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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1.

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อ (ภาษาไทย)

:

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสู ตรนานาชาติ)

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

: Bachelor of Engineering Program in Software Engineering
(International Program)

2.

ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
3.

4.

:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

: Bachelor of Engineering (Software Engineering)
:

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

: B.Eng. (Software Engineering)

วิชาเอกหรื อความเชี่ ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร (ถ้ ามี)


แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)



แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาหรับระบบเคลื่อนที่ (Mobile Software Engineering)

จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
143 หน่วยกิต

5.

รู ปแบบของหลักสู ตร

5.1 รู ปแบบ

หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี
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5.2 ภาษาทีใ่ ช้

หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น

เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ส
ู าเร็จการศึกษา

ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.

สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ งกาหนดเปิ ดสอนเดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2555
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 / 2554 เมื่อวันที่ 28 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2554
ได้รับ อนุมตั ิ/เห็นชอบ หลักสู ตรจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 7 / 2554 เมื่อวันที่ 27 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และในการประชุมครั้งที่ 6 / 2555 เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555

7.

ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2557
8.

อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
 วิศวกรซอฟต์แวร์ สถาปนิกออกแบบซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ และเว็บ
 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 อาจารย์ นักวิจยั หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และเว็บ
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ชื่ อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

1. ผศ.ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา /
ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532
ป.เอก - PhD, Computer Science,
Imperial College of Science,
Technology and Medicine,
University of London, UK, 2541

2. ดร. กุลวดี สมบูรณ์ ววิ ฒ
ั น์

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
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. (เกียรตินิยมอันดับ 1),
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
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 วัชรี ฤทัย

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1),
วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ , 2545
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ป.โท - M.S., Information Science,
Nagoya University, Japan, 2550

ป.เอก - D.Eng., Information Science,
Nagoya University, Japan, 2553
5. ดร. อิสระ อนันตวราศิลป์

ป.ตรี - วท.บ., เทคโนโลยีสารสนเทศ,
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, 2544
ป.โท - MSc., Computer Science,
Dresden University of Technology,
Germany, 2547

ป.เอก - Dr. rer. nat., Informatics,
Technische Universität
München, Germany, 2553

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน

ในสถานที่ต้ งั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ความก้าวหน้าด้านวิท ยาการคอมพิวเตอร์ ในยุคปั จจุบนั ได้กลายเป็ นเครื่ องมื อสาคัญที่ นาไปสู่ การ
เปลี่ ยนแปลงวิธีการทางาน การทาธุ รกิ จ การทาอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การศึ กษา ตลอดจนการใช้
ชี วิ ต ของคนเราในแทบทุ ก ด้า น ซึ่ งน าไปสู่ ก ารท างานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลิ ต ผล โดยอาศัย
เครื่ องจักรกลและเครื่ องสมองกลแทนการใช้แรงงานมนุ ษย์มากขึ้น นอกจากนี้ ความก้าวหน้านี้ ยงั ทาให้การ
ติดต่อสื่ อสาร การแลกเปลี่ ยนข้อมู ลข่าวสารและความรู ้ ระหว่างกัน ทาได้กว้างขวาง สะดวกและรวดเร็ ว
ยิง่ ขึ้น จึงไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่า ความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้กลายเป็ นเครื่ องมืออันทรงพลังใน
การสร้างความเจริ ญก้าวหน้าอย่างดียงิ่ ให้กบั ประเทศในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ
หัวใจส าคัญ ของความเจริ ญ ก้าวหน้าทั้งหลายนี้ เกิ ดมาจากซอฟต์แวร์ คอมพิ วเตอร์ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่
กาหนดวิธีการและลาดับการทางานของเครื่ องจักรกลและเครื่ องสมองกลเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามในการ
สร้างสรรค์ซอฟต์แ วร์ คอมพิวเตอร์ จาเป็ นต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของมนุ ษย์ และอาศัยหลักวิธีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ว่าหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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เพื่ อ เป็ นการเร่ ง สร้ า งความเจริ ญ ก้า วหน้ า ให้ ก ับ ประเทศ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต บุ ค ลากรวิศ วกร
ซอฟต์แวร์ ของประเทศที่ยงั ขาดแคลนอยูเ่ ป็ นจานวนมากในปั จจุบนั จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะมีหลักสู ตร
ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างความเจริ ญของประเทศให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม

ปั จจุบนั ความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ทาให้การติดต่อสื่ อสาร การเข้าถึงบริ การทางไกล
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารและความรู ้ ระหว่างกัน ทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และเชื่ อมต่อถึ งกันได้ทวั่
โลก ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ทั้งการแจ้งข่าวสารและเหตุการณ์ที่สาคัญทัว่ ทุกมุมโลก การสื บค้นข้อมูล การ
ใช้บริ การออนไลน์ต่างๆ การศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
ที่ ส าคัญสิ่ งเหล่ านี้ ท าให้เกิ ดเสรี ภาพและความเท่ าเที ยมกันในการเข้าถึ งข้อมู ลข่ าวสาร การเข้าถึ งบริ การ
เสรี ภาพในการแสดงออก รวมทั้งเสรี ภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเคารพในความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น อันเป็ นกลไกส าคัญที่ จะนาไปสู่ สั งคมแห่ งประชาธิ ป ไตยและสั งคมที่ เป็ นธรรม ทั้งนี้ สิ่ งเหล่ านี้ จะ
เกิดขึ้นได้ คนในสังคมจะต้องมีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล และต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรม
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยงั ได้นามาซึ่ งความโปร่ งใส ความถูกต้องและ
ความเป็ นระบบระเบี ย บในการด าเนิ น งานในหน่ วยงานต่ างๆ ทั้ง ในภาครั ฐและภาคเอกชน ซึ่ งจะช่ ว ย
แก้ปัญหาความทุจริ ต ความประมาทเลินเล่อ และความไม่เป็ นระบบระเบียบของคน
หัวใจสาคัญที่สร้างสรรค์ประโยชน์ท้ งั หลายที่กล่าวมาอยูท่ ี่ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เนื่ องจากวิธีการ
และขั้นตอนการทางานของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ถูกกาหนดโดยซอฟต์แวร์ แต่
อย่างไรก็ตามถ้าผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ หรื อวิศวกรซอฟต์แวร์ มีเจตนาทุจริ ตในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็จะสร้าง
ปั ญหาและความเสี ยหายตามมา ดังนั้นวิศวกรซอฟต์แวร์ ที่พึงประสงค์จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความซื่ อตรงและมี
คุณธรรมจริ ยธรรมในอาชีพและหน้าที่ของตน
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร

ด้วยความจาเป็ นในการเร่ งสร้างความเจริ ญให้กบั ประเทศ ในการผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ
ให้กบั ภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติจึงได้พฒั นาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ข้ ึน เพื่อทดแทนการขาดแคลนวิศวกรซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกร
ซอฟต์แวร์ ที่มีความเชี่ ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับระบบเคลื่ อนที่ อันได้แก่ โทรศัพท์เคลื่ อนที่
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เกมคอนโซล ระบบฝังตัวในรถยนต์หรื อในเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน เป็ นต้น ซึ่ ง
ระบบดังกล่าวมีการใช้งานแพร่ หลายอย่างมากในปั จจุบนั รวมทั้งมีการใช้งานซอฟต์แวร์ อย่างหลากหลาย
บนอุ ป กรณ์ ดงั กล่ าว ท าให้ข าดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ความเชี่ ยวชาญในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ส าหรับระบบ
เคลื่อนที่เป็ นจานวนมาก
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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นอกจากนี้ จากการเติบโตและการขยายตัวอย่างมากของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทวั่ โลก ได้มีการ
ขยายฐานการผลิ ตซอฟต์แวร์ จากประเทศที่เป็ นผูน้ าในด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อันได้แก่ ประเทศใน
ทวีปอเมริ กาเหนื อ ประเทศในทวีปยุโรป ฯลฯ มายังภูมิภาคเอเชี ย และมายังประเทศไทย ซึ่ งเป็ นศูนย์กลาง
ของการคมนาคมในย่านภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนั้นเพื่อเป็ นการสร้างบุคลากรวิศวกรซอฟต์แวร์
ไว้สาหรับรองรับการขยายตัว ดังกล่าว และในขณะเดี ยวกันเพื่อผลิ ตวิศวกรซอฟต์แวร์ ที่มีความสามารถใน
การทางานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับนานาชาติและสามารถผลิตซอฟต์แวร์ ที่แข่งขันได้ในระดับสากล
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่เป็ นหลักสู ตรนานาชาติที่มีคุณภาพสู งจึงเป็ น
สิ่ งจาเป็ น การออกแบบหลักสู ตรนี้จึงมุ่งเน้นให้เป็ นหลักสู ตรที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้น
นาอื่นๆ ของโลกได้
สาหรับในส่ วนขององค์ประกอบของหลักสู ตร เนื่ องจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็ นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การศึ กษาวิธีก ารและขั้นตอนในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ค อมพิ วเตอร์ ซึ่ งต้องอาศัยความเข้าใจในหลัก
พื้ น ฐานของสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ (Computer Science) ศาสตร์ ก ารประมวลผลข้อ มู ล
สารสนเทศ (Informatics) และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ที่ศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิ ว เตอร์ (Computer Engineering) ดัง นั้ นหลัก สู ตรนี้ จึ ง มี ก ารรวมเอาวิ ช าต่ า งๆ ตามสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสมมาจากสาขาที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เข้าไว้ดว้ ยกัน
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน

ด้วยเป้ าหมายของหลักสู ตรนี้ ที่ตอ้ งการผลิ ตวิศวกรซอฟต์แวร์ ช้ นั นาให้กบั ภาคอุตสาหกรรมทั้งใน
ประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นวิศวกรเหล่านี้ จะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ อันนาไปสู่ การ
ประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ซึ่ ง สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน
ที่วา่ “การศึกษาวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ”
13. ความสั มพันธ์ กบ
ั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท
้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่น



หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป – รายวิชาทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย
นานาชาติ แต่ไม่สังกัดสาขาวิชาหรื อหลักสู ตรใดๆ
หมวดวิชาเฉพาะ – รายวิชาต่อไปนี้ซ่ ึ งอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน เป็ นรายวิชาที่เปิ ด
สอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ แต่ไม่สังกัดสาขาวิชาหรื อหลักสู ตรใดๆ
- 13006001 คณิ ตศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
MATHEMATICS 1

-

13006002

คณิ ตศาสตร์ 2

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 2

-

13006003

คณิ ตศาสตร์ 3

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 3

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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-

13006004

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

3 (3-0-6)

PROBABILITY AND STATISTICS

-

13006005

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

3 (3-0-6)

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING



หมวดวิชาเลือกเสรี – สามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนโดยวิทยาลัยนานาชาติ

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ สาขาวิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรี ยน

ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ


คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทาหน้าที่
ประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชาที่กล่าวในหัวข้อที่ 13.1 ในด้านเนื้อหา กระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน และการประเมินผลให้เป็ นมาตรฐานเดียวกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสู ตร



มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทราบถึงรายวิชาที่นักศึกษา
สามารถเลื อกเรี ย นได้ในหมวดวิช าเลื อ กเสรี รวมถึ งรายละเอี ย ดและความรู ้ พ้ื น ฐานที่ จาเป็ น
สาหรับรายวิชาเหล่านั้น และแนะนาให้นกั ศึกษาปรึ กษากับคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรหรื อ
อาจารย์ผสู ้ อนโดยตรงในกรณี ที่นกั ศึกษามีขอ้ สงสัย

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1.

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

1.1 ปรัชญา

หลักสู ตรนี้ มุ่งผลิ ตวิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับชั้นนาของประเทศ ผูอ้ ุดมไปด้วยความสามารถทางด้าน
วิชาการ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการค้นคว้าวิจยั ด้านการพัฒนาและลงมือปฏิ บตั ิจริ ง จนนาไปสู่ การ
สร้างผลิตภัณฑ์ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของไทยและระดับนานาชาติ รวมทั้งตอบสนอง
ความต้องการบุ ค ลากรผูท้ ี่ ส ามารถศึ ก ษาค้น คว้าวิจยั ต่ อไปในขั้นสู งทางด้านวิศ วกรรมซอฟต์แวร์ ท้ งั ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อันจะนาไปสู่ การสร้ างประโยชน์ให้กบั สังคมและความเจริ ญก้าวหน้า
ให้กบั ประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นบั ว่าเป็ นอุตสาหกรรมซึ่ งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ
ด้าน เนื่องจากซอฟต์แวร์ เป็ นกลจักรสาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและเพิ่มผลผลิต เป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการติดต่อสื่ อสารไปสู่ ผูค้ นทุกหนแห่ งในโลก และขณะเดี ยวกันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ก็ยงั เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสู งสุ ดอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก
หลายๆ ประเทศได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ เป็ นลาดับต้นๆ และอุตสาหกรรมนี้ ก็
ได้สร้ างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั ประเทศนั้นๆ เป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศจีน และ
อีกหลายๆ ประเทศ สาหรับประเทศไทยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ยงั มีความเจริ ญเติบโตช้า เนื่ องจากปั ญหา
อุปสรรคการขาดแคลนบุคลากรวิศวกรซอฟต์แวร์ เป็ นจานวนมาก อีกทั้งคุณภาพของบุคลากรยังไม่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล เกิ ดการขาดแคลนวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณภาพสู งภายในประเทศจานวนมากที่จะ
สามารถทางานในบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ช้ นั นาทั้งของไทยและต่างชาติที่มีการขยายตัวเป็ นอย่างมาก
ด้วยตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติจึงได้พฒั นาหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสู ตรนานาชาติ ) เพื่อเป็ นกลจักรสาคัญในการผลิ ตวิศวกรซอฟต์แวร์
ระดับชั้นนาของประเทศ เป็ นการสร้ างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย
เพื่อให้สามารถเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ระดับสากล
1.3 วัตถุประสงค์

1) ผลิ ต วิ ศ วกรซอฟต์ แ วร์ ระดับ ชั้น น า ผู ้อุ ด มด้ว ยความสามารถทางด้า นวิ ช าการ ด้า นความคิ ด
สร้างสรรค์ ด้านการค้นคว้าวิจยั และด้านการพัฒนา ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งเป็ นผูม้ ี
คุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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2) เพื่อเป็ นหลักสู ตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ โดยมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาทฤษฎี
หลักการ และเทคนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิ ชย์ได้
3) อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้าและวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์ความก้าวหน้าในวิทยาการด้านวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์
4) เพื่อประยุกต์ใช้วทิ ยาการทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาประเทศ
5) สร้างความก้าวหน้าและความเข้มแข็งให้กบั อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทยเพื่อให้สามารถเป็ นส่ วน
สาคัญส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ระดับสากล
2.

แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตร ซึ่ งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จครบถ้วนภายในระยะเวลา 5 ปี เป็ นดังนี้

-

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
ที่มีหน้าที่ประสานงานการ
พัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามแผน และจัดการ
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ

กลยุทธ์
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรเพื่อควบคุมคุณภาพการ
เรี ยนการสอนโดยให้ประธาน
หลักสู ตรเป็ นประธานกรรมการ
และอาจารย์ประจาวิชาจานวนหนึ่ง
เป็ นกรรมการ

-

-

นักศึกษาที่ส่งไปศึกษาใน
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่าง
ประเทศ มีผลการเรี ยนที่ดี
เทียบเท่ากับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแห่งนั้น แสดงให้
เห็นว่าพื้นฐานความรู ้ของ
นักศึกษาในหลักสู ตรมี
มาตรฐานสู งเทียบได้กบั ของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนา
แห่งนั้น

-

ได้รับความคิดเห็น
ประสบการณ์ และคาแนะนา
จากบริ ษทั ภายนอก ในเรื่ อง
ของวิทยาการ เทคโนโลยี
ความรู ้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่วศิ วกรซอฟต์แวร์
ที่พึงประสงค์ควรมี เพื่อที่จะ

- ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน

ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

-

ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตอบสนอง
กับวิทยาการและเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้กนั
แพร่ หลาย ณ ปั จจุบนั ใน
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ของ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- สร้างความร่ วมมือกับบริ ษท
ั

ซอฟต์แวร์ ช้ นั นาในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
และประสบการณ์จากภาค
อุตสาหกรรมมายังห้องเรี ยนของ
นักศึกษาในรู ปแบบของวิชา
สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
มีกิจกรรมการดาเนินงานและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
- สร้างความร่ วมมือกับบริ ษท
ั
ซอฟต์แวร์ ช้ นั นาในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อส่ งนักศึกษาเข้า
ไปฝึ กงานในบริ ษทั เหล่านั้น

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
สามารถประสบความสาเร็ จใน
อาชีพได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
-

- จัดประกวดให้รางวัลนักศึกษา

-

ประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิตในความรู ้และทักษะที่
ได้เรี ยนมา

-

ประเมินความพึงพอใจของ
นายจ้าง หัวหน้างานผูร้ ับผิด
ชอบดูแลบัณฑิตที่ไปทางาน
ด้วย

-

ประเมินทักษะความรู ้
ความสามารถ ทางด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จาเป็ น
ของบัณฑิต

-

ประเมินทักษะความสามารถ
ในการติดต่อสื่ อสารด้วย
ภาษาอังกฤษของบัณฑิต

รายงานการประเมินผลความ
สามารถในการทางาน ผลงาน
- จัดตั้งบริ ษท
ั จาลองสาหรับบัณฑิตผู ้ และมนุษยสัมพันธ์ของ
ที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรนี้ที่มี นักศึกษาที่ไปฝึ กงาน
ความสนใจเข้าร่ วม เพือ่ ฝึ กและ
สร้างผูป้ ระกอบการพัฒนา
- บัณฑิตที่เข้าร่ วมโครงการ
ซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ
ทางานในบริ ษทั จาลองมี
ความสามารถ และทักษะใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และสร้าง
มูลค่าในเชิงพาณิ ชย์
-

ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ตอบสนอง
กับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ท้ งั ใน
ประเทศและต่างประเทศ และ
ตอบสนองต่อการศึกษาต่อของ
บัณฑิตในระดับสู งขึ้นทั้งใน
มหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ

ดีเด่นในด้านโครงงานวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ด้านการเรี ยน ด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และด้านจริ ยธรรม
- จัดทดสอบประเมินทักษะทางด้าน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จาเป็ นของ
บัณฑิตจบใหม่
- จัดทดสอบทักษะการสื่ อสารด้วย

ภาษาอังกฤษของบัณฑิตจบใหม่
- ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนาใน

ต่างประเทศเพื่อให้นกั ศึกษาได้มี
ทางเลือกในการศึกษาต่อทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มและให้

-

ข้อมูลกับนักศึกษาสาหรับการ
ศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นทั้งใน
มหาวิทยาลัยในประเทศและ
ต่างประเทศ

วิเคราะห์อตั ราส่ วนบัณฑิตที่
ศึกษาต่อและที่ทางาน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

-

ประเมินผลความสาเร็ จในการ
ทางานและศึกษาต่อของ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาใน
หลักสู ตรนี้

- จัดกิจกรรมตลาดนัดสาหรับให้

ผูป้ ระกอบการได้พบปะบัณฑิต
เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตาแหน่งและ
หน้าที่ของงานที่แต่ละบริ ษทั
ต้องการรับสมัครผูไ้ ปทางาน
- สร้างเครื อข่ายของศิษย์เก่าโดย

อาศัยเครื อข่ายสังคมออนไลน์และ
มีการนัดพบปะกันที่วทิ ยาลัย
นานาชาติเป็ นประจาทุกปี
- ติดตามประเมินผลบัณฑิตที่สาเร็ จ

ออกไปทางานและศึกษาต่อ

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1.

ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยในหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนให้กาหนดระยะเวลาโดยสัดส่ วน
เทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
ข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปี ที่ 2
(สาหรับเฉพาะรายวิชา 13016004 การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคฤดูร้อน )
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี
2.

การดาเนินการหลักสู ตร

2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน


วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิ งหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
เทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของสถาบัน
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. การคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. การคัดเลือกเข้าศึกษาตามข้อบังคับของสถาบัน
3. การคัดเลือกเข้าศึกษาตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วทิ ยาลัยนานาชาติกาหนด
ทั้งนี้ในแต่ละปี การศึกษา อาจมีวธิ ี การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาไม่ครบทั้งสามวิธีดงั กล่าว
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า


นักศึกษามีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการเรี ยนและการสื่ อสารกับอาจารย์และเพื่อนร่ วมชั้น

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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นักศึกษายังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษาจาเป็ นต้องค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน



นักศึกษาส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นหอพัก ห่างไกลจากผูป้ กครอง ทาให้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น
จึงมักมีปัญหาในการควบคุมตนเองและใช้เวลากับกิจกรรมนอกหลักสู ตรมากจนเกินไป

2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3


เน้นจัดสอนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษในชั้นปี ที่หนึ่ง



จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้ าหมายชี วติ เทคนิ คการเรี ยนในมหาวิทยาลัย
และการบริ หารจัดการเวลา



จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทาหน้าที่คอยเฝ้าดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นกั ศึกษา และ
ให้ความสนใจกับนักศึกษามีปัญหาข้างต้นเป็ นกรณี พิเศษ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา

ปี การศึกษา
2555
40

2556
40

2557
40

2558
40

2559
40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

80

120

160

160

-

-

-

40

40

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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2.6 งบประมาณตามแผน

ปี งบประมาณ
ก. งบบุคลากร
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค. งบดาเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าพัฒนาบุคลากร
รวม
จานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา

2555

2556

2557

2558

2559

600,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,400,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

200,000

300,000

400,000

500,000

500,000

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,000,000

200,000

300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

1,600,000

2,650,000

4,400,000

5,950,000

7,400,000

7,400,000

40

80

120

160

160

66,250

55,000

49,583

46,250

46,250

ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรนี้ เฉลี่ย 66,250 บาท/คน/ปี
2.7 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ ามี)

เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่ องการลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ข)

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

15
3.

หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน

3.1 หลักสู ตร

หลักสู ตรแบ่งเป็ น 2 แขนงวิชาคือ


แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ (Software Engineering)



แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ สาหรับระบบเคลื่อนที่ (Mobile Software Engineering)

นักศึกษาในหลักสู ตรจะต้องเลือกเรี ยนหนึ่งในสองแขนงวิชาดังกล่าว แผนการศึกษาของทั้งสองแขนง
วิชามีความเหมือนกันในปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ส่ วนในปี ที่ 3 และปี ที่ 4 แต่ละแขนงวิชาจะมีรายวิชาบังคับสาหรับ
นักศึกษาในแขนงวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ในทั้งสองแขนงวิชา นักศึกษายังสามารถเลื อกเรี ยนใน โปรแกรม
การศึกษาปกติ หรื อ โปรแกรมสหกิจศึกษา
รหัสต่อไปนี้จะใช้ในการอ้างอิงถึงแขนงวิชาและโปรแกรมการศึกษาของแต่ละโปรแกรมในหลักสู ตร
 SE-SE

=

 SE-MSE

=

 SE-SE-A

=

 SE-SE-B

=

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับ
ระบบเคลื่อนที่
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โปรแกรมการศึกษาปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โปรแกรมสหกิจศึกษา

 SE-MSE-A =

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับ
ระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมการศึกษาปกติ

 SE-MSE-B =

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับ
ระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมสหกิจศึกษา

3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม




แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-SE)
โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A)

143 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B)

143 หน่วยกิต

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ (SE-MSE)
โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A)

143 หน่วยกิต

โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B)

143 หน่วยกิต

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
SE-SE-A
(หน่ วยกิต)

SE-SE-B
(หน่ วยกิต)

30

30

30

30

ก(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์

6

6

6

6

ก(2) กลุ่มวิชาภาษา

12

12

12

12

ก(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

6

6

6

ก(4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

6

6

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

107

107

107

107

ข(1) กลุ่มวิชาแกน

18

18

18

18

ข(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

83

83

83

83

ข(2.1) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

18

18

18

18

ข(2.2) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์

8

8

14

14

ข(2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

33

33

27

27

ข(2.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

9

9

9

9

ข(2.5) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

15

15

15

15

ข(3) กลุ่มวิชาเลือก

6

6

6

6

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

6

6

143

143

143

143

หมวด/กลุ่มวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

SE-MSE-A SE-MSE-B
(หน่ วยกิต)
(หน่ วยกิต)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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3.1.3 รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ก(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
13006101

ชื่อวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-2-7)

INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING

13006102

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับโลกยุคใหม่

3 (3-0-6)

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD

ก(2) กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
13006201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 (6-0-12)

FOUNDATION ENGLISH

13006202

การเขียนภาษาทางเทคนิค

3 (3-0-6)

TECHNICAL WRITING

13006203

การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทางเทคนิค

3 (3-0-6)

TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION

ก(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
13006301

ชื่อวิชา
ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO LOGIC

และให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 วิชา (จานวน 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
13006302

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

PHILOSOPHY OF SCIENCE

13006303

วัฒนธรรมศึกษา

3 (3-0-6)

CULTURAL STUDIES

13006304

สังคมและวัฒนธรรมไทย

3 (3-0-6)

THAI SOCIETY AND CULTURE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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ก(4) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
13006401

ชื่อวิชา
จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง))
3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

และให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 วิชา (จานวน 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
13006402

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO ECONOMICS

13006403

การบริ หารธุ รกิจ

3 (3-0-6)

BUSINESS ADMINISTRATION

13006404

การบริ หารอุตสาหกรรม

3 (3-0-6)

INDUSTRIAL MANAGEMENT

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข(1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
13006001

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ 1

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

MATHEMATICS 1

13006002

คณิ ตศาสตร์ 2

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 2

13006003

คณิ ตศาสตร์ 3

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 3

13006004

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

3 (3-0-6)

PROBABILITY AND STATISTICS

13006005

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

3 (3-0-6)

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING

13016105

คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต

3 (3-0-6)

DISCRETE MATHEMATICS

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ข(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
ข(2.1) กลุ่มโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ
รหัสวิชา
13016212

ชื่อวิชา
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

13016213

ปฏิบตั ิการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

1 (0-3-2)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY

13016216

ระบบปฏิบตั ิการ

3 (3-0-6)

OPERATING SYSTEMS

13016235

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

3 (3-0-6)

C PROGRAMMING

13016236

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมภาษาซี

1 (0-3-2)

C PROGRAMMING LABORATORY

13016240

ทฤษฎีการคานวณ

3 (3-0-6)

THEORY OF COMPUTATION

13016241

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

3 (3-0-6)

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

ปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
13016242 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

1 (0-3-2)

LABORATORY

ข(2.2) กลุ่มฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
13016204

ชื่อวิชา
การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

13016205

ปฏิบตั ิการวงจรดิจิตอล

1 (0-3-2)

DIGITAL CIRCUIT LABORATORY

13016207

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี

3 (3-0-6)

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE

ปฏิบตั ิการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
13016208 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE

1 (0-3-2)

LABORATORY

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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รายวิชาเพิ่มเติมสาหรับแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ (SE-MSE)
รหัสวิชา
13016244

ชื่อวิชา
ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-2-7)

MICROPROCESSORS AND INTERFACING

13016245

ซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัว

3 (3-0-6)

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE

ข(2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
รหัสวิชา
13016209

ชื่อวิชา
แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

13016210

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

1 (0-3-2)

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY

13016211

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ นั สู ง

3 (3-2-7)

ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

13016214

หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

13016215

ปฏิบตั ิการหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 (0-3-2)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY

13016219

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3 (3-0-6)

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN

13016220

ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

1 (0-3-2)

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY

13016224

การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

13016228

การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE

13016230

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

13016239

การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริ ทึม

3 (3-0-6)

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

13016248

สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

0 (0-3-0)

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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รายวิชาเพิ่มเติมสาหรับแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-SE)
รหัสวิชา
13016226

ชื่อวิชา
การสร้างคอมไพเลอร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

COMPILER CONSTRUCTION

13016238

ระบบฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

DATABASE SYSTEMS

ข(2.4) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
รหัสวิชา
13016223

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปัญญาประดิษฐ์

3 (3-0-6)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

13016243

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

รายวิชาเพิม่ เติมสาหรับแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-SE)
รหัสวิชา
13016227

ชื่อวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

DISTRIBUTED COMPUTING

รายวิชาเพิ่มเติมสาหรับแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ (SE-MSE)
รหัสวิชา
13016246

ชื่อวิชา
การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้สาย

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS

ข(2.5) กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา
13016004

ชื่อวิชา
การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0 (0-45-0)

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER

13016237

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

13016290

โครงงานซอฟต์แวร์ กลุ่ม

3 (2-3-6)

TEAM SOFTWARE PROJECT

13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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รายวิชาเพิ่มเติมสาหรับโปรแกรมการศึกษาปกติในทุกแขนงวิชา (SE-SE-A, SE-MSE-A)
หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา
13016247

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

การประกอบการธุ รกิจซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP

13016292

โครงงานซอฟต์แวร์ 2

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 2

รายวิชาเพิ่มเติมสาหรับโปรแกรมสหกิจศึกษาในทุกแขนงวิชา (SE-SE-B, SE-MSE-B)
รหัสวิชา
13016003

หน่วยกิต

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สหกิจศึกษา

6 (0-45-0)

CO-OPERATIVE EDUCATION

ข(3) กลุ่มวิชาเลือก
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเลือกจานวน 2 วิชา (6 หน่วยกิต )
รหัสวิชา
13016301

ชื่อวิชา
ภาษาคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

PROGRAMMING LANGUAGES

13016306

การวัดค่าทางด้านซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE METRICS

13016308

สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริ การ

3 (3-0-6)

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

13016318

การวิจยั การดาเนินงาน

3 (3-0-6)

OPERATION RESEARCH

13016320

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์

3 (3-0-6)

COMPUTER GRAPHICS

13016321

การพัฒนาเกม

3 (3-0-6)

GAME DEVELOPMENT

13016322

การประมวลผลแบบขนานเบื้องต้น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING

13016323

หัวข้อด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING

13016324

หัวข้อด้านสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ARCHITECTURE

13016325

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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รหัสวิชา
13016332

ชื่อวิชา
ระบบภูมิสารสนเทศ

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

13016336

การคืนค้นสารสนเทศ

3 (3-0-6)

INFORMATION RETRIEVAL

13016337

หัวข้อด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS

13016341

ระบบเครื อข่ายทีซีพีไอพี

3 (3-0-6)

TCP/IP NETWORKS

13016343

การเขียนโปรแกรมเครื อข่าย

3 (3-0-6)

NETWORK PROGRAMMING

13016344

การเขียนโปรแกรมเว็บ

3 (3-0-6)

WEB PROGRAMMING

13016347

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย

3 (3-0-6)

COMPUTER AND NETWORK SECURITY

13016348

หัวข้อด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS

13016362

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

3 (3-0-6)

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE

13016366

เหมืองข้อมูล

3 (3-0-6)

DATA MINING

13016367

เว็บสื่ อความหมาย

3 (3-0-6)

SEMANTIC WEB

13016368

เอเจนต์ชาญฉลาด

3 (3-0-6)

INTELLIGENT AGENTS

13016369

หุ่นยนต์เบื้องต้น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO ROBOTICS

13016370

ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

COMPUTER VISION

13016371

การรู ้จารู ปแบบ

3 (3-0-6)

PATTERN RECOGNITION

13016380

การพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES

13016381

ระบบควบคุมแบบฝังตัว

3 (3-0-6)

EMBEDDED CONTROL SYSTEMS

13016382

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน

3 (3-0-6)

DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS

13016383

สถาปั ตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES AND PROGRAMMING

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

3 (3-0-6)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้เลื อกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ จานวน 6 หน่ วยกิ ต (คือรายวิชาที่มี
รหัสขึ้นต้นด้วย 13)
ความหมายของรหัสประจารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช้ กาหนดให้เป็ นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก
รหัสหลักที่ 1, 2
รหัสหลักที่ 3, 4

ได้แก่เลข
ได้แก่เลข

13
00
01

รหัสหลักที่ 5
รหัสหลักที่ 6, 7, 8

ได้แก่เลข

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิทยาลัยนานาชาติ
ไม่สังกัดสาขาวิชาใด
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ระดับปริ ญญาตรี
ลาดับที่ของรายวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

25
3.1.4 แผนการศึกษา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
13006001

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ 1

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

MATHEMATICS 1

13006101

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

3 (3-2-7)

INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING

13006201

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

6 (6-0-12)

FOUNDATION ENGLISH

13006301

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO LOGIC

13016235

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

3 (3-0-6)

C PROGRAMMING

13016236

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมภาษาซี

1 (0-3-2)

C PROGRAMMING LABORATORY

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

19

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2
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ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
13006002

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ 2

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

MATHEMATICS 2

13006005

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า

3 (3-0-6)

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING

13006202

การเขียนภาษาทางเทคนิค

3 (3-0-6)

TECHNICAL WRITING

13016105

คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต

3 (3-0-6)

DISCRETE MATHEMATICS

13016204

การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

3 (3-0-6)

DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

13016205

ปฏิบตั ิการวงจรดิจิตอล

1 (0-3-2)

DIGITAL CIRCUIT LABORATORY

13016209

แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3 (3-0-6)

OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

13016210

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

1 (0-3-2)

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

20

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

27

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
13006003

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์ 3

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

MATHEMATICS 3

13006203

การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทางเทคนิค

3 (3-0-6)

TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION

130063XX

วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN HUMANITY

13016207

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี

3 (3-0-6)

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE

ปฏิบตั ิการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
13016208 COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE

1 (0-3-2)

LABORATORY

13016211

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ นั สู ง

3 (3-2-7)

ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

13016212

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

3 (3-0-6)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

13016213

ปฏิบตั ิการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

1 (0-3-2)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

20

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

28

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
13006004

ชื่อวิชา
หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

PROBABILITY AND STATISTICS

130064XX

วิชาเลือกทางสังคมศาสตร์

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOCIAL STUDY

13016214

หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

13016215

ปฏิบตั ิการหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 (0-3-2)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY

13016216

ระบบปฏิบตั ิการ

3 (3-0-6)

OPERATING SYSTEMS

13016237

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

3 (3-0-6)

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

13016239

การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริ ทึม

3 (3-0-6)

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

13016248

สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

0 (0-3-0)

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING

รวม

19

ปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
13016004

ชื่อวิชา
การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
0 (0-45-0)

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

0

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

29

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-SE-A, SE-SE-B)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

13016219

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

13016220

ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

13016223

ปัญญาประดิษฐ์

13016238

ระบบฐานข้อมูล

13016240

ทฤษฎีการคานวณ

13016241

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

13016242

ปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

13016243

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

3 (3-0-6)

DATABASE SYSTEMS

3 (3-0-6)

THEORY OF COMPUTATION

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS
COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

รวม

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
20

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ (SE-MSE-A, SE-MSE-B)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13016219

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

13016220

ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

13016223

ปัญญาประดิษฐ์

13016240

ทฤษฎีการคานวณ

13016241

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

13016242

ปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

13016243

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

13016244

ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

3 (3-0-6)

THEORY OF COMPUTATION

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS
COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

MICROPROCESSORS AND INTERFACING

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

3 (3-0-6)
1 (0-3-2)
3 (3-0-6)
3 (3-2-7)
20

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

30

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE-SE-A, SE-SE-B)
รหัสวิชา
13006102

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับโลกยุคใหม่

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD

13016224

การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

13016226

การสร้างคอมไพเลอร์

3 (3-0-6)

COMPILER CONSTRUCTION

13016228

การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE

13016230

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

13016290

โครงงานซอฟต์แวร์ กลุ่ม

3 (2-3-6)

TEAM SOFTWARE PROJECT

รวม

18

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ (SE-MSE-A, SE-MSE-B)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13006102

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับโลกยุคใหม่

3 (3-0-6)

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD

13016224

การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

13016228

การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE

13016230

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

13016245

ซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัว

3 (3-0-6)

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE

13016290

โครงงานซอฟต์แวร์ กลุ่ม

3 (2-3-6)

TEAM SOFTWARE PROJECT

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

18

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

31

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A)
รหัสวิชา
13006401

ชื่อวิชา
จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

13016227

ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

3 (3-0-6)

DISTRIBUTED COMPUTING

13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 1

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 1

รวม

15

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13006401

จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

13016246

การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้สาย

3 (3-0-6)

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS

13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 1

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 1

รวม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

15

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

32

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B)
รหัสวิชา
13006401

ชื่อวิชา
จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

13016227

ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย

3 (3-0-6)

DISTRIBUTED COMPUTING

13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 1

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 1

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 2

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 2

รวม

21

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาหรับระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13006401

จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

13016246

การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้สาย

3 (3-0-6)

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS

13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 1

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 1

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 1

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 2

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 2

รวม
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

21

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

33

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-SE-A)
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมการศึกษาปกติ (SE-MSE-A)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13016247

การประกอบการธุ รกิจซอฟต์แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP

13016292

โครงงานซอฟต์แวร์ 2

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 2

130163XX

วิชาเลือกทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

3 (X-X-X)

ELECTIVE IN SOFTWARE ENGINEERING 2

13XXXXXX

วิชาเลือกเสรี 2

3 (X-X-X)

FREE ELECTIVE 2

รวม

12

แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-SE-B)
แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์สาหรับระบบเคลื่อนที่ โปรแกรมสหกิจศึกษา (SE-MSE-B)
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

