปลอดภยัของระบบ โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการรันระบบ รวมทั้งเทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วสิซ่ึงน ามาใชพ้ฒันาเอสโอเอ 

Service-Oriented Architecture (SOA) is a way to organize and use distributed services 

that may be controlled by different owners. SOA provides a uniform means to offer, discover, 

interact with, and use services to produce desired effects consistent with the specified 

preconditions and requirements. This course describes SOA concepts and design principles, 

interoperability standards, security considerations, runtime infrastructure and web services 

for the implementation of SOA. 

 

13016318 การวจัิยการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 
 OPERATION RESEARCH 

 วชิาบังคับก่อน: 13006002 คณิตศาสตร์ 2 

 PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2 

วิชาน้ีแนะน าวิธีทางศาสตร์ของการวิจยัการด าเนินงาน โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย ก าหนดการเชิง
เส้นก าหนดการพลวตั ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการเขา้คิว การวิเคราะห์ช่วยงานแบบซีพีเอ็มและเพิร์ท และศึกษา
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคของการวิจยัการด าเนินงานส าหรับการวางแผนควบคุมและการบริหารจดัการทางดา้น
อุตสาหกรรม 

The course provides an introduction to operation research methods, including linear 

programming, dynamic programming, game theory, queuing theory, CPM and PERT, and 

operation research techniques applied to industrial control planning and management. 
 

13016320 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์ 3 (3-0-6) 

 COMPUTER GRAPHICS 

 วชิาบังคับก่อน: 13006002 คณิตศาสตร์ 2 
  13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2 

  13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วชิาน้ีเป็นการแนะน าระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย อุปกรณ์อินพุต-
เอาตพ์ุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ  การแปลงใน 2 มิติ  การเล่ือนท่ี การเช่ือมต่อ  การหมุน  การสะทอ้น  
การตัดเล็ม  หลักการก าหนดกรอบหน้าต่าง อลักอริทึมการคลิป  การแปลงจากวินโดว์ไปยงัวิวพอร์ท 
หลกัการประมวลผลใน 3 มิติ  การแสดงภาพใน 3 มิติ  การแปลงใน  3 มิติ การมองใน 3 มิติ การเอาเส้นและ
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 พื้นผิวท่ีถูกบดบงัออก รูปแบบการให้ระดบัแสงและสีสรร และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ส าหรับการพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้ละการแสดงผลของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

The course provides an overview of graphic systems, including input-output devices, 

scan conversion, two-dimensional transformations, translation, sealing, rotation, reflection, 

shearing, windowing concepts, clipping algorithms, window-to-viewport transformation, 

three-dimensional concepts, three-dimensional representations, three-dimensional 

transformations, three-dimensional viewing, hidden-surface and hidden-line removal, shading 

and color models, and applications of computer graphics to the development of graphical user 

interface and output display for computer software. 

 

13016321 การพฒันาเกม 3 (3-0-6) 

 GAME DEVELOPMENT 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีจะศึกษาถึงเทคโนโลยี วิทยาการ และศิลปะท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 
นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้หลากหลายเทคโนโลยีดา้นซอฟต์แวร์ท่ีน าไปใช้ในการออกแบบและพฒันาเกม อนั
ประกอบดว้ย ภาษาท่ีใช้เขียนโปรแกรม รวมทั้งภาษาแบบสคริปต์ นอกจากน้ียงัมี ระบบปฏิบติัการ ระบบ
ไฟล์ ระบบเครือข่าย เคร่ืองจกัรส าหรับสร้างการจ าลอง และระบบการออกแบบส่ือประสม เน้ือหาท่ีสอนจะ
เลือกจากแขนงต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาการดา้นเกม ไดแ้ก่ การจ าลองและ
การสร้างแบบจ าลอง คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบเรียลไทม์ ทฤษฎีเกม 
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับเกม การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพกราฟิกส์ 
และความสวยงามของเกม 

This course provides a study of technology, science, and art involved in the 

development of computer games. Students will study a variety of software technologies 

relevant to computer game design and development, including programming languages, 

scripting languages, operating systems, file systems, networks, simulation engines, and 

multimedia design systems. Lectures and discussion topics will be taken from several areas of 

computer science: simulation and modeling, computer graphics, artificial intelligence, real-

time processing, game theory, software engineering, human-computer interaction, graphic 

design, and game aesthetics. 

 

13016322 การประมวลผลแบบขนานเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 

 INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING 
 วชิาบังคับก่อน: 13016216 ระบบปฏิบติัการ 

 PREREQUISITE: 13016216 OPERATING SYSTEMS 
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 วิชาน้ีศึกษาการประมวลผลแบบขนานและการเขียนโปรแกรมแบบขนานในระดบัเบ้ืองตน้ โดย
ครอบคลุมเน้ือหาต่อไปน้ี แนวคิดการประมวลผลแบบขนาน สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์แบบขนาน 
เอสไอเอ็มดีและเอม็ไอเอม็ดี ระบบหน่วยความจ าร่วมและหน่วยความจ าแบบกระจาย อลักอริทึมแบบขนาน 
การพึ่งพิงกนัของขอ้มูลและความขนาน การประสานเวลา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโปรแกรมแบบ
ขนาน และการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาการประมวลผลแบบขนาน  

The course provides an introduction to parallel computing and parallel programming, 

covering the following topics: concepts of parallel computing, architectures of parallel 

computing systems, SIMD and MIMD, shared-memory and distributed-memory systems, 

parallel algorithms, data dependencies and parallelism, synchronization, performance 

analysis of parallel programs, and programming in parallel programming languages. 

 

13016323 หัวข้อด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

การศึกษาหวัขอ้ทางดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูงท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั 
Study of selected advanced topics in software engineering which are important at 

present 

 

13016324 หัวข้อด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ARCHITECTURE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016228 การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016228 SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE 

การศึกษาหวัขอ้ทางดา้นสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูงท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั 

Study of selected advanced topics in software architecture which are important at 

present 

 

13016325 การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6) 
 SOFTWARE QUALITY ASSURANCE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016214 หลกัวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE 

วชิาน้ีครอบคลุม หลกัการ การวดัค่า และรูปแบบของการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ ซ่ึงจะกล่าวถึง
องคป์ระกอบของระบบประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ ทั้งตั้งแต่ก่อน ระหวา่งการด าเนินงาน และหลงัการพฒันา
ระบบ รวมทั้งกล่าวถึงการวดัค่าและแบบจ าลองส าหรับคุณภาพซอฟต์แวร์ ทั้งในฐานะของผลิตภณัฑ์ ใน
ระหว่างกระบวนการพฒันา และในช่วงของการซ่อมแซมบ ารุงรักษา มีการท าความรู้จกักบัแคปปาบิลิต้ี
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 มาชวลลิต้ีโมเดล (ซีเอ็มเอ็ม) รวมทั้งมาตรฐานของไอเอสโอและไอทริปเปิลอี โดยวิชาน้ีนกัศึกษาจะมีความ
เขา้ใจและตระหนกัถึงคุณภาพของซอฟต์แวร์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดความมัน่ใจในคุณภาพ
ของซอฟตแ์วร์ 

This course introduces concepts, metrics, and models in software quality assurance. 

The course covers components of software quality assurance systems before, during, and 

after software development. It also discusses metrics and models for software quality as a 

product, in process, and in maintenance. The Capability Maturity Model (CMM) will be 

introduced, as well as related ISO and IEEE standards. Students will gain an understanding of 

software quality and approaches to assure software quality. 

 

13016332 ระบบภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016237 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

 PREREQUISITE: 13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 

วิชาน้ีศึกษาถึงพื้นฐานความรู้ท่ีเก่ียวกบัระบบภูมิสารสนเทศ ซ่ึงมีหัวขอ้การศึกษาประกอบด้วย 
ความหมายและการประยุกต์ใช้งานของระบบภูมิสารสนเทศ การส่ือความหมายข้อมูลในระบบภูมิ
สารสนเทศ เส้นโครงแผนท่ีและระบบพิกดั แบบจ าลองขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ ฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ฟังก์ชนัการ
ประมวลผลท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของรูปทรงเรขาคณิต การไดม้าและการแกไ้ขขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ การ
วดัค่าจากระยะไกล ระบบจีพีเอส คุณลกัษณะและคุณภาพของขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ส าหรับใชเ้ป็นขอ้มูลดิบ
ของระบบภูมิสารสนเทศ การแสดงภาพจากขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ การวเิคราะห์ปัญหาจากขอ้มูลเชิงภูมิศาสตร์ 
หลกัการวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาระบบภูมิสารสนเทศ การประยุกตใ์ชง้านระบบภูมิสารสนเทศ การ
พฒันาระบบภูมิสารสนเทศส าหรับใช้งานบนเวบ็และบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี ซอฟต์แวร์ส าหรับ
พฒันาระบบภูมิสารสนเทศ และทิศทางในอนาคตของการพฒันาเทคโนโลยสี าหรับระบบภูมิสารสนเทศ 