13016003

สหกิจศึกษา

6 (0-45-0)

CO-OPERATIVE EDUCATION

รวม
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร

6

143

หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ค)

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

34
3.2 ชื่ อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร

ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา /
ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา
1. ผศ.ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม),
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2532
ป.เอก - PhD, Computer Science,
Imperial College of Science,
Technology and Medicine,
University of London, UK,
2541

2. ดร. กุลวดี สมบูรณ์ ววิ ฒ
ั น์

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- Semantic Web
- Intelligent Agents
- Intelligent Transportation
Systems
- Software Engineering

ตาราเรียน
-

ภาระงานสอน
- ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
(5 ช.ม./สัปดาห์)
- หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการหลักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปั ญญาประดิษฐ์
(3 ช.ม./สัปดาห์)

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), งานวิจัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบัน
- Web Information Retrieval
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
- Web Mining
ทหารลาดกระบัง, 2543
- Bioinformatics
- Data Mining and Databases

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

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

ตาราเรียน
-

ภาระงานสอน
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวัตถุข้ นั สู ง (3 ช.ม./สัปดาห์)
- การสร้างคอมไพเลอร์
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุ (3 ช.ม./สัปดาห์)
วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา /
ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
- ปฏิบตั ิการการวิเคราะห์และ

ออกแบบเชิงวัตถุ
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- การค้นคืนสารสนเทศ
(3 ช.ม./สัปดาห์)
3. ดร. นัทธพงศ์

จึงธีรพานิช

4. ดร. อุกฤษฏ์ วัชรี ฤทัย

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), งานวิจัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบัน
- Software Verification
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
- Logic in Computer Science
ทหารลาดกระบัง, 2544
- Logic Programming
ตาราเรียน
ป.โท - MSc, Advanced
Computing, Imperial College ภาระงานสอน
of Science, Technology and
- ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
Medicine, University of
(3 ช.ม./สัปดาห์)
London, UK, 2546
- คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต
(3 ช.ม./สัปดาห์)
ป.เอก - PhD, Informatics,
- การตรวจสอบความถูกต้องของ
University of Edinburgh, UK,
ซอฟต์แวร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
2553
- การออกแบบและวิเคราะห์
อัลกอริ ทึม (3 ช.ม./สัปดาห์)
ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), งานวิจัย
วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัย
- Image Processing and
เกษตรศาสตร์ , 2545
Recognition
ป.โท - M.S., Information
Science, Nagoya University,
Japan, 2550

- Genetic Programming
- Evolutionary Computer
Vision
- Biometrics

ตาราเรียน
ป.เอก - D.Eng., Information
Science, Nagoya University,
Japan, 2553

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

-

ภาระงานสอน
- การเขียนโปรแกรมภาษาซี
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรม
ภาษาซี (3 ช.ม./สัปดาห์)
วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา /
ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
- แนวคิดและการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปั ญญาประดิษฐ์ประยุกต์
(3 ช.ม./สัปดาห์)

5. ดร. อิสระ อนันตวราศิลป์

ป.ตรี - วท.บ., เทคโนโลยี
สารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร, 2544
ป.โท - MSc., Computer Science,
Dresden University of
Technology, Germany, 2547

งานวิจัย
- Intelligent Radio Frequency
ID (RFID) reader
- Real-time IP flow
classification system
- Internet connection
behaviors

ตาราเรียน
ป.เอก - Dr. rer. nat., Informatics,
Technische Universität
München, Germany, 2553

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

-

ภาระงานสอน
- เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
สื่ อสาร (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่ อสาร
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- การออกแบบและสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
(3 ช.ม./สัปดาห์)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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3.2.2 อาจารย์ ประจา

ชื่ อ-นามสกุล
1. รศ.ดร. เกียรติกล
ู

เจียรนัยธนะกิจ

2. รศ.ดร.ชนินทร์

บุญลักษณานุสรณ์

3. รศ.ดร. ศุ ภมิตร

จิตตะยโศธร

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา / ปี ที่
ผลงานทางวิชาการ
สาเร็จการศึกษา
ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า - Artificial Intelligence
คุณทหารลาดกระบัง, 2538
- Compiler Construction
ตาราเรียน
ป.โท - M.S., Computer Science,
- ทฤษฎีการคานวณ (สานักพิมพ์
Oregon State University, USA,
ซัคเซสมีเดีย, 2551)
2542
ภาระงานสอน
- ทฤษฎีการคานวณ
ป.เอก - วศ.ด., วิศวกรรมไฟฟ้า,
(3 ช.ม./สัปดาห์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2551
ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟ้า,
งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า - Control Systems
คุณทหารลาดกระบัง, 2537
- Mechatronics
ตาราเรียน
ป.เอก - PhD, Electrical
Engineering, University of
ภาระงานสอน
Edinburgh, 2540
- หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
(3 ช.ม./สัปดาห์)
ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม),
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2523

งานวิจัย

ป.โท - M.Eng., Computer, Asian

ตาราเรียน

Institute of Technology, 2525

ป.เอก - Ph.D., Computer Science,
University of Queensland,
Australia, 2531

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

- Database Systems
- Information Systems and
Knowledge based Systems
- Temporal Databases
-

ภาระงานสอน
- ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ระบบฐานข้อมูล
(3 ช.ม./สัปดาห์)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา / ปี ที่
ผลงานทางวิชาการ
สาเร็จการศึกษา
4. ผศ.ดร. ชุ ติเมษฎ์ ศรี นิลทา ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟ้า,
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2533
- Geographic Information
ป.โท - M.S., Computer
Engineering, Syracuse
University, USA, 2539

Systems
- Data Mining
- Parallel I/O

ตาราเรียน
-

ป.เอก - Ph.D., Computer
Engineering, Syracuse
University, USA, 2541

5. ผศ. ดร. สุ รินทร์

กิตติธรกุล

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม),
อิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2535

งานวิจัย

ป.โท - M.Eng.,

ตาราเรียน

Telecommunication, Asian
Institute of Technology, 2538
- M.S., Electrical Engineering,
University of WisconsinMadison, USA, 2540

ป.เอก - Ph.D., Electrical
Engineering, University of
Wisconsin-Madison, USA,
2545

6. ดร. ชั ยวัฒน์ หนูทอง

ภาระงานสอน
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริ ทึม (3 ช.ม./สัปดาห์)

- Mobile Computing
- Reconfigurable Computing
- High-Performance
Computing
-

ภาระงานสอน
- องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาแอสเซมบลี
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการองค์ประกอบ
คอมพิวเตอร์และภาษา
แอสเซมบลี (3 ช.ม./สัปดาห์)
- การประมวลผลบนระบบ
เคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้สาย
(3 ช.ม./สัปดาห์)

ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมไฟฟ้า,
งานวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า - Control and Estimation
คุณทหารลาดกระบัง, 2539
techniques
- Vehicle dynamics
- Image & Signal Processing

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา / ปี ที่
ผลงานทางวิชาการ
สาเร็จการศึกษา
ป.โท - MSc., Mechatronics,
ตาราเรียน
University of Siegen,
Germany, 2547

ป.เอก - Dr.-Ing., Control
Engineering, University of
Federal Armed Force,
Germany, 2552

7. ดร. ชี วาลัย เตมียสถิต

ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมอุตสาหการ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 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

8. นายซาเวียร์

บูกลี

ป.ตรี - B.A. Hons, International
Management, Anglia Ruskin
University, UK, 2551

-

ภาระงานสอน
- การออกแบบวงจรดิจิตอลและ
วงจรตรรก (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ปฏิบตั ิการวงจรดิจิตอล
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- ไมโครโพรเซสเซอร์ และการ
อินเตอร์เฟซ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- ซอฟต์แวร์ บนระบบฝังตัว
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- หุ่ นยนต์เบื้องต้น
(3 ช.ม./สัปดาห์)
งานวิจัย
- Data Mining
- Pattern Recognition
- Bioinformatics

ตาราเรียน
-

ภาระงานสอน
- สถิติและความน่าจะเป็ น
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- การรู ้จารู ปแบบ
(3 ช.ม./สัปดาห์)
งานวิจัย
- International Management
- Marketing

ตาราเรียน
ป. โท - M.Sc., Innovation,
Creativity & Enterprise,
Oxford Brookes University,
UK, 2552

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

-

ภาระงานสอน
- การเขียนภาษาทางเทคนิค
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- การสื่ อสารและการนาเสนอ
ภาษาทางเทคนิค
วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา / ปี ที่
สาเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
(3 ช.ม./สัปดาห์)

- การบริ หารธุ รกิ จ
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- วัฒนธรรมศึกษา
(3 ช.ม./สัปดาห์)
9. ดร. ปกรณ์ วัฒนจตุรพร

ป.ตรี - วศ.บ. (เกียรตินิยม), วิศวกรรม งานวิจัย
คอมพิวเตอร์ , สถาบันเทคโนโลยี
- Machine Learning
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
- Remote Sensing
ลาดกระบัง, 2537
- Image Processing
ตาราเรียน
ป.เอก - Ph.D., Computer
Engineering, Syracuse
ภาระงานสอน
University, USA, 2548
- ระบบปฏิบตั ิการ
(3 ช.ม./สัปดาห์)

10. ดร. รณชั ย ติยะรัตนาชั ย

ป.ตรี - วศ.บ., วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
ป.โท - M.S., การจัดการสิ่ งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
ป.เอก - Ph.D., Environmental
Science, New Jersey Institute
of Technology, USA, 2553

11. ดร. วรปราณี คูสมิทธิ์

งานวิจัย
- Environmental Engineering

ตาราเรียน
-

ภาระงานสอน
- คณิ ตศาสตร์ 1 (3 ช.ม./สัปดาห์)
- คณิ ตศาสตร์ 2 (3 ช.ม./สัปดาห์)
- คณิ ตศาสตร์ 3 (3 ช.ม./สัปดาห์)

ป.ตรี - สต.บ., สถิติศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

งานวิจัย

ป.เอก - Ph.D., Information

ตาราเรียน

Security, Royal Holloway,
University of London, UK,
2546

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

- Information Security
- Medical Image Processing
-

ภาระงานสอน
- สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(3 ช.ม./สัปดาห์)
- จริ ยธรรมและกฎหมายทาง
คอมพิวเตอร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ชื่ อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถานศึกษา / ปี ที่
สาเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
- การประกอบการธุ รกิจ
ซอฟต์แวร์ (3 ช.ม./สัปดาห์)
- วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาหรับโลกยุคใหม่ (3 ช.ม./

สัปดาห์)

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ

ไม่มี

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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4.

มคอ. 2

องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อ สหกิจศึกษา)
 13016003 สหกิจศึกษา (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมสหกิจศึกษา)
CO-OPERATIVE EDUCATION

 13016004 การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคฤดูร้อน
SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER
4.1 วิชา 13016003

สหกิจศึกษา (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมสหกิจศึกษา)

 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้

นักศึกษาร่ วมทางานพัฒนา และ/หรื อ วิจยั ซอฟต์แวร์ ในบริ ษทั หน่ วยงาน หรื อองค์กรภาครัฐ
หรื อเอกชนที่วิทยาลัยนานาชาติให้การเห็ นชอบตลอดหนึ่ งภาคการศึกษา ภายใต้การควบคุ มดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยที่นกั ศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ น
ระยะๆ และเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการท างานให้ นั ก ศึ ก ษาน าเสนอรายงานและผลสรุ ป ให้ ก ับ
คณะกรรมการประเมินผลการทางาน
 ช่ วงเวลา

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาตลอดทั้งภาคการศึกษา
4.2 วิชา 13016004

การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ภาคฤดูร้อน

 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้

นัก ศึ ก ษาทุ ก คนต้องผ่านการฝึ กงานในภาคอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่ อเพิ่ ม ประสบการณ์
ท างานและเข้ า ใจในหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ศ วกรซอฟต์ แ วร์ ที่ ป ฏิ บ ั ติ ง านใน
ภาคอุ ตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นักศึ ก ษาผูผ้ ่านการฝึ กงานต้องเขี ยนรายงานการฝึ กงานและได้รับ
หนังสื อยืนยันการผ่านการฝึ กงานอย่างเป็ นทางการจากหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน
 ช่ วงเวลา

ปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน
 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาตลอดภาคฤดูร้อน

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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5.

ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
 13016290 โครงงานซอฟต์แวร์ กลุ่ม
TEAM SOFTWARE PROJECT
 13016291 โครงงานซอฟต์แวร์ 1
SOFTWARE PROJECT 1
 13016292 โครงงานซอฟต์แวร์ 2 (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษาปกติ)
SOFTWARE PROJECT 2

5.1 วิชา 13016290 โครงงานซอฟต์ แวร์ กลุ่ม


คาอธิบายโดยย่ อ
วิชานี้ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนการบริ หารโครงงานและการทางานเป็ นกลุ่ม นักศึกษาจะมี
โอกาสได้เรี ยนรู ้ ที่จะบูรณาการความรู ้ ดา้ นการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์
ความต้องการ การสร้างแบบจาลองระบบ การออกแบบ การพัฒนา และการตรวจสอบความถูกต้อง
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามหัวข้อที่ อาจารย์ที่ ปรึ กษากาหนดหรื อหัวข้อที่ นักศึ กษา
กาหนดด้วยตนเอง จนกระทัง่ ได้ซ อฟต์แวร์ ที่ท างานได้ตามความต้องการ และเพื่ อเป็ นการเสริ ม
ทักษะในการบริ หารจัดการโครงงานที่ ดีและเป็ นระบบ วิชานี้ จะมี การสอนทฤษฎี หลักการ และ
เครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารโครงงานเพื่อให้นกั ศึกษานาไปประยุกต์ใช้จริ งในโครงงาน



มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนดาเนินโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
2) นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี และเครื่ องมือที่ช่วยในการดาเนิ นงานโครงงาน
3) นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ตน
้ แบบขนาดเล็ก ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
4) นักศึกษาสามารถบริ หารโครงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรวมไปถึงการบริ หารเวลาและการ
จัดสรรแบ่งงานกันอย่างเหมาะสม
5) นักศึกษาสามารถจัดทาและนาเสนอรายงานการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับโครงงาน และผลการ
ดาเนินงานโครงงาน
1)



ช่ วงเวลา
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2



จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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การเตรียมการ
1)
2)
3)

4)



มคอ. 2

กาหนดให้แต่ละโครงงานซอฟต์แวร์ มีจานวนนักศึกษา 3 - 4 คน
มีการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน 1 ท่านให้กบั แต่ละโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อโครงงาน ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และการประเมินผลโครงงาน
มีการจัดสรรเวลาให้คาปรึ กษาโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละท่าน และมีการจัดทาบันทึก
การให้คาปรึ กษาในแต่ละครั้ง

กระบวนการประเมินผล
1)

2)

นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานและซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นต่อคณะกรรมการสอบ
โครงงาน
คณะกรรมการสอบโครงงานสรุ ปผลการประเมินของแต่ละโครงงาน

5.2 วิชา 13016291 โครงงานซอฟต์ แวร์ 1


คาอธิบายโดยย่ อ
วิชานี้ มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์
ด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการทางการวิจยั และทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเน้นให้นกั ศึกษาได้
ฝึ กฝนวิธี ก ารวิจยั โดยค าแนะน าของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ น าไปสู่ ผลงานที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ ด้ว ย
ความคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
นักศึกษาในโปรแกรมปกติ (SE-SE-A, SE-MSE-A) ควรเลื อกหัวข้อและกาหนดขอบเขต
โครงงานที่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องในรายวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 2 ในภาคการศึกษาต่อไปได้
ส่ วนนักศึ ก ษาในโปรแกรมสหกิ จศึ ก ษา (SE-SE-B, SE-MSE-B) ควรเลื อกหัวข้อและก าหนด
ขอบเขตโครงงานที่สามารถดาเนินงานให้เสร็ จสิ้ นในวิชานี้



มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1)

2)
3)

4)

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนดาเนินโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ดว้ ยตนเอง
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎี และเครื่ องมือที่ช่วยในการดาเนินงานโครงงาน
นักศึกษาสามารถวิจยั ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ ตน้ แบบตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
นักศึกษาสามารถบริ หารโครงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรวมไปถึงการบริ หารเวลาและการ
จัดสรรแบ่งงานกันอย่างเหมาะสม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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5) นักศึกษาสามารถจัดทารายงานและนาเสนอสรุ ปการวิจยั พัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับโครงงาน
และผลการดาเนินงานโครงงาน


ช่ วงเวลา
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1



จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต



การเตรียมการ
1)
2)
3)

4)



กาหนดให้แต่ละโครงงานซอฟต์แวร์ มีจานวนนักศึกษาได้ไม่เกิน 3 คน
มีการจัดสรรอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานไม่เกิน 2 ท่านให้กบั แต่ละโครงงาน
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเลือกหัวข้อ โครงงาน ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และการประเมินผลโครงงาน นักศึ กษาควรแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึ กษาทราบว่าเป็ นนักศึ กษาใน
โปรแกรมปกติ (ซึ่ งสามารถดาเนิ นงานโครงงานต่อเนื่ องในวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 2 ในภาค
การศึกษาถัดไป ) หรื อโปรแกรมสหกิ จศึกษา เพื่อที่ อาจารย์ที่ปรึ กษาสามารถช่ วยเลื อกหัวข้อ
และกาหนดขอบเขตโครงงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาโครงงานของนักศึ กษาในโปรแกรม
นั้นๆ
มีการจัดสรรเวลาให้คาปรึ กษาโครงงานวิจยั โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาแต่ละท่าน และมีการจัดทา
บันทึกการให้คาปรึ กษาในแต่ละครั้ง

กระบวนการประเมินผล
1)
2)

3)

4)

นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
สาหรับนักศึกษาในโปรแกรมปกติ นักศึกษานาเสนอความคืบหน้าการวิจยั พัฒนาซอฟต์แวร์
และแผนการดาเนินงานโครงงานต่อให้แล้วเสร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
สาหรับนักศึ กษาในโปรแกรมสหกิ จศึกษา นักศึ กษานาเสนอซอฟต์แวร์ ที่ได้วิจยั พัฒนาแล้ว
เสร็ จตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน
คณะกรรมการสอบโครงงานสรุ ปผลการประเมินของแต่ละโครงงาน

5.3 วิชา 13016292 โครงงานซอฟต์ แวร์ 2 (เฉพาะนักศึกษาในโปรแกรมการศึกษาปกติ)


คาอธิบายโดยย่ อ
วิชานี้ เป็ นวิชาที่ศึกษาต่อเนื่ องจากวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์คือให้นกั ศึกษา
ดาเนิ นงานโครงงานที่เริ่ มในวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 1 ให้แล้วเสร็ จ ซึ่ งรวมไปถึงการวิจยั พัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามที่วางแผนไว้ในโครงงานให้แล้วเสร็ จ แล้วจัดทาปริ ญญานิพนธ์

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
1)

2)
3)



มคอ. 2

นักศึกษาสามารถดาเนิ นงานโครงงานที่ เริ่ มไว้ในวิชาโครงงานซอฟต์แวร์ 1 ให้แล้วเสร็ จ ซึ่ ง
รวมไปถึงการวิจยั พัฒนาซอฟต์แวร์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงงานให้แล้วเสร็ จ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสอบโครงงานเมื่อจบภาคการศึกษา
นักศึกษาจัดทาปริ ญญานิพนธ์ของโครงงาน และนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
นักศึกษาสามารถบริ หารโครงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซี่ งรวมไปถึงการบริ หารเวลาและการ
แบ่งงานทาอย่างเหมาะสม

ช่ วงเวลา
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2



จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต



การเตรียมการ
1)

2)


นักศึกษาสรุ ปผลความคืบหน้าและปั ญหาที่พบในการดาเนิ นงานโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
และวางแผนการดาเนินงานโครงงานให้แล้วเสร็ จ
อาจารย์ที่ปรึ กษาให้คาปรึ กษาในการเขียนปริ ญญานิพนธ์

กระบวนการประเมินผล
1)
2)

3)

นักศึกษาส่ งปริ ญญานิพนธ์ที่จดั ทาขึ้นให้กบั คณะกรรมการสอบเพื่อประเมินผล
นั ก ศึ ก ษาน าเสนอผลการด าเนิ นงานโครงงานและซอฟต์ แ วร์ ที่ ได้ วิ จ ัย พั ฒ นาขึ้ นต่ อ
คณะกรรมการสอบโครงงาน
คณะกรรมการสอบโครงงานสรุ ปผลการประเมินแต่ละโครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนิสิต
- ยึดถือและปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และ - สอดแทรกหลักคุณธรรม จริ ยธรรมไว้ในวิชา
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
เรี ยน
- อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
- มีองค์ความรู ้พ้ืนฐานที่เข้มแข็งทางด้านวิศวกรรม
- การสอนมุ่งเน้นถึงความเป็ นมา ความสาคัญ และ
ซอฟต์แวร์ และศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด สาระสาคัญของวิชาแต่ละวิชา รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อการ - ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึ กหัด หรื อ
แก้ไขปั ญหาและการสร้างนวัตกรรมโดยการผสม
โครงงาน ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ ก
ผสานเทคโนโลยีทางซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ อย่าง แก้ปัญหา แทนการท่องจา
เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
- มีความเป็ นมืออาชีพระดับสากล สามารถปฏิบตั ิ
- การมอบหมายงานให้นกั ศึกษารับผิดชอบใน
งานในสภาพแวดล้อมที่ทา้ ทายของโลกในปัจจุบนั
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน
และอนาคตได้
- สนับสนุนให้นกั ศึกษาไปดูงานและ/หรื อฝึ กงาน
ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- มีทศั นคติที่ดี จิตใจที่เปิ ดกว้าง และมีทกั ษะในการ - มอบหมายงานให้นกั ศึกษาทาร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
- มอบหมายงานการทากรณี ศึกษาและให้นาเสนอ
ในชั้นเรี ยน
- มีความรู ้ที่ทนั สมัย หมัน่ ศึกษาเรี ยนรู ้เพิ่มเติมอย่าง - รายวิชาเลือกที่เปิ ดสอนต้องต่อยอดความรู ้
สม่าเสมอ และสามารถสื่ อสารแลกเปลี่ยนความรู ้
พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวฒั นาการ
ความคิดเห็น โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี
ของศาสตร์ น้ นั ๆ มีโจทย์ปัญหาที่ทา้ ทายให้
นักศีกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่ม
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู ้ที่นอกเหนือจากที่ได้นาเสนอใน
ชั้นเรี ยน และเผยแพร่ ความรู ้ที่ได้ในระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน หรื อให้กบั ผูส้ นใจภายนอก
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- ให้นกั ศึกษาได้เข้าร่ วมฟังการบรรยาย หรื อดูงาน

- ให้มีอิสระทางความคิด สามารถวิเคราะห์ ปั ญหา

ต่างๆ อย่างเป็ นระบบอย่างมีตรรกะ โดยคานึงถึง
ความถูกต้องและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคม
2.

ตามบริ ษทั และหน่วยงานต่างๆ
- มอบหมายงานการทากรณี ศึกษาและนาเสนอ
โดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยน
- สอดแทรกการให้อิสระในการคิดไว้ในวิชาเรี ยน
- ฝึ กทักษะทางความคิด โดยจัดให้มีวชิ าที่บูรณา
การองค์ความรู ้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา (เช่น ในวิชา
โครงงานซอฟต์แวร์ )

การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน

2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างราบรื่ น
และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้
เพื่ อให้นัก ศึ ก ษาสามารถพัฒ นาคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมไปพร้ อมกับ วิท ยาการต่ างๆ ที่ ได้ศึ ก ษา รวมทั้ง
อาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม และจริ ยธรรมอย่างน้อยตามที่ระบุไว้ดงั นี้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้นการเข้าชั้น
เรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของสถาบันฯ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ
โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความซื่ อสัตย์
โดยไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้อง
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สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิช า รวมทั้ง มี ก ารจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสี ยสละ ฯลฯ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่ วมกิจกรรม
 ประเมินจากการมีวน
ิ ยั และความพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
 ประเมินจากปริ มาณการกระทาทุจริ ตในการสอบ
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้


2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู ้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ประกอบอาชี พและช่วยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบและองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ใช้
(5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ของตนอย่างต่อเนื่ อง
(6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
(8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฎิบตั ิใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิช า
ตลอดจนเนื้ อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดู
งานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่ อง ตลอดจนมีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
 การทดสอบย่อย
 การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
 ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาได้จดั ทา
 ประเมินจากแผนโครงการที่นาเสนอ
 ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
 ประเมินจากผลงานการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา

นัก ศึ ก ษาต้อ งสามารถพัฒ นาตนเองและสามารถประกอบวิช าชี พ ได้โดยพึ่ ง พาตนเองเมื่ อ จบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม
และความรู ้ เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล
เข้าใจที่ ม าและสาเหตุ ข องปั ญหา วิธี ก ารแก้ปั ญ หารวมทั้งแนวคิ ดด้วยตนเอง ไม่ ส อนในลัก ษณะท่ องจา
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบระเบียบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา

มีการใช้กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยน การอภิปรายกลุ่ม และเปิ ดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้เรี ยนมาในการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา

กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา นี้สามารถทาได้โดย






การออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการประยุกต์ความรู ้ที่ได้เรี ยนมา รวมทั้งประเมินผลดี ผลเสี ย ผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
จากแนวทางการแก้ปัญหาที่นกั ศึกษาเสนอ
มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการค้นคว้า คิด และวิพากษ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเด็นต่างๆ
จัดให้มีการนาเสนอ อภิปรายแนวความคิด หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม
จัดให้มีการประชุมสัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการทาความเข้าใจใน
เนื้ อหาของผูบ้ รรยาย ตั้งคาถาม แลกเปลี่ ยนแนวคิด มี การวิพ ากษ์วิจารณ์ และการโต้เถี ยงใน
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เนื้ อหาของการบรรยาย และก่อให้เกิ ดแรงบันดาลใจที่ จะประสบความสาเร็ จในฐานะวิศวกร
ซอฟต์แวร์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับผูท้ ี่ ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน เพื่อน
ร่ วมงานที่มาจากสถาบันอื่น และผูท้ ี่จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูท้ ี่จะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถที่
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุ ณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ ให้กบั นักศึกษาในระหว่างที่ สอนวิชา หรื ออาจให้นักศึ กษาไปเรี ยนวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่ วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ในฐานะส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ

รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็ นกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น
ข้ามหลัก สู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมู ล จากการสัม ภาษณ์ บุ คคลอื่ น หรื อผูม้ ี ป ระสบการณ์ โดยมี ความ
คาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
 สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
ั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
 มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีกบ
 มีภาวะความเป็ นผูน
้ า
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่างๆ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และมีทกั ษะในการใช้งานเทคโนโลยี การสื่ อสาร และ
สารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั้งโดยปากเปล่าและการเขียน พร้ อมทั้งเลื อกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการ

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และการสื่ อสารนี้ อาจทาได้
ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอ
แนวคิ ดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน อาจมี การวิจารณ์ ในเชิ ง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิช าต่ างๆ ให้นัก ศึ ก ษาได้ท าการวิเคราะห์ ส ถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้เรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์ใช้
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ



ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ การ
อภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอในชั้นเรี ยน
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3.

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)

ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
1.

2.

3.

คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
1.2 มีวน
ิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็ นผูน
้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
1.4 เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู ้
2.1 มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบและองค์ประกอบต่างๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์ใช้
2.5 รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ของตนอย่างต่อเนื่ อง
2.6 มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานได้จริ ง
2.8 สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบระเบียบ
3.2 สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
3.4 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
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4.

5.

มคอ. 2

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
4.3 สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้ นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.5 สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ในฐานะส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบน
ั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
5.3 สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งโดยปากเปล่าและการเขียน พร้ อมทั้งเลื อกใช้รูปแบบ
ของสื่ อการนาเสนออย่างเหมาะสม
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

55


รายวิชา

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม



2. ความรู้

ไม่ มี
3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
13006101 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
การเขียนโปรแกรม
13006102 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับโลก
ยุคใหม่
กลุ่มวิชาภาษา
13006201 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
13006202 การเขียนภาษาทางเทคนิ ค
13006203 การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทาง
เทคนิค
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
13006301 ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น
13006302 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
13006303 วัฒนธรรมศึกษา
13006304 สังคมและวัฒนธรรมไทย

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

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
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
13006401 จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
13006402 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
13006403 การบริ หารธุรกิจ
13006404 การบริ หารอุตสาหกรรม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
13006001 คณิ ตศาสตร์ 1
13006002 คณิ ตศาสตร์ 2
13006003 คณิ ตศาสตร์ 3
13006004 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
13006005 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
13016105 คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
กลุ่มโครงสร้ างพื้นฐานของระบบ
13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
13016213 ปฏิบต
ั ิการโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

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
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3
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57
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ระบบปฏิบต
ั ิการ



13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี



13016236 ปฏิบต
ั ิการการเขียนโปรแกรมภาษาซี



13016240 ทฤษฎีการคานวณ



13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร



13016242 ปฏิบต
ั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการ

สื่ อสาร
กลุ่มฮาร์ ดแวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
13016205 ปฏิบต
ั ิการวงจรดิจิตอล
13016207 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาแอสเซมบลี
13016208 ปฏิบต
ั ิการองค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ
ภาษาแอสเซมบลี
13016244 ไมโครโพรเซสเซอร์ และการอินเตอร์ เฟซ
13016245 ซอฟต์แวร์ บนระบบฝังตัว
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)


                            






                            


วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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58
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 ปฏิบต
ั ิการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ



13016211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ น
ั สูง



13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์



13016215 ปฏิบต
ั ิการหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์



13016219 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ



13016220 ปฏิบต
ั ิการการวิเคราะห์และออกแบบเชิง

วัตถุ
13016224 การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์
13016226 การสร้างคอมไพเลอร์
13016228 การออกแบบและสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์
13016230 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
13016238 ระบบฐานข้อมูล
13016239 การออกแบบและวิเคราะห์อล
ั กอริ ทึม
13016248 สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
13016223 ปั ญญาประดิษฐ์
13016227 ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)









                            



วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

59
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
13016243 ปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร์
13016246 การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และ
การสื่ อสารไร้สาย
กลุ่มประเด็นด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
13016003 สหกิจศึกษา
13016004 การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาค
ฤดูร้อน
13016237 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
13016247 การประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
13016290 โครงงานซอฟต์แวร์ กลุ่ม
13016291 โครงงานซอฟต์แวร์ 1
13016292 โครงงานซอฟต์แวร์ 2
กลุ่มวิชาเลือก
13016301 ภาษาคอมพิวเตอร์
13016306 การวัดค่าทางด้านซอฟต์แวร์
13016308 สถาปั ตยกรรมเชิงการให้บริ การ
13016318 การวิจยั การดาเนินงาน

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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60
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์



13016321 การพัฒนาเกม



13016322 การประมวลผลแบบขนานเบื้องต้น



13016323 หัวข้อด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้ น
ั สูง



13016324 หัวข้อด้านสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ข้ น
ั สูง 
13016325 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์



13016332 ระบบภูมิสารสนเทศ



13016336 การคืนค้นสารสนเทศ



13016337 หัวข้อด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง



13016341 ระบบเครื อข่ายทีซีพีไอพี



13016343 การเขียนโปรแกรมเครื อข่าย



13016344 การเขียนโปรแกรมเว็บ



13016347 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และ

เครื อข่าย
13016348 หัวข้อด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข้ น
ั สูง
13016362 ปั ญญาประดิษฐ์ประยุกต์
13016366 เหมืองข้อมูล
13016367 เว็บสื่ อความหมาย

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ปัญญา

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ าง

5. การวิเคราะห์ เชิง

บุคคลและความรับผิดชอบ ตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 เอเจนต์ชาญฉลาด



13016369 หุ่นยนต์เบื้องต้น



13016370 ทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์



13016371 การรู ้จารู ปแบบ



13016380 การพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่
13016381 ระบบควบคุมแบบฝังตัว
13016382 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการ
ประยุกต์ใช้งาน
13016383 สถาปั ตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบน
ตัวประมวลผลสัญญาณ

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)






วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

62

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)

เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)
2.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา

แผนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาซึ่ งครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ทุกด้านของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ส าขาวิช าคอมพิ วเตอร์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในวิท ยาลัย
นานาชาติ ซึ่ งมีการประเมินผลทุกปี โดยคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณ วุฒิท้ งั ในและนอก
วิท ยาลัย รายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานผลการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติ
คณะกรรมการประกัน คุ ณ ภาพภายในวิท ยาลัย นานาชาติ จะประสานงานกับ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสู ตรในการวางแผนและปรับปรุ งแผนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการ
เลื อกใช้และปรับปรุ งกลวิธีการทวนสอบที่เหมาะสม คณะกรรมการทั้งสองฝ่ ายจะประสานงานกันในการ
ดาเนินการตามแผนการทวนสอบและเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลในแต่ละปี
ตัวอย่างกลวิธีการทวนสอบที่ใช้ในหลักสู ตรมีดงั ต่อไปนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็ จการศึกษา

(1) การทวนสอบความรู ้ที่ได้ในแต่ละรายวิชา
- คัดเลือกรายวิชาที่สาคัญและประเมินว่าข้อสอบในวิชาเหล่านั้นสอดคล้องตามเป้าหมายของ
การเรี ยนรู ้หรื อไม่ รวมทั้งประเมินการให้คะแนนของอาจารย์วา่ มีความเหมาะสมหรื อไม่
- ในทุกรายวิชา นักศึกษาทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มประเมินการเรี ยนการสอนและผลความรู ้
ที่ได้จากการเรี ยนรายวิชานั้นๆ
(2) การทวนสอบทักษะภาษาอังกฤษ
- ประเมินความสามารถและพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
งานเขียนของนักศึกษา (เช่น การบ้าน รายงาน หรื อ กระดาษคาตอบข้อสอบ เป็ นต้น) และ
จากการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
- ก่อนจะสาเร็ จการศึกษา นักศึกษาทุกคนต้องสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล (เช่น IELTS หรื อ TOEFL เป็ นต้น) และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของการศึกษาในระดับหลักสู ตร
- ประเมิ นคุ ณ ภาพของโครงงานซอฟต์แวร์ ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 โดยการเชิ ญอาจารย์หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการสอบโครงงาน
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

63

มคอ. 2

- ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสจล. และวิทยาลัยนานาชาติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา

(1) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิ ต ประเมินจากบัณฑิ ตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการหรื อหัวหน้างาน โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจในบัณ ฑิ ต ที่ จบการศึ ก ษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
(3) การประเมินตาแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมิ นจากบัณฑิ ตที่ ไปประกอบอาชี พ ในแง่ข องความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่
ศึกษา ซึ่ งกาหนดไว้ในหลักสู ตร รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้บณ
ั ฑิตได้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ ง
หลักสู ตรให้ดีข้ ึนด้วย
(5) การขอความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกผูม้ าประเมินหลักสู ตร หรื อ จากอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรี ย น และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการ
พัฒนาองค์ความรู ้ของนักศึกษา

3.

เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร

เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
แนวทางปฏิบตั ิในการเตรี ยมการสาหรับอาจารย์ใหม่มีดงั นี้
 กาหนดอาจารย์อาวุโสเพื่อเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั อาจารย์ใหม่
 มีการปฐมนิ เทศและแนะนาอาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้ความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้
- นโยบายและพันธกิจของสถาบันและวิทยาลัยนานาชาติ
- บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ที่ปรึ กษา รวมถึงในฐานะ
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
- กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการดูงานและการนาเสนอผลงานทั้งใน
และต่างประเทศ
- หลักสู ตรที่สอน
- สวัสดิการ การสนับสนุนด้านต่างๆ และสิ่ งอานวยความสะดวกที่สถาบันและวิทยาลัยนานาชาติ
มีให้
 แนะนาแนวทางในการเตรี ยมการสอน ทักษะในการสอน การเตรี ยมเอกสารประกอบการสอน และ
แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
 แนะนาให้รู้จกั เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ น้ น
ั ๆ รวมถึ งสถานที่
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน

2.

การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

 คณาจารย์ทบทวนผลการเรี ยนการสอน ผลการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา รวมถึ ง

ความคิดเห็ นของนักศึก ษา เพื่ อใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในครั้ ง
ต่อไป
 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนระหว่างคณาจารย์เพื่อนาข้อดีไปปรับใช้
ต่อกับการจัดการเรี ยนการสอน การวัดและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา
 ส่ งเสริ มการให้คณาจารย์ไปดู งานหรื ออบรมในหน่ วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึ ง การเข้า ร่ ว มประชุ ม วิช าการทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคิ ด ใหม่ ๆ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอื่นๆ

 ส่ งเสริ มและสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจยั ของคณาจารย์ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ และ

สนับสนุน การวิจยั และพัฒนาให้บริ การกับภาคอุตสาหกรรม
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่ วมประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

 ส่ งเสริ มและสนับ สนุ นการจัดตั้งกลุ่ มวิจยั ร่ วมระหว่างคณาจารย์ภายในวิทยาลัย คณาจารย์ต่าง

คณะ หรื อคณาจารย์ต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการวิจยั
ร่ วมกัน
 สร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์กบั ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ในภาคอุ ต สาหกรรม และสร้ างความร่ วมมื อ ในการวิจยั และพัฒ นานวัต กรรม
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กบั ภาคอุตสาหกรรม

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1.