This course provides a foundation of geographic information systems (GIS). The 

topics include meaning and applications of GIS, digital representation, map projection, 

coordinate systems, spatial data modeling, spatial databases, geometry functions, data input 

and editing, remote sensing, GPS, GIS data quality, GIS data visualization, GIS requirement 

analysis, design, and development, GIS applications, Web-based GIS, Mobile GIS, software 

tools for GIS development, and GIS technology and its future. 
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13016336  การค้นคืนสารสนเทศ 3 (3-0-6)  

 INFORMATION RETRIEVAL 

 วชิาบังคับก่อน: 13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

  13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม  

 PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS 

  13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีศึกษาทฤษฎีและเทคนิคพื้นฐานของการค้นคืนสารสนเทศ โดยเน้นท่ีสารสนเทศประเภท
ข้อความและเว็บ เน้ือหาหลักของวิชามีดังน้ี แบบจ าลองส าหรับการค้นคืนสารสนเทศ (ประกอบด้วย 
แบบจ าลองบูลีน แบบจ าลองเชิงปริภูมิเวกเตอร์ และแบบจ าลองเชิงความน่าจะเป็น) การประเมินผลการคน้
คืน ภาษาส าหรับการสอบถามและการประมวลผลการสอบถาม การสร้างดชันีและการคน้หา การจ าแนก
ประเภท การจดักลุ่ม การวเิคราะห์การเช่ือมโยง การไต่เวบ็ และการคน้หาเวบ็ 

This course studies fundamental theory and techniques of information retrieval, 

focusing on text-based information and the Web. The main components of the course include 

models for information retrieval (including Boolean models, vector space models, and 

probabilistic models), retrieval evaluation, query languages and processing, indexing and 

searching, classification, clustering, link analysis, and web crawling and searching. 

 

13016337 หัวข้อด้านระบบฐานข้อมูลข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016238 ระบบฐานขอ้มูล 

 PREREQUISITE: 13016238 DATABASE SYSTEMS 

การศึกษาหวัขอ้ทางดา้นระบบฐานขอ้มูลขั้นสูงท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั  
Study of selected advanced topics in database systems which are important at present 

 

13016341  ระบบเครือข่ายทซีีพไีอพี 3 (3-0-6) 

  TCP/IP NETWORKS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

วชิาน้ีอธิบายลกัษณะเครือข่ายชนิดทีซีพีไอพี โดยหวัขอ้ท่ีศึกษาประกอบดว้ย ระดบัชั้นต่างๆ ของที
ซีพีไอพี แอดเดรสในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบช่ือแบบโดเมน รายละเอียดของโพรโทคอลทีซีพีไอพีแบบ
ต่างๆ โดยมีโพรโทคอลไอพีเวอร์ชัน่ส่ี ไอพีเวอร์ชัน่หก เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส้นทาง
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโพรโทคอลหาเส้นทาง นอกจากนั้นยงัอธิบายถึงโพรโทคอลประยุกต์ต่างๆ 
ประกอบด้วย โพรโทคอลไอจีเอ็มพี ดีเอ็นเอส เอฟทีพี เทลเน็ต เอสเอ็มทีพี   อีกทั้ งยงัศึกษาเร่ืองความ
ปลอดภยัในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อใชง้านบนเครือข่ายทีซีพีไอพี  
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This course describes TCP/IP networks, the topics of study are TCP/IP layers, Internet 

addresses, domain name systems, TCP/IP protocol suites: IPv4, IPv6, ARP, ICMP, TCP and 

UDP, Internet routing and routing protocols. It also describes various application protocols, 

including IGMP, DNS, FTP, TELNET, SMTP, and studies Internet security and the 

development of software to run on TCT/IP networks. 

 

13016343 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 3 (3-0-6) 
 NETWORK PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

วิชาน้ีศึกษาถึงการพฒันาแอพพลิเคชันท่ีใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานโพรโทคอล
เครือข่าย และ ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชนับนเครือข่าย นกัศึกษาจะไดท้  าความเขา้ใจและฝึกฝนทกัษะใน
การพัฒนาโปรแกรมส่ือสารโดยใช้โพรโทคอลในระดับชั้ นต่างๆ ในชุดโพรโทคอลอินเทอร์เน็ต 
ประกอบดว้ย โพรโทคอลในชั้นแอพพลิเคชนั (เช่น HTTP, FTP, DNS, SMTP เป็นตน้) โพรโทคอลใน
ชั้นเครือข่ายและชั้นล าเลียง (เช่น TCP, UDP, IP, ICMP เป็นตน้) ตลอดจนโพรโทคอลความปลอดภยั 
(เช่น HTTPS, IPSec, IP, และโพรโทคอลส าหรับการพิสูจน์ตวัตนแบบต่างๆ) นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้การ
ใช้งานบริการด้านเครือข่ายของระบบปฏิบัติการหรือไลบรารีสนับสนุน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขจุดบกพร่องของแอพพลิเคชนัท่ีท างานบนเครือข่าย 

This course provides the students with a study of network application development, 

networking protocol usage, and performance of network applications. The students will gain 

understanding and practical skills in developing programs which communicate using 

protocols in different layers of the Internet protocol suite, including application-layer 

protocols (such as HTTP, FTP, DNS, SMTP, etc.), transport-layer and network-layer 

protocols (such as TCP, UDP, IP, ICMP, etc.), as well as secured protocols (such as HTTPS, 

IPSec, and various authentication protocols). The students will learn to use networking 

services provided by the operating system or support libraries, as well as techniques and tools 

which facilitate the testing and debugging of network applications. 

 

13016344 การเขียนโปรแกรมเวบ็ 3 (3-0-6) 
 WEB PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

เน้ือหาบทเรียนเป็นการศึกษาถึงเทคโนโลยีของเว็บทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ประกอบด้วย การ
พฒันาโปรแกรมบนเวบ็และบริการทางเวบ็ องค์ประกอบของเวบ็ รวมทั้งโพรโทคอลของเครือข่ายท่ีจ าเป็น
ต่อการพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ เน้ือหาในวิชาน้ีจะเร่ิมจากพื้นฐานโดยศึกษาภาษามาร์กอพัจ าพวก HTML 
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 และ XML โพรโทคอล HTTP และศึกษากลไกการจดัการค าร้องขอท่ีเวบ็เซิร์ฟเวอร์ จากนั้นศึกษาภาษา
ส าหรับเขียนโปรแกรมบนเวบ็ การใช้งานคุกก้ี การจดัการเซสชัน่ การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล การปรับแต่ง
ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัในการใชง้านโปรแกรมบนเวบ็ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวชิาน้ีเนน้สอนการเขียน
โปรแกรมในฝ่ังบราวเซอร์โดยใชภ้าษาจาวาสคริปต ์รวมทั้งการเขียนโปรแกรมในฝ่ังเซิร์ฟเวอร์โดยใชภ้าษา 
ไพธอน และทา้ยท่ีสุดเน้ือหาจะเป็นการแนะน าถึงการพฒันาเวบ็เซอร์วิสและกล่าวถึงเทคโนโลยีของเวบ็ส่ือ
ความหมาย 

This course provides a foundation of current and future web technologies, which 

include the development of web applications and services, web components, and network 

protocols necessary for web programming. The course begins with the basics such as markup 

languages HTML and XML, HTTP protocol and the mechanism of how a web server handles 

requests, web programming languages, cookies, session management, database integration, 

performance tuning, and security issues concerning the web applications. This course 

emphasizes on both client-side programming using JavaScript and server-side programming 

using Python. Finally this course introduces web service development and semantic web 

technology. 

 

13016347 ความปลอดภัยของคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 3 (3-0-6) 
 COMPUTER AND NETWORK SECURITY  

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

วิชาน้ีศึกษาถึงหลกัการของการรักษาความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดย
เน้ือหาครอบคลุมถึง การออกแบบนโยบายความปลอดภยั การแบ่งกลุ่มของข่าวสารและการควบคุมการ
เขา้ถึง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของความปลอดภยั ความปลอดภยัในระดบัแอพพลิเคชนั การแบ่ง
ส่วนเครือข่ายการวเิคราะห์ความเส่ียง เครือข่ายส่วนตวัเสมือน การเพิ่มความแข็งแกร่งให้ระบบ การประเมิน
หาจุดอ่อน การเขา้รหัสลบัทั้งในระบบกุญแจเด่ียวและระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเร่ืองลายเซ็นดิจิตอล การ
พิสูจน์สิทธ์ิแบบต่างๆ การยืนยนัตวับุคคล การรับรองสิทธ์ิ ใบรับรองสิทธ์ิ และการบริหารระบบกุญแจรวม 
นอกจากน้ียงัศึกษาถึงความปลอดภยับนระบบเมล์ ระบบเครือข่ายไอพีท่ีมีการเขา้รหัส ความปลอดภยัของ
เวบ็ การบุกรุกท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก รวมถึงการตรวจสอบและป้องกนัการ
บุกรุกโดยใชร้ะบบไฟลว์อลลแ์ละซอฟตแ์วร์รักษาความปลอดภยัอ่ืนๆ 

This course provides a foundation of computer and network security. It covers 

security policy design, information classification and access control, security infrastructure 

design, software application security, network partitioning, risk analysis, virtual private 

networks, platform hardening, vulnerability assessment, basic cryptography (both symmetric 

key and asymmetric key), digital signature, authentication, personal identifier, certificate and 

key management. This course also emphasizes on mail security, IP security, web security, 
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network intrusion, signatures of attacks, as well as intrusion detection and prevention using 

firewalls and other security software. 

 

13016348 หัวข้อด้านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ข้ันสูง 3 (3-0-6) 
 ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016241 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

 PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

การศึกษาหวัขอ้ทางดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูงท่ีมีความส าคญัในปัจจุบนั  
Study of selected advanced topics in computer networks which are important at 

present 

 

13016362 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 3 (3-0-6) 
  APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 วชิาบังคับก่อน: 13016223 ปัญญาประดิษฐ์ 
 PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

เน้ือหาวิชาครอบคลุมการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์กบัปัญญาประดิษฐ์ การส่ือสารระหว่างเอเจนต์
หลายตัว การค้นหาท่ีชาญฉลาด การวางแผนขั้นสูง การเรียนรู้ขั้นสูง การเข้าใจภาษาธรรมชาติ การ
ประยุกตใ์ชโ้ครงข่ายประสาทเทียมและอลักอริทึมเชิงพนัธุกรรม รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ ทางปัญญาประดิษฐ์ 
วชิาน้ียงัศึกษาการประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐใ์นสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 

This course covers applications of logic in artificial intelligence, communication of 

multi-agents, intelligent search, advanced planning, advanced learning, natural language 

understanding, applications of artificial neural networks and genetic algorithms, and recent 

techniques in artificial intelligence. The course also studies applications of artificial 

intelligence in related computing areas. 

 

13016366 เหมืองข้อมูล 3 (3-0-6) 
 DATA MINING 

 วชิาบังคับก่อน: 13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

  13016237 ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

 PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS 

  13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 

วชิาน้ีแนะน าเหมืองขอ้มูล นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้พื้นฐานของอลักอริทึมท่ีใชพ้ฒันาเหมืองขอ้มูล โดย
จะเน้นไปท่ีการประยุกต์ใช้งานจริง นกัศึกษาจะศึกษาชนิดขอ้มูลของผูใ้ช้ วิธีการของเหมืองขอ้มูล การวดั
ประสิทธิผลของเหมืองขอ้มูล ภาพรวมของเทคนิคต่างๆ ของเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์เชิงการตลาดดว้ย
เทคนิคเหมืองข้อมูล การหาเหตุผลเชิงความจ า การค้นหากลุ่มโดยอตัโนมติั การวิเคราะห์การเช่ือมโยง  
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 รวมถึงการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและอลักอริทึมเชิงพนัธุกรรมส าหรับเหมืองข้อมูลและ
คลงัขอ้มูล 

This course provides an introduction to data mining. Students will learn the basics of 

data mining algorithms with an emphasis on their real world applications. Students will learn 

user data types, data mining methodology, measuring the effectiveness of data mining, 

overview of data mining techniques, market basket analysis, memory-based reasoning, 

automatic cluster detection, link analysis, and artificial neural networks and genetic 

algorithms for data mining and data warehouse. 

 

13016367  เวบ็ส่ือความหมาย 3 (3-0-6) 

 SEMANTIC WEB 

 วชิาบังคับก่อน: 13016223 ปัญญาประดิษฐ์ 
 PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

เวบ็ส่ือความหมายถูกคาดหมายวา่จะเป็นอนาคตของเวบ็ปัจจุบนั เวบ็ส่ือความหมายท าใหก้ารจดัเก็บ
และเขา้ถึงสารสนเทศท่ีส่ือความหมายซ่ึงกระจายอยู่บนอินเทอร์เน็ตง่ายข้ึน และท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์เอเจนต์สามารถส่ือสารและท างานร่วมกนับนอินเทอร์เน็ตได้อย่างอตัโนมติั เน้ือหาวิชาน้ี
ครอบคลุมถึงภาษา HTML และ XML ซ่ึงเป็นภาษามาร์กอพัส าหรับการสร้างเน้ือหาบนเว็บในปัจจุบนั  
ส าหรับภาษา XML จะมีการอธิบายถึง XML DTD, XML Schema, XPath, XLink และ XPointer 

รวมถึงการประมวลผลเอกสาร XML ดว้ย DOM  ส าหรับในส่วนของภาษามาร์กอพัของเวบ็ส่ือความหมาย
นั้นจะมีการศึกษาภาษา RDF, RDFS, OWL และภาษาส าหรับการเขียนแทนกฎความรู้  และในทา้ยท่ีสุด
เน้ื อห าวิช า น้ี ย ังครอบค ลุม ถึ งวิ ธี ก าร ต่ างๆ  ได้แ ก่  First-Order Logic, Description Logic และ 

Conceptual Graphs เป็นต้น ในการแทนความรู้ท่ีใช้กับเน้ือหาเว็บส่ือความหมาย ตลอดจนการคิดหา
เหตุผลและการส่ือสารสารสนเทศบนเวบ็ส่ือความหมายโดยเอเจนตช์าญฉลาด 

The Semantic Web has been envisioned by many to be a next generation of the 

current web. The Semantic Web makes it easy for anyone to publish, and access to, 

distributed semantic information on the Internet; this information allows computers and 

software agents on the Internet to communicate with each other and work together 

automatically. The course covers mark-up languages of web contents, that is, HTML and 

XML. For XML, it covers XML DTDs, XML Schemas, XPaths, XLinks and XPointers, 

including how to process an XML document with DOM. For the Semantic Web mark-up 

languages, the course covers RDF, RDFS, OWL, and rule mark-up languages. Finally, the 

course also includes different approaches of knowledge representation of Semantic Web 

contents, such as First-order Logic, Description Logic, and Conceptual Graphs, as well as 

reasoning and communication of Semantic Web information by intelligent agents. 
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13016368  เอเจนต์ชาญฉลาด 3 (3-0-6) 

 INTELLIGENT AGENTS 

 วชิาบังคับก่อน: 13016223 ปัญญาประดิษฐ์ 
 PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

เอเจนตช์าญฉลาดเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีมีความสามารถในการรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม สามารถเลือก
การกระท าท่ีมีเหตุผลจากกระบวนการคิดก่อนลงมือท า บ่อยคร้ังท่ีเอเจนตเ์หล่าน้ีมีการปฏิสัมพนัธ์กบัเอเจนต์
ตวัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเป็นการร่วมมือกนัท างานหรือแข่งขนักนัเอง ซ่ึงลกัษณะน้ีเรียกวา่ ระบบมลัติเอเจนต ์วิชาน้ี
ศึกษาครอบคลุมถึง ทฤษฎีของเอเจนต ์โครงสร้างสถาปัตยกรรม วิธีการส่ือสารระหว่างกนัและการท างาน
ร่วมกนัของเอเจนต์ การประยุกต์ใช้เอเจนต์ในงานต่างๆ ส่วนหัวข้อเฉพาะนั้นครอบคลุมเทคนิควิธีการ
พัฒนาเอเจนต์ชาญฉลาดและระบบมัลติเอเจนต์ ได้แก่ วิธีทางคอกนิติฟ วิธีทางตรรกศาสตร์ วิธีทาง
สถาปัตยกรรมความเช่ือ-ความต้องการ-ความตั้งใจ เป็นต้น นอกจากน้ียงัครอบคลุม ภาษาท่ีใช้ส่ือสาร
ระหวา่งเอเจนต์รวมถึงโพรโทคอลการส่ือสาร การคิดแกปั้ญหาแบบกระจาย การวางแผน วิธีแกปั้ญหาโดย
ใช้เง่ือนไข แบบจ าลองท่ีเป็นรูปแบบกระจายของพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล การเรียนรู้และการปรับตัว ใน
ระบบมลัติเอเจนต ์ 

Intelligent agents are software programs that can sense their environments, choose 

rational actions based on their percepts, and execute these actions. Often, agents interact with 

other agents, either by cooperating or competing with each other; such environments are 

called multi-agent systems. The course covers the underlying theory of agents, the common 

agent architectures, methods of communication and cooperation, and the potential 

applications of agents. Specific topics include fundamental techniques for developing 

intelligent agents and multi-agent systems, including cognitive, logic-based, and belief-

desire-intention architectures, inter-agent communication languages and protocols, 

distributed problem solving, planning, and constraint satisfaction methods, distributed models 

of rational behaviors, and learning and adaptation in multi-agent systems. 