การบริ หารหลักสู ตร

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรซึ่ งประกอบไปด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรจานวน 5 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการหนึ่ งท่านเป็ นประธานหลักสู ตร โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ ากับดูแล
และให้คาปรึ กษา
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา ประธานหลักสู ตรจะประชุมร่ วมกับคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาเพื่อดาเนิ นการ
จัดตารางสอนและมอบหมายให้คณาจารย์เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องเครื่ องมือ อุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการ
สอน สื่ อการสอน เอกสารประกอบการสอนต่างๆ และวิธีการวัดผลการเรี ยน
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
- รับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
- กาหนดวิธี รายละเอียด และเงื่อนไข - นักศึกษาที่เข้าทาการศึกษาใน
หลักสู ตร โดยมีจานวน
หลักเกณฑ์การรับนักศึกษา
หลักสู ตรมีจานวนอย่างน้อย
นักศึกษาที่เข้าศึกษาอย่างน้อย - ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรให้เป็ นที่
80% ของจานวนนักศึกษาที่
80% ของจานวนนักศึกษาที่
รู ้จกั
ระบุในแผนการรับนักศึกษา
ระบุในแผนการรับนักศึกษา - ดาเนินการรับนักศึกษา
- อย่างน้อย 90% ของบัณฑิต

สามารถหางานหรื อศึกษาต่อ
ได้ภายในเวลาหนึ่งปี นับจาก
วันที่สาเร็ จการศึกษา

2.

- ดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มและให้ขอ้ มูล - ทาการสารวจจานวนบัณฑิตที่

นักศึกษาสาหรับการศึกษาต่อใน
สามารถหางานหรื อศึกษาต่อ
ระดับสู งขึ้นไปทั้งในมหาวิทยาลัยใน ได้ภายในเวลาหนึ่งปี นับจาก
ประเทศและต่างประเทศ
วันที่สาเร็ จการศึกษา
- จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานสาหรับ
ผูป้ ระกอบการพบปะบัณฑิต เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตาแหน่ง และหน้าที่
งานที่แต่ละบริ ษทั ต้องการรับบัณฑิต
ไปทางาน

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริ หารงบประมาณ

วิท ยาลัยนานาชาติ เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบบริ ห ารงบประมาณของหลัก สู ตร ตามระเบี ย บ/ประกาศของ
สถาบัน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การบริ หารงบประมาณรวมของทั้งสถาบัน

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม
่ ีอยู่เดิม

 หนังสื อและวารสาร

นักศึกษาสามารถอ่านและยืมหนังสื อและวารสารภายในห้องสมุดทุกแห่งในสถาบัน รายละเอียด
ของทรัพยากรภายในห้องสมุดของสถาบันแสดงไว้ในภาคผนวก ง
 อุปกรณ์สาหรับวิชาประเภทปฏิบตั ิการ
-

เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows จานวน 40 เครื่ อง

-

เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Mac OS จานวน 20 เครื่ อง

-

ชุดทดลอง Digital and Logic Design จานวน 20 ชุด

-

ชุดทดลอง Microprocessor จานวน 20 ชุด

-

เครื่ อง Oscilloscope จานวน 20 ชุด

-

เครื่ องกาเนิดสัญญาณ จานวน 20 ชุด

-

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับค่าได้ จานวน 20 ชุด

 อุปกรณ์ประกอบการสอน

- เครื่ อง Video Projector จานวน 12 ชุด
- เครื่ อง Overhead Projector จานวน 2 ชุด
- เครื่ องเสี ยง จานวน 12 ชุด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม
่ เติม

ประธานหลัก สู ตรจะท าการประเมิ น ความเพี ยงพอและคุ ณ ภาพของทรั พ ยากรการเรี ยนการสอน
สาหรับใช้ในหลักสู ตรที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ อง และเสนอต่อคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องมีการ
จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมหรื อซ่อมแซม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

เป้ าหมาย
การดาเนินการ
- มีหอ้ งปฏิบตั ิการที่มีความ
- จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่ อง ให้เพียงพอกับนักศึกษาในแต่ละ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย ชั้นเรี ยน
และซอฟต์แวร์ สนับสนุ น
- จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
สาหรับรายวิชาที่เปิ ดสอน
สาหรับการบริ หารงานสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ รวมถึงมี
ภายในหลักสู ตร และสาหรับการ
ห้องปฏิบตั ิการสาหรับการทา เรี ยนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

การประเมินผล
- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สนับสนุ น
การเรี ยนวิชาปฏิบตั ิการต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่ วนอย่างน้อย
1:1

- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

สาหรับการบริ หารงานสารสนเทศ
ภายในหลักสู ตร และสาหรับการ
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เป้ าหมาย
การดาเนินการ
โครงงานซอฟต์แวร์ โดยมี
การบริ หารจัดการอย่างเป็ น
ระบบ
- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
ประกอบการเรี ยนการสอน
วิชาปฏิบตั ิการต่อจานวน
นักศึกษาในอัตราส่ วนอย่าง
น้อย 1:1
- มีเจ้าหน้าที่สนับสนุ นดูแลสื่ อ - จัดหาเจ้าหน้าที่สนับสนุ นดูแลสื่ อ
การเรี ยนการสอน และ
การเรี ยนการสอน และอุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ในห้องปฏิบตั ิการ
ห้องปฏิบตั ิการ

การประเมินผล
เรี ยนการสอนในวิชาปฏิบตั ิการ

- เจ้าหน้าที่สนับสนุ นดูแลสื่ อการ

เรี ยนการสอน และอุปกรณ์ในห้อง
ปฏิบตั ิการ มีจานวนเพียงพอ
- สื่ อการเรี ยนการสอน และอุปกรณ์
ในห้องปฏิบตั ิการมีความพร้อมต่อ
การใช้งาน
- มีหอ้ งคอมพิวเตอร์ เปิ ดให้
- จัดหาห้องคอมพิวเตอร์ ให้บริ การ - นักศึกษาสามารถใช้หอ้ ง
บริ การแก่นกั ศึกษานอกเวลา แก่นกั ศึกษานอกเวลาเรี ยน
คอมพิวเตอร์นอกเวลาเรี ยนได้
เรี ยนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในห้อง
ต่ากว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน โดยมี
คอมพิวเตอร์มีความพร้อมและมี
ปริ มาณจานวนคอมพิวเตอร์ ที่
จานวนเพียงพอกับความต้องการใช้
เพียงพอ
งาน
3.

การบริหารคณาจารย์
อาจารย์ประจาวิทยาลัยนานาชาติตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
 มีจานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญา

ตรี พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง แนวทางบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ป ระจ าหลัก สู ตร
ระดับอุดมศึกษาของสกอ.
 อาจารย์ตอ้ งมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
 อาจารย์ต ้อ งมี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการจัด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ของ

นักศึกษา และมีประสบการณ์ทาวิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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 มีทกั ษะภาษาอังกฤษดีเยีย่ ม
 สัดส่ วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต้องเป็ นไปตามเกณฑ์การประกันคุ ณภาพการศึ กษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสกอ.
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่

ในกรณี ที่ มี ก ารรับ อาจารย์ป ระจาเพิ่ ม เติ ม วิท ยาลัย นานาชาติ จะก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องผูส้ มัครให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจาดังกล่าวข้างต้น และอาจมีการระบุสาขาวิชาที่ผสู ้ มัครควรมีความ
เชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใบสมัครของผูส้ มัคร คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู ้
ผ่านเกณฑ์เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ผูส้ มัครมีคุณสมบัติครบตามกาหนดและมีความเหมาะสมในตาแหน่งที่เปิ ดรับ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร

คณาจารย์ผูส้ อนและประธานหลักสู ตรจะมีการหารื อร่ วมกันในการติดตามและการทบทวนหลักสู ตร
อย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละภาคการศึกษา โดยประธานหลักสู ตรจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการติดตามทบทวนการเรี ยน
การสอนในรายวิช า และผลการทบทวนหลัก สู ตรโดยรวมแก่ คณาจารย์ผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่ อรับฟั งข้อคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
จะมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเมื่อประธานหลักสู ตรพิจารณาเห็ นว่ามีความต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการสอนรายวิชาต่างๆ หรื อเห็นว่ามีความต้องการอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน ซึ่ งอาจารย์ประจาที่มีอยู่
ไม่เหมาะสมหรื อไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทาหน้าที่น้ นั ๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษจะต้องเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ และได้รับการอนุมตั ิจากคณบดีวทิ ยาลัยนานาชาติ
ประธานหลักสู ตรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลว่าอาจารย์พิเศษปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามเป้ าหมาย ร่ วมทั้งรับฟังปั ญหา
และให้ความช่ วยเหลื อในการปฏิ บ ตั ิ งานของอาจารย์พิ เศษ นอกจากนี้ ป ระธานหลักสู ตรจะประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงานของอาจารย์พิเศษและรายงานต่อคณบดี
4.

การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ ง

บุคลากรสายสนับสนุ น จะต้องมีวุฒิปริ ญญาตรี ในสาขาที่เกี่ ยวข้องกับภาระงานที่ รับผิดชอบ และมี
ทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ดี
4.2 การเพิม
่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน

ส่ งเสริ มให้บุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้มีการเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ โดยให้
ได้รับ การฝึ กอบรม เข้าร่ วมประชุ ม สั ม มนา เพื่ อเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ มี ขี ดความสามารถในการวิจยั ทางด้าน
การศึกษา และเพื่อช่วยในการประเมินผลการบริ หารจัดการหลักสู ตร และการประกันคุณภาพ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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5.

การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา

5.1

การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
 จัดให้มี ก ารปฐมนิ เทศ และระบบให้ค าแนะนาและคาปรึ กษาแก่ นักศึ กษา เพื่ อให้ความรู ้ ความ

เข้าใจแก่นกั ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 มีการบริ การข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการรับคาร้องของนักศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.2

การอุทธรณ์ ของนักศึกษา

เป็ นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)

6.

ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
 มีการสารวจหรื อรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความ

พึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
 มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของผูส้ นใจเข้ามาศึกษา
 มีการนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้นกั ศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็ นไปตาม

เป้ าหมายที่วางแผนไว้ ตลอดจนปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยและสอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมอย่างต่อเนื่อง

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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7.

ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย

1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนนักศึกษาทุก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานในมคอ.7 ของปี ที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอนได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

ปี การศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559
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ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย

ปี การศึกษา
2555

2556

2557

2558

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมให้ได้ตามเป้ าหมายที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 2.4
14. จานวนนักศึกษาแรกเข้ามีอย่างน้อย 80% ของจานวนนักศึกษาที่
ระบุในแผนการรับนักศึกษา
15. เกิดความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
รวมตัวบ่งชี้บงั คับที่ตอ้ งมีผลการดาเนิ นการ (ลาดับข้อที่ 1-5) (ตัว)
ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

2559


















5

5

5

5

5

9

11

11

14

15

เกณฑ์ ประเมิน
หลักสู ตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งชี้ บงั คับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดาเนิ นการบรรลุ ตามเป้ าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดาเนิ นการ
บรรลุเป้ าหมายไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้ บงั คับและตัวบ่งชี้ รวมใน
แต่ละปี
ปี การศึกษา หลักสู ตรได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
ต้องบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้บงั คับ ตัวที่ 1-5, 6, 8, 9, 10
2555
และบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่นอ้ ยกว่า 9 ตัว
ต้องบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้บงั คับ ตัวที่ 1-5, 6-10, 13
2556
และบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่นอ้ ยกว่า 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้บงั คับ ตัวที่ 1-5, 6-10, 13
2557
และบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่นอ้ ยกว่า 11 ตัว
ต้องบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้บงั คับ ตัวที่ 1-5, 6-11, 13-15
2558
และบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่นอ้ ยกว่า 14 ตัว
ต้องบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้บงั คับ ตัวที่ 1-5, 6-15
2559
และบรรลุเป้ าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่นอ้ ยกว่า 15 ตัว

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสู ตร
1.

การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน

 จัดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอนของแต่ละรายวิชา ทาหน้าที่ประเมินเนื้ อหา วิธีการ

สอน หัวข้อในแต่ละบทเรี ยนที่นกั ศึกษาควรจะมีความเข้าใจและ/หรื อสามารถลงมือปฏิบตั ิได้ โดย
เปรี ยบเทียบกับรายละเอียดหลักสู ตร (มคอ. 2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
 มีการประชุมคณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์ เพื่อถ่ายทอดความ

เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา และแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาโดยอาจารย์ผสู ้ อน และนาผลการประเมินมา

ปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การสอนที่ใช้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน

 นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนของรายวิชา โดยใช้แบบ

ประเมินการสอนตามที่กาหนด อาจารย์นาผลการประเมิน มาวางแผนปรับปรุ งการสอน
 ประเมินเกณฑ์การวัดผล การตรวจข้อสอบ และพิจารณาผลการตัดเกรดนักศึกษาของอาจารย์ผสู ้ อน
2.

การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
 วิท ยาลัย นานาชาติ จ ดั ตั้งคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลักสู ต รที่ ป ระกอบด้วยคณาจารย์

ภายในสจล. และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ จากภาคการศึ ก ษาและจาก
ภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก
 ทาการประเมินหลักสู ตรอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
 ประเมิ นทักษะความรู ้ ความสามารถ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ จาเป็ นของบัณ ฑิ ต ประเมิ น

ทักษะความสามารถในการติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษของบัณฑิต การประเมินผลการเรี ยนของ
บัณฑิต การประเมินผลการฝึ กงาน การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต การประเมินผล
ความพึ ง พอใจของบัณ ฑิ ต ต่ อ หลัก สู ต ร อัต ราจานวนบัณ ฑิ ต ที่ ท างานและที่ ไ ปศึ ก ษาต่ อ และ
ความสาเร็ จในอาชีพการงานและการศึกษาในระดับสู งขึ้น
3.

การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร

ประเมิ น ตามตัวบ่ งชี้ ผ ลการดาเนิ น งาน (Key Performance Indicators) ที่ ระบุ ไ ว้ใ นหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนานาชาติ โดยจะมีการประเมินทุกๆ ปี
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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4.

มคอ. 2

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง

คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและคณาจารย์ผูส้ อนจะนาผลการประเมินที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับปรุ งหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรต่อไป

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

เอกสารแนบ
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2554
(ข) ประกาศสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง เรื่ อง การลงทะเบียนเรี ยนข้าม
สถาบันอุดมศึกษา
(ค) คาอธิบายรายวิชา
(ง) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
(จ) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
(ฉ) เหตุผลการขอปรับปรุ งหลักสู ตร
(ช) รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2554

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

84

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

ภาคผนวก ข
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่ อง
การลงทะเบียนเรี ยนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
13006101

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

3 (3-2-7)

INTRODUCTION TO COMPUTERS AND PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ เป็ นการทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกับองค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มี
การกล่ าวถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมาตลอดจนวิวฒั นาการของคอมพิ วเตอร์ และแนะน าภาษาคอมพิ วเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ทั้งในแบบโครงสร้างและเชิ งวัตถุ รวมทั้งตัวอย่างการเขียน
โปรแกรมเพื่อใช้ในงานต่างๆ
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

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับโลกยุคใหม่

3 (3-0-6)

SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN WORLD

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ศึกษาถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีซ่ ึ งรวมถึงแนวคิด
และการค้นพบอันมีความสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของผูค้ น รวมทั้งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
ทั้งในปั จจุบนั และจะส่ งผลต่อเนื่ องไปยังอนาคต หัวข้อที่ศึกษาจะคัดสรรมาจากวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ที่มี
ความสาคัญในปั จจุบนั ได้แก่ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์ ทางด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่มีความสาคัญและน่าสนใจ ณ
ช่วงเวลาต่างๆ นับจากนี้
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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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษา
13006201

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน

6 (6-0-12)

FOUNDATION ENGLISH

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิช านี้ เป็ นการศึ กษาและฝึ กฝนทัก ษะการอ่าน เขี ย น ฟั ง พู ดภาษาอังกฤษที่ จาเป็ นในการเรี ยนที่
วิท ยาลัย นานาชาติ นัก ศึ กษาจะได้เรี ยนรู ้ ศพั ท์และส านวนที่ เป็ นประโยชน์จากสื่ อต่ างๆ เช่ น ตาราเรี ย น
วารสาร หนังสื อพิมพ์ เว็บ เป็ นต้น รวมถึงศึกษาไวยากรณ์และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
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

วิชาบังคับก่อน:

13006201 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

PREREQUISITE: 13006201 FOUNDATION ENGLISH

วิช านี้ เป็ นการเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทัก ษะการเขีย นภาษาอัง กฤษ โดยมุ่ งหมายให้นัก ศึ ก ษาสามารถ
ประพันธ์ เอกสารทางเทคนิ ค ที่ ชัดเจนและมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งมี การใช้ภาษาที่ ถู กต้องและสละสลวย
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการประพันธ์เรี ยงความ รายงาน บทความเชิงเทคนิค รวมถึงคู่มือการใช้งาน
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

การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทางเทคนิค

3 (3-0-6)

TECHNICAL COMMUNICATION AND PRESENTATION

วิชาบังคับก่อน:

13006201 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

PREREQUISITE: 13006201 FOUNDATION ENGLISH

วิชานี้ เป็ นการศึกษาและฝึ กฝนทักษะการสื่ อสารและนาเสนอทางเทคนิคโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะ
ศึกษาวิธีการสื่ อสารและนาเสนอที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงมีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการสื่ อสารในหัวข้อทางเทคนิ คโดยการสนทนาและการเขียนโต้ตอบ (เช่ น จดหมาย
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หรื ออีเมล) การพูดในที่สาธารณะและการบรรยายเชิ งเทคนิ ค รวมถึงการอภิปรายในสัมมนา วิชานี้ ยงั ศึกษา
เทคนิคการจัดทางานนาเสนอและวิธีการนาเสนอที่มีประสิ ทธิภาพ
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.