 

13016369 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 INTRODUCTION TO ROBOTICS  

 วชิาบังคับก่อน: 13006002 คณิตศาสตร์ 2 
 PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2 

วิชาน้ีศึกษาแนวคิดพื้นฐานของหุ่นยนต ์โดยมีเน้ือหาประกอบดว้ย กลศาสตร์การเคล่ือนไหวของ
หุ่นยนตท์ั้งแบบกา้วหนา้และแบบผกผนั พารามิเตอร์ดีเอช จาโคเบ้ียน การวางแผนเส้นทางการเคล่ือนท่ีของ
หุ่นยนต ์ระบบควบคุมเบ้ืองตน้ในหุ่นยนต ์รวมถึงตวัขบัและตวัเซ็นเซอร์ส าหรับหุ่นยนต ์

This course introduces fundamental concepts of robotics. The topics covered include 

forward and inverse kinematics, DH parameters, the Jacobian, trajectory planning, basics of 

robot control systems, including actuators and sensors for robots. 
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13016370 ทศันศาสตร์คอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 

 COMPUTER VISION 

 วชิาบังคับก่อน: 13006002 คณิตศาสตร์ 2 
 PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2 

วชิาน้ีแนะน าทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยจะศึกษาฟังกช์นัภาพและเรขาคณิตของภาพ อุปกรณ์รับ
ภาพ การวิเคราะห์และแปลความหมายภาพ ทศันศาสตร์สามมิติ การประยุกต์ทศันศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
นอกจากนั้นวิชาน้ียงัศึกษาเทคนิคเบ้ืองตน้ส าหรับการแบ่งส่วนภาพ การคดัแยกลกัษณะเด่นของภาพ และ
การรู้จ าภาพ 

This course provides an introduction to computer vision, covering image functions 

and geometry, imaging devices, image analysis and interpretation, three-dimensional vision, 

applications of computer vision. The course also studies basic techniques for image 

segmentation, feature extraction, and image recognition. 

 

13016371 การรู้จ ารูปแบบ 3 (3-0-6) 
 PATTERN RECOGNITION 
 วชิาบังคับก่อน: 13006004 หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 
 PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS 

วิชาน้ีศึกษาพื้นฐานของแนวความคิดและวิธีการรู้จ  ารูปแบบ รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้แบบมีผูส้อน
และการเรียนรู้แบบไม่มีผูส้อน  การจดัการและการปรับมาตราส่วนของขอ้มูลหลายมิติ วิธีการลดมิติของ
ขอ้มูล การเลือกและการคดัแยกลกัษณะส าคญัของขอ้มูล และการพิจารณาความถูกตอ้งของอลักอริทึมการ
รู้จ ารูปแบบ 

This course studies basic concepts and methodologies of pattern recognition. The 

techniques include supervised and unsupervised learning, handling and scaling of 

multidimensional data, dimension reduction methods, feature selection and feature extraction, 

and validation of algorithms. 

 

13016380 การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนที่ 3 (3-0-6) 

 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES 

 วชิาบังคับก่อน: 13016212 โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม 

 PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

วิชาน้ีศึกษาถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการต่างๆ ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีท่ีก าลังเป็นท่ี
แพร่หลาย ภาษาคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์บนระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี การออกแบบจียูไอ การเช่ือมต่อระบบเคล่ือนท่ีเขา้กบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ไดแ้ก่ ตวัเซ็นเซอร์ 
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 ตวัรับสัญญาณจีพีเอส อุปกรณ์อินพุตต่างๆ เป็นตน้ รวมถึงการใชง้านเอพีไอต่างๆ ส าหรับพฒันาซอฟตแ์วร์
บนระบบเคล่ือนท่ี 

This course covers the architectures of operating systems on current mobile platforms, 

computer languages and software tools for developing software on mobile devices, GUI 

design, interfacing with various hardware devices, such as sensors, GPS receivers, and 

various input devices, and the use of software APIs for software development on mobile 

devices. 

 

13016381 ระบบควบคุมแบบฝังตัว 3 (3-0-6) 
 EMBEDDED CONTROL SYSTEMS 

 วชิาบังคับก่อน: 13006003 คณิตศาสตร์ 3 
 PREREQUISITE: 13006003 MATHEMATICS 3 
ในวิชาน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการน าเอาทฤษฎีการควบคุมไปใช้งานกบัระบบฝังตวั โดย

วิชาน้ีจะแนะน าทฤษฎีการควบคุมเบ้ืองตน้พร้อมกบัความเขา้ใจในเชิงปฏิบติัผ่านทางเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
สร้างแบบจ าลองและการจ าลองการท างานของระบบทางกายภาพแบบพลวตั และวิธีในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในระบบฝังตวัเพื่อควบคุมระบบเหล่าน้ี วิชาน้ีครอบคลุมหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี พื้นฐาน
ระบบควบคุม การควบคุมแบบพีไอดี การสร้างแบบจ าลองระบบ การออกแบบระบบควบคุมแบบดั้งเดิม 

การเปล่ียนโพล การควบคุมแบบดีท่ีสุด และ ระบบท่ีเวลาไม่ต่อเน่ืองและคณิตศาสตร์จุดคงท่ี นกัศึกษาจะ
ได้รับการช้ีแนะในการพฒันาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมระบบทางกายภาพแบบพลวตัโดยอาศัย
อลักอริทึมการควบคุมท่ีไดศึ้กษา 

In this course, the students will learn how to apply control theory to embedded 

systems. The course will introduce basic control theory with practical insight into the tools 

for modeling and simulating dynamic physical systems, and the methods for designing the 

software for embedded microcontrollers to control them. This course covers the following 

topics: fundamentals of control systems, PID control, plant models, classical control system 

design, pole placement, optimal control, and discrete time systems and fixed point 

mathematics. The students will be guided to develop corresponding software to control 

physical systems using the studied control algorithms. 

 

13016382 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน 3 (3-0-6) 
 DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 

 วชิาบังคับก่อน: 13006003 คณิตศาสตร์ 3 
 PREREQUISITE: 13006003 MATHEMATICS 3 
วิชาน้ีศึกษาพื้นฐานของการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล โดยศึกษาหัวขอ้ประกอบดว้ย สัญญาณ

และระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง การแปลงแซด การสุ่มตวัอย่างจากสัญญาณแบบเวลาต่อเน่ือง การวิเคราะห์การ
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 แปลงของระบบไม่เปล่ียนแปลงตามเวลาเชิงเส้น โครงสร้างของระบบเวลาไม่ต่อเน่ือง เทคนิคการออกแบบ
ตวักรอง การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเน่ือง และการประยกุตใ์ชง้านการประมวลสัญญาณดิจิตอล 

This is a basic course in digital signal processing, covering the following topics: 

discrete-time signals and systems, z-transform, sampling of continuous-time signals, 

transform analysis of linear time-invariant systems, structures for discrete-time systems, filter 

design techniques, discrete Fourier transform, and the applications of digital signal 

processing.  

 

13016383 สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 3 (3-0-6) 
 DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES AND PROGRAMMING 

 วชิาบังคับก่อน: 13016382 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยกุต์ใชง้าน 

 PREREQUISITE: 13016382 DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS 
ในวิชาน้ีนักศึกษาจะได้ศึกษาหลกัการและเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนตวัประมวลผลสัญญาณ

ดิจิตอล เน้ือหาของวิชาประกอบด้วย หลักการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ระบบประมวลผลสัญญาณ
ดิจิตอลและเคร่ืองมือในการพฒันา สถาปัตยกรรมตวัประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและชุดค าสั่ง การปรับโคด้
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด  การสร้างตวักรองแบบผลตอบสนองอิมพลัส์จ ากดัและตวักรองแบบผลตอบสนอง
อิมพลัส์อนนัต ์การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว และการประมวลสัญญาณดิจิตอลแบบเวลาจริง 

In this course, the students will study the principles and learn to develop programs for 

digital signal processors. Topics covered in this course are fundamentals of digital signal 

processing, digital signal processing systems and development tools, architectures of digital 

signal processors and instruction sets, code optimization, implementation of finite impulse 

response filters and infinite impulse response filters, fast Fourier transform, and real-time 

digital signal processing. 
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1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกติติ 
PhD Thesis 

 V. Hirankitti, “Applying Scientific Method to Program Debugging”, PhD Thesis, 

Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, 1998. 

Journal 

 K. Kuekhunthod and V. Hirankitti, “Flight Path Planning with an Unlimited Number 

of Goals using a Deepening A* Search”, NECTEC Journal, December 2006. 
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โดยอาศยัค่าน ้าหนกัของแทก็”, วารสารพระจอมเกลา้ลาดกระบงั 12(1), 2547. 

 V. Hirankitti, “PRAGMATIST: A Rational Agent as Program Debugger”, 

International Journal of the Computer, the Internet and Management 7 (3), 1999.  

International Conference 

 V. Hirankitti, and M. X. Trang, “A Meta-logical Approach for Reasoning with 

Ontologies and Rules in OWL 2”, Proc. of the 2011 International Conference of 

Computational Intelligence and Intelligent Systems, London, 2011. 

 V. Hirankitti, and M. X. Trang, “A Meta-reasoning Approach for Reasoning with 

SWRL Ontologies”, Proc. of the 2011 International MultiConference of Engineers 

and Computer Scientists, 2011. 

 V. Hirankitti, and M. X. Trang, “A Meta-logical Approach for Reasoning with an 

OWL 2 Ontologies”, Proc. of the 2010 IEEE International Conference on Computer 

Sciences: Research, Innovation & Vision for the Future, 2010. 

 V. Hirankitti and J. Krohkaew, “A Multi-Agent Approach for Intelligent Traffic-

Light Control”, Proc. of the 2007 International Conference of Computational 

Intelligence and Intelligent Systems, London, 2007. 

 V. Hirankitti and V. X. Tran, “Meta-reasoning for Multi-agent Communication of 

Semantic Web Information”, International Journal of Information Technology 3 (2), 

2006, pp. 91-100. 

 V. Hirankitti and V. X. Tran, “A Meta-logical Approach for Reasoning with 

Semantic Web Ontologies”, Proc. of the 4th IEEE International Conference on 
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Conference on Cybernetics, Informatics, and Systemics, Poland, December 2005. 
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conference on Computer science and Software Engineering, ขอนแก่น, 2550. 

 V. Hirankitti and C. J. Hogger, “Universal Program Debugging using Query 

Minimization”, Proc. of  2nd International Conference on Expert System for 

development, IEEE Computer Society Press, 1994. 

International Workshop 

 V. Hirankitti and C. J. Hogger, “A Generalized Query Minimization for Program 

Debugging”, Proc. of 1st International Workshop on Automated and Algorithmic 

Debugging, AADEBUG'93, Springer-Verlag, 1993. 

Regional Conference and Workshop 

 V. Hirankitti and J. Krohkaew, “An Agent Approach for Intelligent Traffic-Light 

Control”, Proc. of the Asian Modelling Symposium AMS2007, Thailand, 2007. 
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 K. Kuekhunthod and V. Hirankitti, “Flight Path Planning with an Unlimited Number 

of Goals using a Deepening A* Search”, Proc. of the 10th National Computer Science 

& Engineering Conference (NCSEC2006), 2006. 
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 โครงการวจัิย 

 โครงการพฒันาระบบ Application Software ส าหรับลูกคา้องคก์ร และ Web Application เพื่อ
คน้หาและแสดงพื้นท่ีครอบคลุมสัญญาณของ TOT 3G สนบัสนุนทุนโดย บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2554) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบใหบ้ริการ GIS บนเวบ็เพื่องานในกิจการไฟฟ้า สนบัสนุนทุนวจิยั
โดยการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2553 – 2554) 

 โครงการศึกษา วเิคราะห์ และออกแบบการน าระบบ RFID มาใชง้านร่วมกบัระบบล าเลียงกระเป๋า
สัมภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยงบประมาณของ บริษทั การท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะนกัวจิยั (2552 – 2553) 

 โครงการพฒันาตน้แบบ การรับรองคุณภาพสอบยอ้นขา้วหอมมะลิอินทรีย ์จงัหวดัสุรินทร์ 
สนบัสนุนงบโดย ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุรินทร์ ในฐานะนกัวจิยั (2552) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบใหบ้ริการ GIS บนเวบ็ดว้ยโอเพน่ซอร์ส สนบัสนุนทุนวิจยัโดยการ
ไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2551 - 2552) 

 โครงการศึกษานโยบายการจดทะเบียนรถแทก็ซ่ีเสรีในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวทางการพฒันา
บริการแทก็ซ่ีในอนาคต สนบัสนุนทุนวจิยัโดย กรมการขนส่งทางบก ในฐานะหวัหนา้โครงการ 
(2551-2552) 

 โครงการวจิยัและพฒันาเมืองกรุงเทพเสมือนจริง สนบัสนุนทุนวจิยัโดย บริษทั ทีโอที จ  ากดั 
(มหาชน) ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2551) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบตน้แบบการประยกุตใ์ช ้RFID ในระบบขนถ่ายสินคา้ สนบัสนุนทุน
วจิยัโดย ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2550 - 

2552) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบขนส่งไปรษณียอิ์เลคทรอนิคส์ชาญฉลาด สนบัสนุนทุนวจิยัโดย 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2550 – 2553) 

 โครงการวจิยัและพฒันาเพื่อการจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและบรรเทาวกิฤติน ้าระดบัจงัหวดั 
สนบัสนุนทุนวจิยัโดย ศูนยป้์องกนัวกิฤติน ้า กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2550) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบใหบ้ริการยานพาหนะอจัฉริยะ สนบัสนุนทุนวจิยัโดย บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ในฐานะหวัหนา้โครงการ (2549 - 2551) 

 โครงการวจิยัและพฒันาระบบจดัส่งรถใหบ้ริการขนส่งและบริหารการขนส่งอยา่งชาญฉลาดผา่น
เครือข่ายการส่ือสารซีดีเอม็เอ สนบัสนุนทุนวจิยัโดย บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ใน
ฐานะหวัหนา้โครงการ (2548) 
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 โครงการวจิยัและพฒันาระบบพิสูจน์ฝ่ายและแจง้ต าบลท่ีตั้งอตัโนมติัในระยะขอบฟ้า สนบัสนุนทุน
วจิยัโดย กองทุนสนบัสนุนการวจิยั ในฐานะหวัหนา้นกัวิจยั (2547 - 2549)  

 

2. ดร. กุลวดี สมบูรณ์ววิฒัน์ 

PhD Thesis 

 Kulwadee Somboonviwat, “Research on Language Specific Crawling and Building 

of Thai Web Archive (言語特定クローリングとタイウェブアーカイブの構築に関する研究)”, 

PhD Thesis, University of Tokyo, 2008. 

Journal 

 Takayuki Tamura, Kulwadee Somboonviwat, and Masaru Kitsuregawa, “A method 

for language-specific Web crawling and its evaluation”, Systems and Computers in 

Japan, 38(2), 10-20, 2007. 

 田村孝之, クンワディー ソンブーンワイワット, 喜連川優. “特定言語で記述されたWebペー

ジの選択的収集手法とその評価”, 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J89-D, No. 2, 

pp.199-209, 2006. 

International Conference 

 Kulwadee Somboonviwat, Shinji Suzuki, and Masaru Kitsuregawa, “Connectivity of 

the Thai Web Graph”, Proc. of 10th Asia-Pacific Web Conference, (APWeb 2008), 

pp. 613-624, 2008. 

 Kulwadee Somboonviwat, Shinji Suzuki, and Masaru Kitsuregawa, “Structure of the 

Thai Web Graph”, Proc. of the 2008 IEEE International Symposium on Mining And 

Web (IEEE MAW-08), 2008. 

 Kulwadee Somboonviwat, Shinji Suzuki, Masashi Toyoda, and Masaru 

Kitsuregawa, “Characterization of the Thai Hostgraph”, Proc. of the Second 

International Conference on Ubiquitous Information Management and 

Communication (ICUIMC 2008), pp. 376-381, 2008. 

 Lin Li, Zhenglu Yang, Kulwadee Somboonviwat, and Masaru Kitsuregawa, “User-

assisted similarity estimation for searching related web pages”, Proc. of Hypertext 

2007, pp. 11-20, 2007. 
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International Workshop 

 Kulwadee Somboonviwat, Shinji Suzuki, and Masaru Kitsuregawa, “A Preliminary 

Study on the Extraction of Socio-topical Web Keywords”, Proc. of the International 

Workshop on Scalable Web Information Integration and Service (SWIIS2007), pp.74-

82, 2007. 

 Kulwadee Somboonviwat, Takayuki Tamura, and Masaru Kitsuregawa, “Finding 

Thai Web Pages in Foreign Web Spaces”, Proc. of the Second International Special 

Workshop on Databases For Next Generation Researchers In Memoriam Prof. Yahiko 

Kambayashi (SWOD2006), pp.130-133, 2006. 

 Kulwadee Somboonviwat, Takayuki Tamura, and Masaru Kitsuregawa, “Simulation 

Study of Language Specific Web Crawling”, Proc. of the International Special 

Workshop on Databases For Next Generation Researchers In Memoriam Prof. Yahiko 

Kambayashi (SWOD2005), pp.142-145, 2005. 

Regional Conference and Workshop 

 Kulwadee Somboonviwat, Kunlaya Somboonwiwat, Sureerat Tang, Anchalee 

Tassanakajon, “Architecture and Implementation of a Large-scale BATCH BLAST 

Searches on a Cluster of Workstations”, Proc. of the 3rd Regional Conference on ICT 

Applications for Industries and Small Companies in ASEAN countries (RCICT 

2011), 2011. 

Domestic Workshop 

 Kulwadee Somboonviwat, and Masaru Kitsuregawa, “Inferring Link Behavior from 

the Connectivity Distributions of Web Pages”, Proc. of 19th Data Engineering 

Workshop (DEWS2008), A1-1, 2008. 

 Kulwadee Somboonviwat, Shinji Suzuki, Masashi Toyoda, and Masaru 

Kitsuregawa, “Thematic and Temporal Analysis of Thai Web Communities”, The 

70th National Convention of IPSJ, 6J-1, 2008. 

 Kulwadee Somboonviwat, Takayuki Tamura, Masaru Kitsuregawa, “Finding Thai 

Web Pages in Foreign Web Spaces”, Proceedings of Data Engineering Workshop 

(DEWS2006), 3A-i6, 2006. 

 Kulwadee Somboonviwat, Takayuki Tamura, Masaru Kitsuregawa, “Simulation 

Study of Language Specific Web Crawling”, Proceedings of Data Engineering 

Workshop (DEWS2005), 4B-o1, 2005.  
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3. ดร. นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช 

PhD Thesis 

 N. Jungteerapanich, “Tableau Systems for the Modal μ–Calculus,” PhD Thesis, 

University of Edinburgh, 2010. 

International Conference 

 N. Jungteerapanich, “A Tableau System for the Modal μ–Calculus,” International 

Conference on Automated Reasoning with Analytic Tableaux and Related Methods 

(Tableaux ’09), Oslo, Norway, 2009. 

International Workshop 

 N. Jungteerapanich, “A Tableau System and the Small Model Theorem for the Π2 - 

Fragment of the Modal μ–Calculus,” International Workshop on Tableaux vs 

Automata as Logical Decision Methods (AutoTab ’09), Oslo, Norway, 2009. 

Regional Conference and Workshop 

 N. Jungteerapanich, “Tableau Method for the Satisfiability Problem of the Modal 

Mu-Calculus”, In Proc. of the 3rd Regional Conference on ICT Applications for 

Industries and Small Companies in ASEAN countries (RCICT 2011), 2011. 

 

4. ดร. อุกฤษฏ์ วชัรีฤทัย 

PhD Thesis 

 Ukrit Watchareeruetai, “Automatic construction of image feature extraction 

programs by using linear genetic programming”, Dissertation, Nagoya University, 

2010. 

Journal 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Redundancies in linear GP, canonical transformation, and its 

exploitation: a demonstration on image feature synthesis,” Genetic Programming and 

Evolvable Machines, vol.12, no.1, pp.49-77, March 2011. 

 Ukrit Watchareeruetai and Noboru Ohnishi, “A new color-based lawn weed 

detection method and its integration with texture-based methods: a hybrid approach,” 
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IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, vol.131, no.2, pp.355-

366, February, 2011.  

 Ukrit Watchareeruetai, Tetsuya Matsumoto, Yoshinori Takeuchi, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Multi-objective genetic programming with redundancy-

regulations for automatic construction of image feature extractors,” IEICE 

Transactions on Information and Systems, vol.E93-D, no.9, pp.2614-2625, September 

2010. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Evaluations of feature extraction programs synthesized by 

redundancy-removed linear genetic programming: a case study on lawn weed 

detection,” Journal of Information Processing, vol.18, pp.164-174, April 2010. 

 Ukrit Watchareeruetai, Tetsuya Matsumoto, Noboru Ohnishi, Hiroaki Kudo, and 

Yoshinori Takeuchi, “Acceleration of genetic programming by hierarchical structure 

learning: a case study on image recognition program synthesis,” IEICE Transactions 

on Information and Systems, vol.E92-D, no.10, pp.2094-2102, October 2009.  

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Computer vision  based methods for detecting weeds in lawns,” 

Machine Vision and Applications, vol.17, no.5, pp. 287-296, October 2006. 

Book Chapter 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Efficient construction of image feature extraction programs by 

using linear genetic programming with fitness retrieval and intermediate-result 

caching,” in Foundation of Computational Intelligence Volume 4: Bio-inspired Data 

Mining, A. Abraham et al. (eds), Springer-Verlag, pp.355-375, 2009. 

International Conference 

 Ukrit Watchareeruetai, Tetsuya Matsumoto, Yoshinori Takeuchi, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Construction of image feature extractors based on multi-

objective genetic programming with redundancy regulations,” Proceedings of 2009 

IEEE Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2009), pp.1365-1370, 

Texas, USA, October 11-14, 2009. 

 Ukrit Watchareeruetai, Tetsuya Matsumoto, Noboru Ohnishi, Hiroaki Kudo, and 

Yoshinori Takeuchi, “Acceleration of genetic programming by hierarchical structure 
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learning: a study on image recognition program synthesis,” Learning and Intelligent 

Optimization Conference (LION3), Trento, Italy, January 14-18, 2009. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Improving search performance of linear genetic programming 

based image recognition program synthesis by redundancy-removed recombination,” 

Proceedings of 2008 IEEE Conference on Soft Computing in Industrial Applications 

(SMCia/08), pp.393-398, Muroran, Japan, June 25-27, 2008.  

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Transformation of redundant representations of linear genetic 

programming into canonical forms for efficient extraction of image features,” 

Proceedings of 2008 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC-08), IEEE 

World Congress on Computational Intelligence, pp.1996-2003, Hong Kong, China, 

June 1-6, 2008. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Modified lawn weed detection: utilization of edge-color based 

SVM and grass-model based blob inspection filterbank,” Proceedings of 14th 

International Conference on Neural Information Processing (ICONIP-07) Part II, 

LNCS 4985, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp.30-39, Kitakyushu, Japan, 

November 13-16, 2007. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “A lawn weed detection in winter season based on color 

information,” Proceedings of IAPR Conference on Machine Vision Applications 

(MVA 2007), pp.524-527, Tokyo, Japan, May 16-18, 2007. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, "Computer vision based methods for detecting weeds in lawns," 

Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent 

Systems (CIS 2006), pp.323-328, Bangkok, Thailand, June 7-9, 2006. 

 Vutipong Areekul, Teesid Leelasawassuk, Kittiwat Suppasriwasuseth, Suksan 

Jirachawang, and Ukrit Watchareeruetai, "Progress research on fingerprint 

verification algorithm in Thailand," Proceedings of 2006 Electrical Engineering/ 

Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI) 

International Conference (ECTI-CON 2006), Ubon Ratchathani, Thailand, May 10-

13, 2006. 



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

169 
 

 Vutipong Areekul, Ukrit Watchareeruetai, Kittiwat Suppasriwasuseth, and Sawasd 

Tantaratana, "Separable Gabor filter realization for fast fingerprint enhancement," 

Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2005), vol. 

3, pp.253-256, Genoa, Italy, September 11-14, 2005. 

 Vutipong Areekul, Ukrit Watchareeruetai, and Sawasd Tantaratana, "Fast separable 

Gabor filter for fingerprint enhancement," Proceedings of First International 

Conference on Biometrics Authentication (ICBA 2004), LNCS 3072, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg, pp.403-409, Hong Kong, China, July 17-19, 2004. 

Regional Conference and Workshop 

 Ukrit Watchareeruetai, “A research on automatic construction of image processing 

programs,” The Third AUN/SEED-Net Regional Conference in Electrical and 

Electronics Engineering, pp.122-126, Manila, Philippines, September 8-9, 2010. 

 Ukrit Watchareeruetai and Noboru Ohnishi, “Research on weed detection methods 

for precision spraying in lawns,” Proceeding of Thailand-Japan International 

Academic (TJIA) Conference 2008, pp.117-118, Tokyo, Japan, November 21, 2008. 

Domestic Conference and Workshop 

 Ukrit Watchareeruetai, Akisato Kimura, Robert Cheng Bao, Takahito Kawanisi, 

and Kunio Kashino, “StochasticSIFT: Interest point detection based on stochastically-

derived stability,” Meeting on Image Recognition and Understanding 2010 

(MIRU2010), Kushiro, Japan, July 27-29, 2010. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Linear GP with redundancy-removed recombination for 

synthesis of image feature extraction programs,” IPSJ SIG Technical Report (2008-

MPS-72), vol.2008, no.126, pp.33-36, Osaka, Japan, December 17-18, 2008. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Lawn weeds detection methods based on image processing 

techniques,” IEICE Technical Report of PRMU 2006, vol.106, no.301, pp.65-70, 

Tokyo, Japan, October 19-20, 2006. 

 Ukrit Watchareeruetai, Yoshinori Takeuchi, Tetsuya Matsumoto, Hiroaki Kudo, 

and Noboru Ohnishi, “Image processing based weed detection in lawn,” 2005 Tokai-

Section Joint Conference of the 8 Institutes of Electrical and Related Engineers, 

Nagoya, Japan, September 15-16, 2005. 
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 Thirapat Champeerat, Ukrit Watchareeruetai, Kittiwat Suppasriwasuseth, and 

Vutipong Areekul, “Fingerprint verification using couple minutiae features with focal 

point reference,” Proceedings of 27th Electrical Engineering Conference (EECON-

27), vol.2, pp.185-188, Khon Kaen, Thailand, November 11-12, 2004. 

 Ukrit Watchareeruetai and Vutipong Areekul, “Fingerprint verification using ridge 

sample matching,” Proceedings of 25th Electrical Engineering Conference (EECON-

25), pp.25-29, Songkla, Thailand, November 21-22, 2002. 

 

5. ดร. อสิระ อนันตวราศิลป์ 

PhD Thesis 

 I. Anantavrasilp, “Supervised Machine Learning Assisted Real-Time Flow 

Classification System: A Real-Time Approach to Flow Classification,” Dissertation, 

Technische Universität München, 2010. 

International Conference 

 I. Anantavrasilp, “Intelligent IP traffic / flow classification system,” Proceedings of 

the 8th International Network Conference, Heidelberg, 2010. 

 I. Anantavrasilp, “A unified framework for flow classification,” Proceedings of 

International Conference on Computer Design and Applications, Singapore, 2009. 

 I. Anantavrasilp and T. Schöler, “Automatic flow classification using machine 

learning,” Proceedings of the 15th International Conference on Software, 

Telecommunications and Computer Networks, Dubrovnik, 2007. 

 I. Anantavrasilp and T. Schöler, “Providing quality-of-service support to legacy 

applications using machine learning,” Proceedings of IADIS International Conference 

on Telecommunications, Networks and Systems, Lisbon, 2007. 
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Domestic Conference and Workshop 

 C. Loibl, I. Anantavrasilp, F. Willnecker, “Entwicklung intelligenter RFID-Reader,” 

RFID im Blick: Sonderaufgabe - RFID in der Region München, 2011. 

 

 

  



มคอ. 2 

   

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

172 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
เหตุผลการขอปรับปรุงหลกัสูตร 
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 เหตุผลการขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) 

ฉบับปีพ.ศ. 2551 
 

วทิยาลยันานาชาติ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
1. หลกัสูตรฉบบัดงักล่าวน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2551 

2. สภาสถาบนัไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ในคราวประชุม คร้ังท่ี 7 / 2554 เม่ือวนัท่ี 27 

กรกฎาคม 2554 และในการประชุมคร้ังท่ี 6 / 2555 เม่ือวนัท่ี 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ีเร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2555  
ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไ้ข 

4.1. ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

4.2. จดัตั้งแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ และแขนงวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ส าหรับระบบเคล่ือนท่ี 

4.3. ปรับเปล่ียน ยกเลิก และเพิ่มเติมรายวชิาใหเ้หมาะสม 

5. สาระในการปรับปรุงแกไ้ข 

5.1. ปรับโครงสร้างหมวดหมู่ของรายวชิาตามท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

5.2. มีการเพิ่มรายวชิา ยกเลิกรายวชิา และปรับเปล่ียนรายละเอียดในบางรายวชิาดงัแสดงในตาราง
เปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสูตร (หนา้ท่ี 176) 

5.3. มีการแกไ้ข และปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาของทุกรายวชิา เพื่อใหถู้กตอ้งและทนัสมยั 
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6. โครงสร้างหลกัสูตรหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือเทียบกบัโครงสร้างเดิม และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปรากฏดงัน้ี 

 

หลกัสูตรเดิม เกณฑ์ขั้นต ่า หลกัสูตรปรับปรุง 

หมวดวชิา 
โปรแกรมปกต ิ

(หน่วยกติ) 

โปรแกรม 
สหกจิศึกษา 
(หน่วยกติ) 

 

(หน่วยกติ) 

SE-SE-A 

(หน่วยกติ) 
SE-SE-B 

(หน่วยกติ) 

SE-MSE-A 

(หน่วยกติ) 

SE-MSE-B 

(หน่วยกติ) หมวดวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

- กลุ่มวชิาวทิย-์คณิต 

- กลุ่มวชิาภาษา 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 

30 

9 

12 

3 

6 

30 

9 

12 

3 

6 

≥  30 30 

6 

12 

6 

6 

30 

6 

12 

6 

6 

30 

6 

12 

6 

6 

30 

6 

12 

6 

6 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

- กลุ่มวชิาวทิย-์คณิต 

- กลุ่มวชิาภาษา 

- กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

- กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 

หมวดวชิาเฉพาะ 

- กลุ่มวชิาบงัคบั 

 

 

- กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา 

104 

98 

 

 

6 

104 

104 

 

 

- 

≥  84 107 

 

18 

83 

6 

107 

 

18 

83 

6 

107 

 

18 

83 

6 

107 

 

18 

83 

6 

หมวดวชิาเฉพาะ 

 

- กลุ่มวชิาแกน 

- กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 

- กลุ่มวชิาเลือก 

หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 ≥  6 6 6 6 6 หมวดวชิาเลือกเสรี 

รวม 140 140 ≥  120 143 143 143 143 รวม 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กบัคณติศาสตร์  

13016401 
คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 

COMPUTERS AND PROGRAMMING 
3 (3-2-7) 13006101 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรม 
INTRODUCTION TO COMPUTERS AND 

PROGRAMMING 

3 (3-2-7) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016402 
ฟิสิกส์ในชีวติประจ าวนั 

PHYSICS FOR DAILY LIFE 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016403 
การประยกุตร์ะบบสารสนเทศ 

APPLICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

   

13006102 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับโลกยคุใหม่ 

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN 

WORLD 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษา  

13016501 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 

FOUNDATION ENGLISH 1 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016502 
ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 

FOUNDATION ENGLISH 2 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

   
13006201 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 

FOUNDATION ENGLISH 
6 (6-0-12) 

เพ่ิมวชิา 

13016503 
การเขียนภาษาทางเทคนิค 
TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 13006202 
การเขียนภาษาทางเทคนิค 
TECHNICAL WRITING 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิา 

13016504 
การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทางเทคนิค 

TECHNICAL COMMUNICATION AND 

PRESENTATION 

3 (3-0-6) 13006203 
การส่ือสารและการน าเสนอภาษาทางเทคนิค 

TECHNICAL COMMUNICATION AND 

PRESENTATION 

3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

13016601 
ปรัชญาพ้ืนฐาน 

FUNDAMENTAL PHILOSOPHY 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016602 
ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 
3 (3-0-6) 13006302 

ปรัชญาวทิยาศาสตร์ 

PHILOSOPHY OF SCIENCE 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา 

13016603 
พทุธปรัชญา 
PHILOSOPHY OF BUDDHISM 

3 (3-0-6) 
   ยกเลิกวชิา 

13016604 
ตรรกวทิยาเบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO LOGIC 
3 (3-0-6) 13006301 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO LOGIC 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 

13016605 
จิตวทิยาทัว่ไป 

GENERAL PSYCHOLOGY 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016606 
อารยธรรมไทย 

THAI CIVILIZATION 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016607 
ศิลปการใชภ้าษาไทย 

THE ART OF THAI USAGE 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016608 
การอ่านในภาษาไทย 
READING IN THAI LANGUAGE 

3 (3-0-6) 
   ยกเลิกวชิา 

13016609 
การเขียนในภาษาไทย 
WRITING IN THAI LANGUAGE 

3 (3-0-6) 
   ยกเลิกวชิา 

   
13006303 

วฒันธรรมศึกษา 
CULTURAL STUDIES 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

   
13006304 

สงัคมและวฒันธรรมไทย 
THAI SOCIETY AND CULTURE 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

13016701 
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 13006401 

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER ETHICS AND LAW 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
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13016702 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO ECONOMICS 
3 (3-0-6) 13006402 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO ECONOMICS 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา 

13016703 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL ECONOMICS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016704 
หลกัการตลาด 

PRINCIPLES OF MARKETING 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016705 
การบริหารธุรกิจ 
BUSINESS ADMINISTRATION 

3 (3-0-6) 13006403 
การบริหารธุรกิจ 
BUSINESS ADMINISTRATION 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิา 

13016706 
การจดัองคก์ารและการบริหารทัว่ไป 

ORGANIZATION AND GENERAL MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016707 
การบริหารอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 13006404 
การบริหารอุตสาหกรรม 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิา 

13016708 
การบริหารงานบุคคล 

PERSONNEL MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016709 
การบริหารการเงิน 

FINANCIAL MANAGEMENT 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016710 
หลกัการบญัชี 

PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016711 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป 

INTRODUCTION TO THE STUDIES OF LAWS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016712 
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์

CIVIL AND COMMERCIAL LAWS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016713 
กฎหมายแรงงาน 

LABOUR LAWS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016714 
กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย ์

BUSINESS AND COMMERCIAL LAWS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 
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13016715 
กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL AND LABOR LAWS 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

13016716 
สงัคมวทิยาอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
3 (3-0-6) 

   ยกเลิกวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาบังคับ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกน  

13016101 
คณิตศาสตร์ 1 

MATHEMATICS 1 
3 (2-2-5) 13006001 

คณิตศาสตร์ 1 

MATHEMATICS 1 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา  
ปรับหน่วยกิต และเน้ือหา 

13016102 
คณิตศาสตร์ 2 

MATHEMATICS 2 
3 (2-2-5) 13006002 

คณิตศาสตร์ 2 

MATHEMATICS 2 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา  
ปรับหน่วยกิต และเน้ือหา 

13016103 
คณิตศาสตร์ 3 

MATHEMATICS 3 
3 (2-2-5) 13006003 

คณิตศาสตร์ 3 

MATHEMATICS 3 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา,  
ปรับหน่วยกิต และเน้ือหา 

13016104 
หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

PROBABILITY AND STATISTICS 
3 (2-2-5) 13006004 

หลกัความน่าจะเป็นและสถิติ 

PROBABILITY AND STATISTICS 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา,  
ปรับหน่วยกิต และ เน้ือหา 

   13006005 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า 
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

13016206 
คณิตศาสตร์ดิสครีต 
DISCRETE MATHEMATICS 

3 (2-2-5) 13016105 
คณิตศาสตร์ดิสครีต 
DISCRETE MATHEMATICS 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิา,  
ปรับหน่วยกิต และ เน้ือหา 

กลุ่มวชิาบังคับ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  

13016001 
การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน 

SOFTWARE INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER 

0 

 (0-300-0) 
13016004 

การฝึกงานอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ภาคฤดูร้อน 

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER 

0 

 (0-45-0) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับหน่วยกิต  

13016002 
สมัมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING 
1 (0-3-2) 13016248 

สมัมนาดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING 
0 (0-3-0) 

เปล่ียนรหสัวชิา  
ปรับหน่วยกิต 

13016201 
ตรรกศาสตร์เชิงคณิตเบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO MATHEMATICAL LOGIC 
3 (2-2-5) 

   ยกเลิกวชิา 
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13016202 
หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PRINCIPLES OF COMPUTER  PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 13016235 
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 
C PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016203 
ปฏิบติัการหลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PRINCIPLES OF COMPUTER  PROGRAMMING 

LABORATORY 

1 (0-3-2) 13016236 
ปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมภาษาซี 
C PROGRAMMING LABORATORY  

1 (0-3-2) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา
ปรับเน้ือหา 

13016217 
ระบบฐานขอ้มูล 

DATABASE SYSTEMS 
3 (3-0-6) 13016237 

ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มูล 

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016218 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 

COMPUTER GRAPHICS 
3 (3-0-6) 

   ยา้ยไปเป็นวชิาเลือก 

13016221 
ทฤษฎีการค านวณ 
THEORY OF COMPUTATION 

3 (2-2-5) 13016240 
ทฤษฎีการค านวณ 
THEORY OF COMPUTATION 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิา  
ปรับหน่วยกิต และเน้ือหา 

13016222 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION 
3 (3-0-6) 13016241 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

   13016242 
ปฏิบติัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร 

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS 

LABORATORY 

1 (0-3-2) 

เพ่ิมวชิา 

13016225 
การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม 

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS 
3 (2-2-5) 13016239 

การออกแบบและวเิคราะห์อลักอริทึม 

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิา 
ปรับหน่วยกิต  

13016229 
การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา ยา้ยเน้ือหาเขา้
วชิา 13016290 โครงงาน
ซอฟตแ์วร์กลุ่ม ใน
หลกัสูตรปรับปรุง 

13016231 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 13016290 

โครงงานซอฟตแ์วร์กลุ่ม 

TEAM SOFTWARE PROJECT 
3 (2-3-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับหน่วยกิต เพ่ิมเน้ือหา
ส่วนบรรยาย 
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13016232 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 

SOFTWARE PROJECT 2 
3 (0-9-5) 13016291 

โครงงานซอฟตแ์วร์ 1 

SOFTWARE PROJECT 1 
3 (0-9-5) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 

13016233 
โครงงานซอฟตแ์วร์ 3 

SOFTWARE PROJECT 3 
3 (0-9-5) 13016292 

โครงงานซอฟตแ์วร์ 2 

SOFTWARE PROJECT 2 
3 (0-9-5) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 

13016234 
สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION 

9 (0-45-0) 13016003 
สหกิจศึกษา 
CO-OPERATIVE EDUCATION 

6 (0-45-0) 
เปล่ียนรหสัวชิา  
ปรับหน่วยกิต 

   13016238 
ระบบฐานขอ้มูล 

DATABASE SYSTEMS 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

   13016243 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ 

HUMAN-COMPUTER INTERACTION 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

   13016244 
ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ 

MICROPROCESSORS AND INTERFACING 
3 (3-2-7) 

เพ่ิมวชิา 

   13016245 ซอฟตแ์วร์บนระบบฝังตวั 

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

   13016246 

การประมวลผลบนระบบเคล่ือนท่ีและการส่ือสารไร้
สาย  

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS 

COMMUNICATIONS 

3 (3-0-6) 

ยา้ยมาจากวชิาเลือก 

   13016247 
การประกอบการธุรกิจซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะสาขา หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเลือก  

13016302 
ความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 

SOFTWARE REQUIREMENT 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016303 
ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
ADVANCED DATABASE SYSTEMS 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 

13016304 
การสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE 

3 (3-0-6) 13016325 
การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
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13016305 
วธีิทางคณิตศาสตร์ในวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 

FORMAL METHODS IN SOFTWARE 

ENGINEERING 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016307 
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทนต่อความผิดพลาด 

FAULT TOLERANT COMPUTING 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016309 
การออกแบบดว้ยแพตเท่ิน 

DESIGN PATTERNS 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016310 
ระบบเชิงวตัถุแบบกระจาย 
DISTRIBUTED OBJECT SYSTEM 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 

13016311 

การวเิคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้  

INTRODUCTION TO COMPUTER PERFORMANCE 

ANALYSIS 

3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016312 
ความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER SECURITY 

3 (3-0-6) 13016347 
ความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
COMPUTER AND NETWORK SECURITY 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016313 
การเขียนโปรแกรมท่ีท างานแบบพร้อมเพรียงและ
แบบขนาน 
CONCURRENT AND PARALLEL PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 13016322 
การประมวลผลแบบขนานเบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016314 
การออกแบบเกม 
GAME DESIGN 

3 (3-0-6) 13016321 
การพฒันาเกม 
GAME DEVELOPMENT 

3 (3-0-6) 
เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016315 
การออกแบบและสร้างระบบปฏิบติัการ 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF OPERATING 

SYSTEM 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016316 
การเขียนโปรแกรมบนระบบยนิูกซ์ 

UNIX SYSTEM PROGRAMMING 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016317 
การเขียนโปรแกรมบนระบบยนิูกซ์ขั้นสูง 
ADVANCED UNIX PROGRAMMING 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 
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13016319 
การจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER SIMULATION 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 

   13016320 
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 

COMPUTER GRAPHICS 
3 (3-0-6) 

ยา้ยมาจากวชิาบงัคบั 

   13016323 
หวัขอ้ดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

   13016324 
หวัขอ้ดา้นสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE 

ARCHITECTURE 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

13016331 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 

13016333 
การจดัเก็บและคืนคน้สารสนเทศ 

INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL 
3 (3-0-6) 13016336 

การคืนคน้สารสนเทศ 

INFORMATION RETRIEVAL 
3 (3-0-6) 

เปล่ียนรหสัวชิาและช่ือวชิา 
ปรับเน้ือหา 

13016334 
การบีบขอ้มูลและสญัญาณ 

DATA AND SIGNAL COMPRESSION 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016335 
ระบบส่ือประสม 

MULTIMEDIA SYSTEMS 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

   13016337 
หวัขอ้ดา้นระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

13016342 
เครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่ายแบบกวา้งเบ้ืองตน้ 

INTRODUCTION TO LOCAL AND WIDE AREA 

NETWORKS 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016345 
เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ต 

INTERNET TECHNOLOGY 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016346 

การประมวลผลบนอปุกรณ์พกพาและการส่ือสาร
ไร้สาย  
MOBILE COMPUTING AND WIRELESS 

COMMUNICATION 
3 (3-0-6)    

ยา้ยไปเป็นวชิาบงัคบั 
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   13016348 
หวัขอ้ดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

13016361 
หลกัทฤษฎีของปัญญาประดิษฐ ์

THEORETICAL ASPECTS OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016363 
การแทนเรียนรู้ 
KNOWLEDGE REPRESENTATION 

3 (3-0-6)    
ยกเลิกวชิา 

13016364 
ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

MACHINE LEARNING 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016365 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญ 

EXPERT SYSTEM 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

13016372 
การรู้จ าเสียงพดู 

SPEECH RECOGNITION 
3 (3-0-6)    

ยกเลิกวชิา 

   13016380 
การพฒันาซอฟตแ์วร์ส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE 

DEVICES 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

   13016381 
ระบบควบคุมแบบฝังตวั 
EMBEDDED CONTROL SYSTEMS 

3 (3-0-6) 
เพ่ิมวชิา 

   13016382 

การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลและการประยกุตใ์ช้
งาน 
DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND 

APPLICATIONS 

3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

   13016383 

สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตวั
ประมวลผลสญัญาณดิจิตอล 
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES 

AND PROGRAMMING 

3 (3-0-6) 

เพ่ิมวชิา 

 

  



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)   วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

185 
   



มคอ. 2 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลยันานาชาติ   สจล. 

186 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
รายนามคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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