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
13006301

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้ น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO LOGIC

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิ ช านี้ เป็ นการศึ ก ษาธรรมชาติ ข องตรรกศาสตร์ แ ละการคิ ด แบบมี เหตุ มี ผ ลทางตรรกะ อัน
ประกอบด้วย การอ้างเหตุผล วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ของตรรกศาสตร์ ประพจน์ ความสมเหตุสมผล
และการสมมูลในตรรกศาสตร์ ประพจน์ ตารางความจริ ง ทฤษฎี การพิ สูจน์เบื้ องต้นสาหรั บตรรกศาสตร์
ประพจน์ วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ของตรรกศาสตร์ ระดับแรก ความสมเหตุสมผลและการสมมูลใน
ตรรกศาสตร์ ระดับแรก ทฤษฎีการพิสูจน์เบื้องต้นสาหรับตรรกศาสตร์ ระดับแรก ข้อจากัดของตรรกศาสตร์
ระดับแรก และการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ในการแก้ปัญหา
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

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ศึกษาถึงสิ่ งที่เรี ยกว่า “วิทยาศาสตร์” รวมทั้งลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และขบวนการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย ความหมายของวิทยาศาสตร์ ความเป็ นจริ ง ลักษณะ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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ธรรมชาติของการสารวจทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีวทิ ยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างและการค้นพบทฤษฎี การ
อธิบายและการทานายทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาการอุปนัย ความมีเหตุผลของวิทยาศาสตร์ ลักษณะธรรมชาติ
ของความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดในเรื่ องสัจธรรม วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของสมมุตติฐาน การ
สนับสนุนความถูกต้องของสมมุตติฐาน การปฏิเสธสมมุตติฐาน ตรรกกะของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
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

วัฒนธรรมศึกษา

3 (3-0-6)

CULTURAL STUDIES

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ กล่าวถึ งทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมศึกษา วิวฒั นาการและความสัมพันธ์ของ
วัฒนธรรมต่างๆ ในโลก และศึกษาในรายละเอียดของบางตัวอย่างของวัฒนธรรมในปัจจุบนั
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

สั งคมและวัฒนธรรมไทย

3 (3-0-6)

THAI SOCIETY AND CULTURE

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ เป็ นการศึกษาถึงเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสื บทอดวัฒนธรรม
ไทย วิ ว ฒ
ั นาการของสั ง คมไทย ตลอดจนความสั ม พัน ธ์ ข องสั ง คมและวัฒ นธรรมไทยกับ สั ง คมและ
วัฒนธรรมอื่นๆ
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
13006401

จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

COMPUTER ETHICS AND LAW

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิช านี้ เป็ นการศึ ก ษาถึ งประเด็น ทางด้านสั งคม กฎหมาย และ จริ ย ธรรม อัน เกิ ด จากการพัฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยจะศึ ก ษาถึ งความสัมพันธ์ ระหว่างกฎหมาย นโยบาย และ เทคโนโลยีที่ เป็ น
ประเด็นสาคัญในปั จจุบนั อันได้แก่ กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล อาชญากรรม
ทางคอมพิ วเตอร์ และ ความเสี่ ยงที่ จะก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายต่ างๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการใช้เทคโนโลยี
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

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO ECONOMICS

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ ศึกษาภาพรวมของวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมีเนื้ อหาครอบคลุ มแนวคิดและทฤษฎี พ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ ท้ งั ในระดับจุลภาคและระดับมหภาค หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่จะศึกษาประกอบด้วย
อุปสงค์และอุ ปทาน ความยืดหยุ่นต่อราคา ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิ ต
และ การแข่งขันแบบสมบูรณ์ และแบบไม่สมบูรณ์ หัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่จะศึกษาประกอบด้วย
อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานรวม ข้อมู ล ทางเศรษฐศาสตร์ ม หภาค (เช่ น ผลิ ตภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ รายได้
ประชาชาติ เป็ นต้น ) การบริ หารการเติบโตของเศรษฐกิ จ ปั ญหาภาวะเงิ นเฟ้ อ ปั ญหาคนว่างงาน เงิ นและ
ระบบธนาคาร นโยบายทางการเงินและการคลัง ภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13006403

การบริ หารธุรกิจ

มคอ. 2

3 (3-0-6)

BUSINESS ADMINISTRATION

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิช านี้ แนะน าแนวคิ ด หลัก การ และกระบวนการของการจัดการธุ รกิ จ โดยศึ กษาหัวข้อต่ อไปนี้
วัตถุ ป ระสงค์และรู ป แบบต่ างๆ ขององค์ก รธุ รกิ จ การวางแผน ผังองค์ก ร การจูงใจ ความเป็ นผูน้ า การ
ติดต่อสื่ อสาร การควบคุมการปฏิบตั ิงาน การตลาด และการบริ หารบุคคลากร
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

การบริ หารอุตสาหกรรม

3 (3-0-6)

INDUSTRIAL MANAGEMENT

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ ศึกษาเกี่ ยวกับการบริ หารการผลิต ขอบเขต และกิ จกรรมต่าง ๆ ของการบริ หารการผลิ ต ผัง
องค์กร การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิต การออกแบบงาน
และมาตรฐานวิธีการปฏิ บ ตั ิ งาน การจัดตารางการผลิ ตสาหรับการผลิ ตประเภทต่างๆ การเลื อกทาเลที่ ต้ งั
โรงงาน การจัดซื้ อและบริ หารสิ นค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การเงินอุตสาหกรรม การบริ หารบุคลากร
แรงงานสัมพันธ์ การสร้างแรงจูงใจให้กบั คนงาน การบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และการจัดการด้าน
ความปลอดภัย
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
13006001

คณิตศาสตร์ 1

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 1

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

เนื้ อหาของวิช านี้ แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกศึ ก ษาทฤษฎี เมทริ ก ส์ และพี ช คณิ ตเชิ ง เส้ น ในระดับ
เบื้ องต้น โดยครอบคลุ มเนื้ อหาต่อไปนี้ พีชคณิ ตของเมทริ กซ์ ตัวกาหนด การผกผัน ระบบสมการเชิ งเส้ น
การกาจัดแบบเกาส์ ปริ ภูมิเวคเตอร์ ปริ ภูมิยอ่ ย การรวมเชิ งเส้น ความเป็ นอิสระเชิ งเส้น การแปลงเชิ งเส้น ค่า
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลกั ษณะเฉพาะ ส่ วนที่ สองศึ กษาแคลคู ลสั เชิ งอนุ พนั ธ์ โดยครอบคลุ มเนื้ อหา
ต่อไปนี้ ฟั งก์ชนั ลิ มิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ กฎลูกโซ่ ฟั งก์ชนั แฝง ฟั งก์ชนั อดิศยั ฟั งก์ชนั ผกผัน อนุ พนั ธ์
อันดับสู ง และการประยุกต์ของอนุพนั ธ์
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

คณิตศาสตร์ 2

3 (3-0-6)

MATHEMATICS 2

วิชาบังคับก่อน:

13006001 คณิ ตศาสตร์ 1

PREREQUISITE: 13006001 MATHEMATICS 1

วิชานี้ศึกษาแคลคูลสั เชิงปริ พนั ธ์และการประยุกต์ใช้งาน โดยครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ ปฏิยานุพนั ธ์
การอินทิเกรท ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลสั เทคนิคการอินทิเกรท การประยุกต์ใช้งานของอินทิกรัล ระบบ
พิกดั เชิงขั้ว สมการพาราเมตริ ก เวกเตอร์ ระบบพิกดั ในปริ ภูมิสามมิติ อนุพนั ธ์และอินทิกรัลของฟั งก์ชนั ของ
เวกเตอร์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั่ หลายตัวแปร 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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13006003

คณิตศาสตร์ 3

มคอ. 2
3 (3-0-6)

MATHEMATICS 3

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2

วิชานี้ ศึกษาสมการเชิ งอนุ พ นั ธ์ สามัญในระดับเบื้ องต้น โดยเน้นที่ เทคนิ คการหาคาตอบและการ
ประยุก ต์ใช้ส มการเชิ งอนุ พ นั ธ์ เนื้ อหาที่ ศึก ษาประกอบด้วย สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์อนั ดับ หนึ่ ง สมการเชิ ง
อนุพนั ธ์เชิงเส้น สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับสู ง ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น การหาคาตอบโดยวิธี
เมตริ ก ซ์ การแปลงลาปลาซ สมการลาปลาซ และการประยุก ต์ใช้งานสมการเชิ งอนุ พ นั ธ์ ก ับ ปั ญหาทาง
วิศวกรรม
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

หลักความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3 (3-0-6)

PROBABILITY AND STATISTICS

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2

วิชานี้ ศึกษาถึ งทฤษฏี ความน่ าจะเป็ นและสถิ ติเบื้ องต้นรวมถึ งการประยุกต์ใช้งาน หัวข้อที่ศึกษา
ประกอบด้วย ทฤษฏีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบไม่ต่อเนื่ อง ตัว
แปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นแบบต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็ นร่ วม ค่าคาดหวัง วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่าง 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

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้ า

3 (3-0-6)

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

วิ ช านี้ ศึ ก ษาหั ว ข้อ พื้ น ฐานทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า โดยมี เนื้ อ หาดัง นี้ แนวคิ ด พื้ น ฐานของ
วงจรไฟฟ้า วงจรความต้านทาน เทคนิคการวิเคราะห์แบบโหนดและลูป เทคนิ คการวิเคราะห์แบบแยกส่ วน
ทฤษฎีบทของเธเวนิ นและนอร์ ตนั ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ ยวนา วงจรทรานเชี ยนต์อนั ดับที่หนึ่ งและสอง
ตัวขยายสัญญาณและอุ ป กรณ์ ก ระตุ ้น อุป กรณ์ โซลิ ดสเตท ไดโอดและวงจรเรี ยงกระแส ทรานซิ ส เตอร์
ไทริ สเตอร์ และตัวขยายสัญญาณเชิงดาเนินการ
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

คณิตศาสตร์ ดิสครีต

3 (3-0-6)

DISCRETE MATHEMATICS

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ ครอบคลุ มความรู ้ พ้ื นฐานของคณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต โดยมี หัวข้อดังนี้ ทฤษฎี เซตขั้นพื้นฐาน
ทฤษฎี และเทคนิ ค การนับ คุ ณสมบัติของจานวนเต็ม การอุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ การนิ ยามแบบเวียนเกิ ด
สมการเวียนเกิด ลาดับและอนุกรม ความสัมพันธ์ กราฟ และ โครงสร้างต้นไม้
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.

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
13016003

สหกิจศึกษา

6 (0-45-0)

CO-OPERATIVE EDUCATION

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิ ช านี้ ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ไปท างานพัฒ นาหรื อ วิ จ ัย ซอฟต์ แ วร์ ร่ ว มกับ บริ ษ ัท ซอฟต์ แ วร์
หน่ วยงาน หรื อ องค์กร ภาครัฐ/เอกชนที่ วิทยาลัยนานาชาติ ให้การเห็ นชอบตลอดหนึ่ งภาคการศึ กษาปกติ
ภายใต้การควบคุ มดู แลของอาจารย์ที่ ปรึ กษา โดยที่ นักศึกษาต้องมีการรายงานความก้าวหน้าของงานกับ
อาจารย์ที่ ป รึ กษาเป็ นระยะๆ และเมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาการท างาน นัก ศึ กษาจะต้องนาเสนอรายงานและ
ผลงานที่ได้ทาต่อคณะกรรมการประเมินผล
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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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

การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ภาคฤดูร้อน

0 (0-45-0)

SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ กาหนดให้นกั ศึกษาทุกคนต้องผ่านการฝึ กงานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แบบเต็มเวลา
ตลอดหนึ่งภาคฤดูร้อน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และเข้าใจหน้าที่
ของวิศวกรซอฟต์แวร์ นักศึกษาผูผ้ า่ นการฝึ กงานต้องเขียนรายงานการฝึ กงานและได้รับหนังสื อยืนยันว่าผ่าน
การฝึ กงานอย่างเป็ นทางการจากหน่ วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึ กงาน โดยที่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรี ยน
วิชานี้ในภาคฤดูร้อน
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

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

เนื้อหาวิชานี้ประกอบด้วย ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตชิ่ง พีชคณิ ตบูลีน ตารางความจริ ง การลดรู ป
สมการบู ลีนโดยใช้แผนที่ของคาร์ โนห์ และวิธีของควิน-แม็คคลัสคี แผนภาพเวนน์ ลอจิกเกท ฟลิ ปฟล็อป
วงจรนับ วงจรเรจิสเตอร์ แบบเลื่อน และ การออกแบบวงจรไร้ความจาและวงจรมีความจา
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13016205

ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล

1 (0-3-2)

DIGITAL CIRCUIT LABORATORY

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจร
ตรรก
Practical study related to 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN
13016207

องค์ ประกอบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี

3 (3-0-6)

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE

วิชาบังคับก่อน:

13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

วิชานี้ ศึกษาพื้ นฐานโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมของไมโครคอมพิ วเตอร์ และการประมวลผลคาสั่ ง
โปรแกรม โดยมีเนื้ อหาดังนี้ โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ เรจิสเตอร์ เทคโนโลยีบสั ลาดับชั้นของ
หน่ วยความจา หน่ วยความจาหลัก หน่ วยความจาแคช อุปกรณ์ เก็บบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอุปกรณ์ ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ แบบต่างๆ นอกจากนี้ วิชานี้ ยงั กล่าวถึงหลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ชุ ดคาสั่ง
โหมดการอ้างที่อยู่ และการถอดรหัสคาสั่ง
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

ปฏิบัติการองค์ ประกอบคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี

1 (0-3-2)

COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGE LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารที่ มี เนื้ อหาสั ม พัน ธ์ ก ับ วิช า 13016207 องค์ป ระกอบคอมพิ วเตอร์ และ
ภาษาแอสเซมบลี
Practical study related to 13016207 COMPUTER ORGANIZATION

AND

ASSEMBLY

LANGUAGE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ

3 (3-0-6)

OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน:

13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

PREREQUISITE: 13016235 C PROGRAMMING

วิชานี้ ศึกษาหลักการพื้นฐานของแนวคิดและวิธีเชิงวัตถุ และเรี ยนรู ้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดว้ ย
ภาษา C++ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย อ็อบเจคต์ คลาส การซ่ อนองค์ประกอบภายใน การสื บทอด การสื บ
ทอดจากหลายคลาส โพลีมอร์ ฟิสซึ ม คลาสนามธรรม สมาชิ กในคลาสแบบสถิต การสร้างและการทาลาย
อ็อบเจคต์ เนมสเปส การโอเวอร์ โหลดฟั งก์ชนั การทดแทนฟั งก์ชัน การจัดการข้อยกเว้น เทมเพลตคลาส
และคอนเทนเนอร์ คลาส รวมทั้งศึกษาเทคนิ คเบื้องต้นของการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขจุดบกพร่ อง
ของโปรแกรมเชิงวัตถุ
This course introduces object-oriented concepts and methodology and studies objectoriented 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

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ

1 (0-3-2)

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี

PREREQUISITE: 13016235 C PROGRAMMING

การศึกษาเชิ งปฏิ บตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิ ง
วัตถุ
Practical study related to 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING
13016211

การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุข้ ันสู ง

3 (3-2-7)

ADVANCED OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน:

13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

วิช านี้ ศึกษาแนวคิ ดขั้นสู งของการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ โดยเน้นให้ผูเ้ รี ยนเข้าใจหลักการและ
วิธีการปฏิบตั ิในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เนื้ อหาประกอบด้วย
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการนากลับมาใช้ใหม่ ดีไซน์แพตเทิร์นพื้นฐาน การจัดการกับ
ข้อยกเว้น การเขียนโปรแกรมแบบทาตามเหตุการณ์ การพัฒนาโปรแกรมที่มีส่วนติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก การ
เขียนโปรแกรมมัล ติเธรด การใช้งานเครื่ องมื อที่ ช่วยในการแก้จุดบกพร่ องและการตรวจสอบโปรแกรม
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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นอกจากนี้ วิชานี้ ส่งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การใช้งานคลาสในไลบรารี่ มาตรฐานหรื อไลบรารี่ อื่นๆ โดย
ศึกษาจากเอกสารประกอบของไลบรารี่ น้ นั ๆ
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

โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ

3 (3-0-6)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชาบังคับก่อน:

13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

วิชานี้ เป็ นการศึกษาโครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างข้อมูล
ประเภทนั้นๆ ตลอดจนการวิเคราะห์อลั กอริ ทึมในระดับเบื้องต้น หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย อาเรย์ สแต็ก
คิว ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้ ฮีป กราฟ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริ ทึมในเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ สัญ
กรณ์ เชิ ง เส้ น ก ากับ อัล กอริ ทึ ม แบบเวียนเกิ ดและแบบท าซ้ า อัลกอริ ทึ ม ในการเรี ย งล าดับ และการค้น หา
รวมถึงความซับซ้อนของอัลกอริ ทึมเหล่านี้
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

ปฏิบัติการโครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ

1 (0-3-2)

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

การศึ ก ษาเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารปฏิ บ ัติก ารที่ มี เนื้ อหาสั ม พัน ธ์ กบั วิชา 13016212 โครงสร้ างข้อมู ล และ
อัลกอริ ทึม
Practical study related to 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13016214

หลักวิศวกรรมซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิ ช านี้ ศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ที่ ส าคัญ ของวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ รวมถึ ง ภาพรวมของ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ความต้องการและ
ข้อกาหนดของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ แบบโครงสร้ างและแบบเชิ งวัตถุ การตรวจสอบความ
ถู ก ต้องของซอฟต์แวร์ การบริ ห ารโครงงานซอฟต์แวร์ วิวฒั นาการของซอฟต์แวร์ และการบ ารุ งรั ก ษา
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนเครื่ องมือที่ช่วยในงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
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

ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมซอฟต์ แวร์

1 (0-3-2)

SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Practical study related to 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE
13016216

ระบบปฏิบัติการ

3 (3-0-6)

OPERATING SYSTEMS

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ ศึกษาหลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โครงสร้างของ
ระบบปฏิ บ ตั ิ ก าร การจัดการโปรเซส การจัด ก าหนดการของหน่ วยประมวลผล การประสานเวลาของ
โปรเซส การสื่ อสารระหว่างโปรเซส เซมาฟอร์ และมอนิ เตอร์ การป้ องกันไม่ให้โปรเซสใช้ทรัพยากรพร้อม
กัน การตรวจจับและป้ องกันภาวะติดตาย การบริ หารหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน ระบบไฟล์ ระบบ
อิ น พุ ต และเอาต์ พุ ต การจัด การหน่ วยเก็ บ ข้ อ มู ล รอง การบริ หารบั ญ ชี ผู ้ใ ช้ ความปลอดภั ย ของ
ระบบปฏิบตั ิการ นอกจากนี้วชิ านี้ยงั ศึกษาและเปรี ยบเทียบระหว่างระบบปฏิบตั ิการที่สาคัญ
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,

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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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

การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ

3 (3-0-6)

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิชานี้ครอบคลุมเนื้อหา หลักการและวิธีดาเนินการที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ โดย
วิธี เชิ งวัตถุ โดยจะเน้นการใช้ งานภาษายูเอ็มแอล ตลอดจนศึก ษาวิธี การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งวัตถุ ภายใต้
กระบวนแบบยูนิฟายด์โพรเซส ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษาการใช้แผนภาพต่างๆ ในภาษายูเอ็มแอลรวมทั้งแพตเทิร์น
การออกแบบ ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
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

ปฏิบัติการการวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ

1 (0-3-2)

OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016219 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Practical study related to 13016219 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN
13016223

ปัญญาประดิษฐ์

3 (3-0-6)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ มีเนื้ อหาครอบคลุม หัวข้อต่อไปนี้ ความหมายของปั ญญาประดิ ษฐ์ รู ปแบบการแทนความรู ้
(ได้แก่ โครงข่ายความหมาย เฟรม กฎ ตรรกศาสตร์ ฯลฯ) การแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการค้นหา (ได้แก่ การ
ค้นหาแบบปราศจากข้อมูลข่าวสารและการค้นหาแบบอาศัยฮิวริ สติก) การเล่นเกมที่อาศัยการค้นหา หลัก
ตรรกศาสตร์ เบื้ อ งต้น การวิ นิ จ ฉัย ของคอมพิ ว เตอร์ โ ดยอาศัย ตรรกศาสตร์ ระบบฐานความรู ้ ระบ บ
ประมวลผลโดยใช้กฎ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญ การเรี ยนรู ้ ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน เอเจนต์ชาญฉลาด และ
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมสาหรับปัญญาประดิษฐ์
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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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

การตรวจสอบความถูกต้ องของซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE VERIFICATION AND VALIDATION

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิช านี้ ศึ ก ษา 3 กลวิธี ส าคัญ ในการตรวจสอบความถู ก ต้อ งของซอฟต์แวร์ คื อ การทดสอบ การ
ทบทวน และการทวนสอบความถูกต้องโดยวิธีที่เป็ นระบบระเบียบ โดยจะเน้นที่กลวิธีแรกคือการตรวจสอบ
ความถู กต้องโดยการทดสอบ ซึ่ งมี หัวข้อที่ ศึกษาดังต่อไปนี้ ความจาเป็ นและข้อจากัดของการตรวจสอบ
ความถู กต้องโดยการทดสอบ ภาพรวมของกระบวนการทดสอบ การทดสอบความถูกต้องตลอดทั้งวัฏจักร
ของการพัฒ นาซอฟต์แวร์ การทดสอบระดับ หน่ วย เทคนิ ค การออกแบบการทดสอบ การทดสอบแบบ
อัต โนมัติ เครื่ องมื อ สนับ สนุ น การทดสอบ และการบริ ห ารการทดสอบ วิช านี้ ยัง ศึ ก ษาว่า การทบทวน
ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งสามารถช่ วยตรวจจับ และป้ องกันข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ ส ามารถดาเนิ นการได้อย่างไร
ในทางปฏิบตั ิ และศึกษากระบวนการตรวจพินิจตลอดทั้งวัฏจักรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ งรวมไปถึงการ
ตรวจพินิจเอกสารความต้องการ เอกสารการออกแบบ โปรแกรมโค้ด และ แผนการทดสอบ นอกจากนี้ วชิ า
นี้ ยงั สร้างความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการทวนสอบความถู กต้องโดยวิธีที่เป็ นระบบระเบียบ โดยจะศึกษา
การพิสูจน์ความถูกต้องของโปรแกรมที่ไม่ซบั ซ้อนโดยใช้ตรรกศาสตร์ ของฮอร์
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13016226

การสร้ างคอมไพเลอร์

3 (3-0-6)

COMPILER CONSTRUCTION

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
13016240 ทฤษฎีการคานวณ

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
13016240 THEORY OF COMPUTATION

วิชานี้ ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างตัวแปลภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อประกอบด้วย การ
วิเคราะห์คา การวิเคราะห์ไวยากรณ์ การสร้างพาร์ เซอร์ การแปลโดยยึดตามไวยากรณ์ การตรวจสอบชนิ ด
ข้อมูล การจัดการสภาพแวดล้อมขณะโปรแกรมทางาน การสร้างภาษากลางและภาษาเครื่ อง และเทคนิ ค
ปรับปรุ งโค้ดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น การสร้างอินเทอร์พรี ตเตอร์ พร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาการออกแบบ
และการสร้างคอมไพเลอร์สาหรับภาษาคอมพิวเตอร์ บางภาษา
This course studies theories and concepts for constructing computer language
translators. The topics include lexical analysis, syntax analysis, parser construction, syntaxdirected 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

ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย

3 (3-0-6)

DISTRIBUTED COMPUTING

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

วิช านี้ เน้น ศึ ก ษาถึ งการประมวลผลแบบกระจายจากมุ มมองของซอฟต์แวร์ ระบบ โดยจะศึก ษา
สถาปั ตยกรรมของระบบแบบกระจาย การเขี ยนโปรแกรมแบบกระจาย การส่ งผ่านข้อความ การเรี ยกใช้
ฟั งก์ชนั ระยะไกล การสื่ อสารแบบกลุ่ม ปั ญหาสมาชิ กและการตั้งชื่ อ เวลาเชิ งตรรก ความสอดคล้องกัน การ
ทนต่ อ ความผิ ด พลาด และการกู้คื น นอกจากนั้น ยัง กล่ า วถึ ง หลัก การและสถาปั ต ยกรรมส าหรั บ การ
ประมวลผลแบบกระจายและการประมวลผลรายการแบบกระจาย การประสานเวลาของโปรเซสและการ
ควบคุมการทางานแบบพร้อมเพรี ยงกัน คุณภาพของการให้บริ การ การรักษาความปลอดภัย 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).

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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13016228

การออกแบบและสถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิช านี้ กล่ า วถึ ง หลัก การพื้ น ฐานในการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยเน้น ในเรื่ อ งของการออกแบบ
สถาปั ต ยกรรมและแบบจ าลองของสถาปั ต ยกรรมของซอฟต์แ วร์ สถาปั ต ยกรรมซอฟต์แ วร์ ที่ ศึ ก ษา
ประกอบด้วย สถาปั ตยกรรมแบบการไหลของข้อมูล สถาปั ตยกรรมแบบเรี ยกโปรซิ เยอร์ สถาปั ตยกรรม
แบบมิดเดิลแวร์ สถาปั ตยกรรมเชิ งวัตถุ สถาปั ตยกรรมแบบประมวลผลสนองต่อเหตุการณ์ สถาปั ตยกรรม
เครื่ อ งจัก รเสมื อ น สถาปั ต ยกรรมเชิ ง คอมโพเนนท์ สถาปั ต ยกรรมแบบระบบที่ ใ ช้ ข่ า วสารร่ ว มกัน
สถาปั ตยกรรมแบบไคลเอนท์-เซิ ร์ฟเวอร์ สถาปั ตยกรรมแบบกระจาย สถาปั ตยกรรมแบบเอนเตอร์ ไพรส์
สถาปั ตยกรรมแบบเว็บ สถาปั ตยกรรมเชิงการให้บริ การ สถาปั ตยกรรมแบบกริ ด และสถาปั ตยกรรมแบบ
ผสมผสาน ซึ่ งสาหรับ สถาปั ตยกรรมแต่ละแบบที่ กล่ าวมา วิชานี้ จะศึกษาถึ งที่ มา ข้อดี ข้อเสี ย และการนา
สถาปัตยกรรมแบบนั้นๆ มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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

กระบวนการพัฒนาซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

กระบวนการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ เป็ นกลุ่ ม ของกิ จ กรรม วิ ธี ก าร และแนวทางปฏิ บ ัติ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตและบารุ งรักษาซอฟต์แวร์ เนื้ อหาวิชานี้ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาและ
บ ารุ งรั ก ษาซอฟต์แ วร์ ที่ คุ ณ ภาพสู ง ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้เสร็ จ ตามก าหนดระยะเวลาและประหยัด
ทรั พยากร ซึ่ งเนื้ อหาครอบคลุ มถึ งวิวฒั นาการความเป็ นมาของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบต่างๆ
โดยเฉพาะแบบที่ เป็ นที่ รู้ จกั กัน ดี ใ นปั จจุ บ ัน และแบบที่ ใ ช้ อ ย่า งประสบความส าเร็ จ ได้แ ก่ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ แบบทาซ้ าๆ (เช่ น แบบสไปรอล และแบบแรชัน่ นอลยูนิฟายโปรเซส ) แบบอะไจล์ (เช่ น เอ็กซ์
ตรี มโปรแกรมมิ่ง (เอ็กซ์พี) การสร้างแบบจาลองอะไจล์ (เอเอ็ม) สกรัม คริ สตอล การพัฒนาที่ขบั เคลื่อนโดย
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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ฟั งก์ชันการใช้งาน (เอฟดี ดี) และแบบทยอยให้การอุ ดหนุ นการเงิ น (ไอเอฟเอ็ม)) กรอบของซอฟต์แวร์
มาชวลลิต้ ี และการปรับปรุ งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (เช่น แคปปาบิลิต้ ีมาชวลลิ ต้ ีโมเดล (ซี เอ็มเอ็ม)
และกระบวนการซอฟต์แวร์ ส่วนบุคคล (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

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้แนะนาแนวคิดและเทคนิ คของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ภาษาซี โดยจะเน้นด้าน
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการออกแบบอัลกอริ ทึมและนาอัลกอริ ทึมมาเขียนเป็ นโปรแกรม
หัวข้อในวิชานี้ ประกอบด้วย พื้ นฐานการออกแบบและเขี ยนโปรแกรมด้วยภาษาซี ตัวแปรและชนิ ดของ
ข้อมูล ประโยคสาหรับอินพุตและเอาต์พุต ประโยคสาหรับสร้างเงื่อนไข ประโยคสาหรับ วนซ้ า การแบ่ง
โปรแกรมออกเป็ นโปรแกรมย่อย การส่ งผ่านพารามิเตอร์ ตัวชี้ อาเรย์และอาเรย์ที่ซบั ซ้อน สตริ ง ชนิดข้อมูล
ที่กาหนดโดยผูใ้ ช้ การประมวลผลไฟล์ และเทคนิคการตรวจสอบและดีบกั โปรแกรม
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, userdefined types, file processing, and program testing and debugging techniques.
13016236

ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาซี

1 (0-3-2)

C PROGRAMMING LABORATORY

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016235 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
Practical study related to 13016235 C PROGRAMMING
13016237

ระบบสารสนเทศและฐานข้ อมูล

3 (3-0-6)

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ ศึ ก ษาถึ งแนวคิด พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมู ล โดยเน้นศึ กษาระบบ
ฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ หั ว ข้อ ที่ ศึ ก ษาประกอบด้ว ย แนวคิ ด พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศและระบบ
ฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูลแบบต่างๆ การออกแบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ แบบจาลองความสัมพันธ์ และ
เอนทิตี รู ปแบบบรรทัดฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และภาษาสาหรับสอบถามฐานข้อมูล
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

ระบบฐานข้ อมูล

3 (3-0-6)

DATABASE SYSTEMS

วิชาบังคับก่อน:

13016237 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

PREREQUISITE: 13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกของระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลในระดับ
กายภาพ กลไกในการเข้าถึ งฐานข้อมู ล การประมวลผลการสอบถาม การประมวลผลรายการ การกู้คืน
ฐานข้อมูล การควบคุมการใช้ขอ้ มูลพร้อมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย และระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
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 objectoriented database systems.
13016239

การออกแบบและวิเคราะห์ อลั กอริทมึ

3 (3-0-6)

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิช านี้ ศึ ก ษาทฤษฎี และเทคนิ ค ของการออกแบบและวิเคราะห์ อ ัล กอริ ทึ ม นัก ศึ ก ษาจะได้ศึ ก ษา
แนวทางออกแบบอัลกอริ ทึมเพื่อแก้ปัญหาในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย การค้นหาข้อมูล การเรี ยงลาดับ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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ข้อมูล การหาทางเลือกที่ดีที่สุด และปั ญหาที่สาคัญในทฤษฎีกราฟ นอกจากนี้ ยงั ศึกษาเทคนิ คการออกแบบ
อัลกอริ ทึมที่สาคัญได้แก่ กลวิธีเชิงละโมบ กลวิธีแบบแบ่งแยกและเอาชนะ กาหนดการพลวัต การย้อนรอย
และกลวิธีบรานช์แอนด์บาวด์ ด้านการวิเคราะห์อลั กอริ ทึมนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการวิเคราะห์เรื่ องเวลาและ
ทรัพยากรที่อลั กอริ ทึมใช้ในการประมวลผล รวมถึงเทคนิคทางคณิ ตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
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

ทฤษฎีการคานวณ

3 (3-0-6)

THEORY OF COMPUTATION

วิชาบังคับก่อน:

13016105 คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ต

PREREQUISITE: 13016105 DISCRETE MATHEMATICS

วิชานี้ ศึกษาพื้นฐานของทฤษฎี การคานวณ โดยมีเนื้ อหาดังต่อไปนี้ สตริ งและภาษา ไฟไนต์ออโต
มาตา ความเท่าเทียมกันของไฟไนต์ออโตมาตาแบบที่คาดเดาได้และไฟไนต์ออโตมาตาแบบที่คาดเดาไม่ได้
ภาษาเรกูลาร์ นิ พ จน์เรกูลาร์ ไวยากรณ์ เรกูลาร์ ความสัมพันธ์ ระหว่างภาษาเรกูลาร์ และไวยากรณ์ เรกูลาร์
คุณสมบัติของภาษาเรกูลาร์ ปั๊ มปิ้ งเลมม่าสาหรับภาษาเรกูลาร์ ไวยากรณ์คอนเท็กซ์ฟรี พุชดาวน์ออโตมาตา
ความสัมพันธ์ระหว่างพุชดาวน์ออโตมาตากับภาษาคอนเท็กซ์ฟรี คุ ณสมบัติของภาษาคอนเท็กซ์ฟรี ปั๊ มปิ้ ง
เลมม่าส าหรั บ ภาษาคอนเท็ก ซ์ฟ รี ทัวริ่ งแมชี น ความเท่าเที ยมกันของทัวริ่ งแมชี นที่ คาดเดาได้และทัวริ่ ง
แมชี นที่คาดเดาไม่ได้ ปัญหาที่ตดั สิ นไม่ได้ ความซับซ้อนในการคานวณ กลุ่มความซับซ้อนที่สาคัญ (เช่น P
NP และ EXPTIME) การลดรู ป และกลุ่มความซับซ้อนบริ บูรณ์
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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13016241

เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

3 (3-0-6)

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ ศึกษาถึ งภาพรวมของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร โดยครอบคลุ มเนื้ อหาต่อไปนี้
แบบจาลองอ้างอิงสาหรับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เช่ น โอเอสไอ และ ทีซีพี/ไอพี พื้นฐานการสื่ อสารข้อมู ล
ดิจิตอลแบบใช้สายและแบบไร้สาย แนวคิดการสื่ อสารข้อมูลแบบเพียร์ทูเพียร์ เครื อข่ายท้องถิ่นและเครื อข่าย
ข้ามถิ่น (เช่น อีเทอร์ เน็ต และ เอทีเอ็ม) ประเด็นด้านการออกแบบในชั้นเครื อข่าย อัลกอริ ทึมการหาเส้นทาง
กลวิธีควบคุมความคับคัง่ มาตรฐานและตัวอย่างของโพรโทคอลในชั้นเครื อข่าย ประเด็นด้านการออกแบบ
ในชั้นลาเลียง คุณภาพการให้บริ การ มาตรฐานและตัวอย่างของโพรโทคอลในชั้นลาเลียง (เช่น ทีซีพี และ ยู
ดี พี ) การรั ก ษาความปลอดภัย บนเครื อ ข่ า ย และตัว อย่างการน าเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ไ ปใช้ ง าน (เช่ น
อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เวิลด์ไวด์เว็บ และการสื่ อสารด้วยภาพและเสี ยงผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ )
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

ปฏิบัติการเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

1 (0-3-2)

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS LABORATORY

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

การศึกษาเชิงปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาสัมพันธ์กบั วิชา 13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
Practical

experiments

related

to

13016241

COMPUTER

NETWORKS

AND

COMMUNICATIONS
13016243

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

HUMAN-COMPUTER INTERACTION

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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วิชานี้ ศึกษาถึ งแนวคิดพื้นฐานของการรับรู ้ ของมนุ ษย์ การยศาสตร์ การรู ้คิดและจิตวิทยาของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ ที่มีการตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ โดย
มีหวั ข้อดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ความต้องการสาหรับซอฟต์แวร์ ที่มีการตอบโต้กบั ผูใ้ ช้ หลักการและเทคนิค
การออกแบบส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ ประเภทของอุปกรณ์ อินพุต การเลือกใช้อุปกรณ์ อินพุตที่เหมาะสม และการ
ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่มีการตอบโต้กบั ผูใ้ ช้
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

ไมโครโพรเซสเซอร์ และการอินเตอร์ เฟซ

3 (3-2-7)

MICROPROCESSORS AND INTERFACING

วิชาบังคับก่อน:

13016204 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก

PREREQUISITE: 13016204 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

วิชานี้ ศึกษาสถาปั ตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่นิยมใช้ในระบบฝังตัว
รวมทั้งการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ ต่อพ่วง และการพัฒนาซอฟต์แวร์ บนสถาปั ตยกรรมเหล่านั้น หัวข้อที่ศึกษา
ประกอบด้วย สถาปั ตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ สาหรับระบบฝังตัว การ
เชื่ อมต่อหน่วยความจา บัส อินเตอร์ รัปต์ การเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การแปลงระหว่างสัญญาณ
อนาล็อกและสั ญ ญาณดิ จิตอล การเชื่ อมต่ อกับ ตัวเซ็ น เซอร์ และตัวขับ และการสื่ อสารข้อมู ล ผ่านพอร์ ต
(ได้แก่ พอร์ ต RS-232 พอร์ ต USB และพอร์ ตขนาน เป็ นต้น)
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 RS232 ports, USB ports, and parallel ports).
13016245

ซอฟต์ แวร์ บนระบบฝังตัว

3 (3-0-6)

EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE

วิชาบังคับก่อน:

13016244 ไมโครโพรเซสเซอร์ และการอินเตอร์ เฟซ

PREREQUISITE: 13016244 MICROPROCESSORS AND INTERFACING

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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วิชานี้ ครอบคลุมเนื้ อหาต่อไปนี้ โครงสร้างพื้นฐานของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ บนระบบฝังตัวใน
การประยุก ต์ ใ ช้ง านต่ า งๆ ข้อ ควรพิ จารณาในการออกแบบซอฟต์แ วร์ ส าหรั บ ระบบฝั งตัว (ซึ่ งรวมถึ ง
ข้อจากัดของทรัพยากร การสิ้ นเปลืองพลังงาน ข้อจากัดเรื่ องเวลา ความเชื่ อถือได้ และ การทนต่อการทางาน
ผิดพลาด) การระบุ ขอ้ ก าหนดของซอฟต์แวร์ สาหรับระบบฝั งตัว กระบวนการและเครื่ องมือที่ ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบฝังตัว ระบบปฏิบตั ิการสาหรับระบบฝังตัว โปรแกรมขับอุปกรณ์ และ
เทคนิคสาหรับตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ท้ งั แบบวาลิดเดชันและเวอริ ฟิเคชันบนระบบฝังตัว
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

การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้ สาย

3 (3-0-6)

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ กล่าวถึ งแนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลบนระบบเคลื่ อนที่ โดยครอบคลุ มเนื้ อหาตั้งแต่
สถาปั ตยกรรมด้านฮาร์ ดแวร์ ของอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ การสื่ อสารข้อมู ลแบบไร้ สายและเทคโนโลยีเครื อข่าย
สาหรับ อุป กรณ์ เคลื่ อนที่ ตัวเซ็ นเซอร์ และอุ ปกรณ์ ต่อพ่ วงต่ างๆ การรั บ รู ้ ตาแหน่ ง ระบบปฏิ บ ตั ิ การและ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการประยุกต์ใช้
งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
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

การประกอบการธุรกิจซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

ในวิชานี้ นักศึกษาจะท างานเป็ นกลุ่ มเพื่ อเรี ยนรู ้ และฝึ กฝนทักษะในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ซอฟต์แวร์ โดยการจัดตั้งและดาเนิ นงานบริ ษทั พัฒนาซอฟต์แวร์ จาลอง นักศึกษาจะได้ศึกษาการหาโอกาส
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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เชิ งธุ รกิ จสาหรับ ไอเดี ยด้านเทคโนโลยี การสรรหาทรัพยากร อันได้แก่ ทีมงานที่มีความสามารถ รวมทั้ง
เงินทุน การทาการตลาดเพื่อขายไอเดีย ตลอดจนการบริ หารการเติบโตของบริ ษทั วิชานี้ จะเน้นที่การจัดตั้ง
และบริ หารงานบริ ษทั ซอฟต์แวร์ ขนาดเล็ก กรอบทางการเงินและกฎหมายซึ่ งบริ ษทั จะต้องดาเนินงานภายใต้
การบริ หารบริ ษทั เพื่อความสาเร็ จในการดาเนิ นกิจการ หัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย การศึกษาตลาด การศึกษา
ความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์ตน้ ทุน เรื่ องเกี่ ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา การเจรจาต่อรองสัญญา การบริ หาร
จัดการทรัพยากร การวางแผนธุ รกิจ การเงิน และการตลาด ผลลัพธ์สุดท้ายจากนักศึกษาแต่ละกลุ่มคือแผน
ธุ รกิจสาหรับนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ของบริ ษทั ไปสู่ การค้าในเชิงพาณิ ชย์
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

สั มมนาด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์

0 (0-3-0)

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ กาหนดให้นกั ศึกษาเข้าฟั งการบรรยายและร่ วมสัมมนากับผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นที่รู้จกั ในวงการ
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรื อวงการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาต้องส่ งรายงาน
สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการเข้าฟังสัมมนาในแต่ละครั้ง
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

โครงงานซอฟต์ แวร์ กลุ่ม

3 (2-3-6)

TEAM SOFTWARE PROJECT

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE
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วิชานี้ เป็ นวิชาการดาเนิ นโครงงานซอฟต์แวร์ โดยที่นกั ศึกษาร่ วมกันทางานเป็ นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรี ยนรู ้ที่จะบูรณาการความรู ้และทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในแต่ละขั้นตอนให้ได้
ซอฟต์แวร์ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ เริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ การสร้ างแบบจาลองระบบ
การออกแบบ การพัฒนา และการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนามาใช้ฝึกปฏิบตั ิจริ งในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึ กษากาหนดหรื อหัวข้อที่นกั ศึกษากาหนดด้วยตนเอง และเพื่อเป็ นการเสริ มทักษะ
ในการบริ ห ารจัด การโครงงานที่ ดี และเป็ นระบบ ในวิช านี้ นัก ศึ ก ษาจะได้เรี ย นรู ้ ท ฤษฎี หลัก การ และ
เครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารโครงงาน เพื่อให้นกั ศึกษานาไปประยุกต์ใช้จริ งในโครงงาน โดยมีหัวข้อดังนี้
การประมาณการจานวนแรงงาน เวลา และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนินโครงงาน การวางแผนการดาเนินงาน
การกาหนดตารางเวลาการทางาน การวิเคราะห์ทางเลือก การบริ หารความเสี่ ยง การเฝ้าติดตามตรวจสอบ
และควบคุมความก้าวหน้าของโครงงาน การแบ่งงานและการประสานงาน ตลอดจนกระบวนการประกัน
คุณภาพซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
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

โครงงานซอฟต์ แวร์ 1

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 1

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

วิชานี้ มุ่งให้นกั ศึกษาได้ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในหัวข้อทางด้านซอฟต์แวร์ และนาไปพัฒนาเป็ น
ซอฟต์แวร์ ดว้ ยตนเองโดยอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเน้นให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนวิธีการ
วิจ ัย ภายใต้ก ารดู แ ลและให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลงานต้น คิ ด ด้ว ยความคิ ด
สร้ างสรรค์และการคิ ดแก้ปั ญ หาของนัก ศึก ษาเอง นักศึ ก ษาจะต้องจัดท ารายงานสรุ ป ผลการดาเนิ นงาน
โครงงานพร้อมทั้งนาเสนอต่อคณะกรรมการสอบเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
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

โครงงานซอฟต์ แวร์ 2

3 (0-9-5)

SOFTWARE PROJECT 2

วิชาบังคับก่อน:

13016291 โครงงานซอฟต์แวร์ 1

PREREQUISITE: 13016291 SOFTWARE PROJECT 1

วิชานี้ มุ่งให้นกั ศึกษาได้ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ในหัวข้อทางด้านซอฟต์แวร์ และนาไปพัฒนาเป็ น
ซอฟต์แวร์ ดว้ ยตนเองโดยอาศัยกระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเน้นให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนวิธีการ
วิจยั ภายใต้การดู แลและให้คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อก่อให้เกิ ดผลงานที่ เป็ นต้นคิดด้วยความคิด
สร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะต้องส่ งปริ ญญานิพนธ์และชิ้นงานซอฟต์แวร์ ที่
พัฒนาขึ้น พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบเมื่อสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา
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.

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
13016301

ภาษาคอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

PROGRAMMING LANGUAGES

วิชาบังคับก่อน:

13016209 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: 13016209 OBJECT-ORIENTED CONCEPTS AND PROGRAMMING

วิช านี้ ศึ ก ษาถึ ง วิวฒั นาการความเป็ นมาและความสั ม พัน ธ์ ข องภาษาคอมพิ วเตอร์ แนวคิ ด และ
ประเด็ น ที่ ส าคัญ ในการออกแบบภาษาคอมพิ วเตอร์ ประกอบด้วย วากยสัม พัน ธ์ และอรรถศาสตร์ ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล การกาหนดสาระสาคัญ โพลีมอร์ ฟิสซึ ม และการแยกโปรแกรมออกเป็ น
ส่ วนๆ นอกจากนี้ วิช านี้ ยังศึ ก ษารู ป แบบของภาษาคอมพิ วเตอร์ แบบต่ างๆ เช่ น ภาษาเชิ งวัตถุ ภาษาเชิ ง
ฟั งก์ชนั และภาษาเชิ งตรรก โดยเทียบกับกรณี ศึกษาที่เป็ นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั เช่ น
ภาษาซี ภาษาซีพลัสพลัส ภาษาจาวา ภาษาลิสป์ ภาษาโปรลอก ภาษาเอ็มเอล 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
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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

การวัดค่ าทางด้ านซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE METRICS

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิชานี้ เป็ นการศึกษาอย่างเป็ นขั้นตอนถึ งการวัดค่าทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเริ่ มจากการทาความรู ้ จกั
กับหลักพื้ นฐานของทฤษฎี การวัดค่า แบบจาลองของการวัดค่าทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวัดค่ า
ผลิ ตผลซอฟต์แวร์ การวัดค่าเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริ หารจัดการการวัดค่า การ
เรี ยนรู ้ ในวิช านี้ แบ่ งออกเป็ นหลายส่ วน ประกอบด้วย ทฤษฎี การวัดค่ า (กล่ าวถึ งภาพรวมของการวัดค่ า
ทางด้านซอฟต์แ วร์ หลัก เบื้ อ งต้น ของทฤษฎี ก ารวัด ค่ า กรอบตามเป้ าหมายส าหรั บ การวัด ค่ า ทางด้า น
ซอฟต์แวร์ การค้นคว้าเชิ งประจักษ์ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ) การวัดค่าผลิ ตผลและค่าเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิ ตซอฟต์แวร์ (การวัดค่าคุ ณสมบัติภายในของผลิ ตผลซอฟต์แวร์ ได้แก่ ขนาดและโครงสร้ าง การวัดค่า
คุ ณ สมบัติ ภ ายนอกของผลิ ต ผลซอฟต์แ วร์ ได้แ ก่ คุ ณ ภาพ ค่ า ใช้จ่ า ย แรงงาน การท างานอย่า งถู ก ต้อ ง
สม่าเสมอ การวัดค่าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การวัดค่าในเชิงวัตถุ) ตลอดจนการ
บริ หารจัดการในการวัดค่า
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

สถาปัตยกรรมเชิงการให้ บริการ

3 (3-0-6)

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

วิชาบังคับก่อน:

13016219 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: 13016219 OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN

สถาปั ตยกรรมเชิงให้บริ การหรื อเอสโอเอ เป็ นวิธีการจัดการและใช้ประโยชน์จากบริ การต่างๆของ
คอมพิวเตอร์ ที่กระจัดกระจายกันอยูซ่ ่ ึ งควบคุมโดยเจ้าของที่แตกต่างกัน เอสโอเอสร้างรู ปแบบที่เป็ นสากล
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ในการเสนอบริ การ การค้น พบบริ การ การปฏิ สัมพันธ์ กบั และการเรี ยกใช้บ ริ การ เพื่ อน าไปสู่ ผ ลลัพ ธ์ ที่
ต้องการโดยให้สอดคล้องกับเงื่ อนไขและความต้องการการใช้งาน วิชานี้ บรรยายถึ งแนวคิดและหลักการ
ออกแบบตามแนวทางของเอสโอเอ มาตรฐานกลางที่ใช้เชื่ อมประสานการทางานร่ วมกันของบริ การ การ
พิจารณาถึ งเรื่ องความปลอดภัยของระบบ โครงสร้ างพื้นฐานสาหรับการรันระบบ รวมทั้งเทคโนโลยีเว็บ
เซอร์วสิ ซึ่งนามาใช้พฒั นาเอสโอเอ
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

การวิจัยการดาเนินงาน

3 (3-0-6)

OPERATION RESEARCH

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2

วิชานี้ แนะนาวิธีทางศาสตร์ ของการวิจยั การดาเนิ นงาน โดยมีเนื้ อหาประกอบด้วย กาหนดการเชิ ง
เส้นกาหนดการพลวัต ทฤษฎีเกม ทฤษฎี การเข้าคิว การวิเคราะห์ช่วยงานแบบซี พีเอ็มและเพิร์ท และศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคนิคของการวิจยั การดาเนินงานสาหรับการวางแผนควบคุมและการบริ หารจัดการทางด้าน
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

คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์

3 (3-0-6)

COMPUTER GRAPHICS

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2
13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2
13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิชานี้ เป็ นการแนะนาระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบื้องต้น โดยมีเนื้ อหาประกอบด้วย อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเลื่อนที่ การเชื่ อมต่อ การหมุน การสะท้อน
การตัดเล็ ม หลัก การก าหนดกรอบหน้าต่ าง อัล กอริ ทึ ม การคลิ ป การแปลงจากวิน โดว์ไ ปยังวิวพอร์ ท
หลักการประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ การเอาเส้นและ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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พื้นผิวที่ถูกบดบังออก รู ปแบบการให้ระดับแสงและสี สรร และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
สาหรับการพัฒนาส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้และการแสดงผลของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
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

การพัฒนาเกม

3 (3-0-6)

GAME DEVELOPMENT

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิช านี้ จะศึ ก ษาถึ ง เทคโนโลยี วิท ยาการ และศิ ล ปะที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาเกมคอมพิ ว เตอร์
นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ หลากหลายเทคโนโลยีดา้ นซอฟต์แวร์ ที่นาไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาเกม อัน
ประกอบด้วย ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม รวมทั้งภาษาแบบสคริ ปต์ นอกจากนี้ ยงั มี ระบบปฏิบตั ิการ ระบบ
ไฟล์ ระบบเครื อข่าย เครื่ องจักรสาหรับสร้างการจาลอง และระบบการออกแบบสื่ อประสม เนื้ อหาที่สอนจะ
เลือกจากแขนงต่าง ๆ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านเกม ได้แก่ การจาลองและ
การสร้ างแบบจาลอง คอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ กส์ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ การประมวลผลแบบเรี ยลไทม์ ทฤษฎี เกม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาหรับเกม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั คอมพิวเตอร์ การออกแบบภาพกราฟิ กส์
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, realtime processing, game theory, software engineering, human-computer interaction, graphic
design, and game aesthetics.
13016322

การประมวลผลแบบขนานเบื้องต้ น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING

วิชาบังคับก่อน:

13016216 ระบบปฏิบตั ิการ

PREREQUISITE: 13016216 OPERATING SYSTEMS

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

136

วิชานี้ ศึกษาการประมวลผลแบบขนานและการเขียนโปรแกรมแบบขนานในระดับ เบื้ องต้น โดย
ครอบคลุ มเนื้ อหาต่อไปนี้ แนวคิดการประมวลผลแบบขนาน สถาปั ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ แบบขนาน
เอสไอเอ็มดีและเอ็มไอเอ็มดี ระบบหน่วยความจาร่ วมและหน่วยความจาแบบกระจาย อัลกอริ ทึมแบบขนาน
การพึ่งพิงกันของข้อมูลและความขนาน การประสานเวลา การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมแบบ
ขนาน และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาการประมวลผลแบบขนาน
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

หัวข้ อด้ านวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

การศึกษาหัวข้อทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู งที่มีความสาคัญในปั จจุบนั
Study of selected advanced topics in software engineering which are important at
present
13016324

หัวข้ อด้ านสถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ARCHITECTURE

วิชาบังคับก่อน:

13016228 การออกแบบและสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016228 SOFTWARE DESIGN AND ARCHITECTURE

การศึกษาหัวข้อทางด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ข้ นั สู งที่มีความสาคัญในปัจจุบนั
Study of selected advanced topics in software architecture which are important at
present
13016325

การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์

3 (3-0-6)

SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

วิชาบังคับก่อน:

13016214 หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: 13016214 SOFTWARE ENGINEERING PRINCIPLE

วิชานี้ ครอบคลุ ม หลักการ การวัดค่า และรู ปแบบของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ซึ่ งจะกล่าวถึ ง
องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ทั้งตั้งแต่ก่อน ระหว่างการดาเนินงาน และหลังการพัฒนา
ระบบ รวมทั้งกล่ าวถึ งการวัดค่าและแบบจาลองสาหรับ คุ ณภาพซอฟต์แวร์ ทั้งในฐานะของผลิ ตภัณฑ์ ใน
ระหว่างกระบวนการพัฒนา และในช่ วงของการซ่ อมแซมบ ารุ งรักษา มี การท าความรู ้ จกั กับ แคปปาบิ ลิต้ ี
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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มาชวลลิต้ ีโมเดล (ซี เอ็มเอ็ม) รวมทั้งมาตรฐานของไอเอสโอและไอทริ ปเปิ ลอี โดยวิชานี้ นกั ศึกษาจะมีความ
เข้าใจและตระหนักถึ งคุ ณภาพของซอฟต์แวร์ ตลอดจนวิธีการต่างๆ ที่จะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจในคุ ณภาพ
ของซอฟต์แวร์
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

วิชาบังคับก่อน:

13016237 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

PREREQUISITE: 13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

วิช านี้ ศึกษาถึ งพื้ นฐานความรู ้ ที่ เกี่ ยวกับ ระบบภู มิ ส ารสนเทศ ซึ่ งมี หัวข้อการศึ กษาประกอบด้วย
ความหมายและการประยุก ต์ใ ช้ง านของระบบภู มิ ส ารสนเทศ การสื่ อ ความหมายข้อ มู ล ในระบบภู มิ
สารสนเทศ เส้นโครงแผนที่และระบบพิกดั แบบจาลองข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ฟั งก์ชนั การ
ประมวลผลที่เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของรู ปทรงเรขาคณิ ต การได้มาและการแก้ไขข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การ
วัดค่าจากระยะไกล ระบบจีพีเอส คุณลักษณะและคุณภาพของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ สาหรับใช้เป็ นข้อมูลดิบ
ของระบบภูมิสารสนเทศ การแสดงภาพจากข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
หลักการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ การ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสาหรับใช้งานบนเว็บและบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์ สาหรับ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และทิศทางในอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับระบบภูมิสารสนเทศ
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

การค้ นคืนสารสนเทศ

3 (3-0-6)

INFORMATION RETRIEVAL

วิชาบังคับก่อน:

13006004 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS
13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิช านี้ ศึกษาทฤษฎี และเทคนิ คพื้ น ฐานของการค้นคื นสารสนเทศ โดยเน้นที่ส ารสนเทศประเภท
ข้อ ความและเว็บ เนื้ อ หาหลัก ของวิช ามี ดัง นี้ แบบจาลองส าหรั บ การค้น คื น สารสนเทศ (ประกอบด้ว ย
แบบจาลองบูลีน แบบจาลองเชิงปริ ภูมิเวกเตอร์ และแบบจาลองเชิ งความน่าจะเป็ น) การประเมินผลการค้น
คืน ภาษาสาหรับการสอบถามและการประมวลผลการสอบถาม การสร้างดัชนี และการค้นหา การจาแนก
ประเภท การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์การเชื่อมโยง การไต่เว็บ และการค้นหาเว็บ
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

หัวข้ อด้ านระบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS

วิชาบังคับก่อน:

13016238 ระบบฐานข้อมูล

PREREQUISITE: 13016238 DATABASE SYSTEMS

การศึกษาหัวข้อทางด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสู งที่มีความสาคัญในปั จจุบนั
Study of selected advanced topics in database systems which are important at present
13016341

ระบบเครื อข่ ายทีซีพไี อพี

3 (3-0-6)

TCP/IP NETWORKS

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

วิชานี้ อธิบายลักษณะเครื อข่ายชนิ ดทีซีพีไอพี โดยหัวข้อที่ศึกษาประกอบด้วย ระดับชั้นต่างๆ ของที
ซี พีไอพี แอดเดรสในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบชื่อแบบโดเมน รายละเอียดของโพรโทคอลทีซีพีไอพีแบบ
ต่างๆ โดยมีโพรโทคอลไอพีเวอร์ ชนั่ สี่ ไอพีเวอร์ ชนั่ หก เออาร์ พี ไอซี เอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส้นทาง
ในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และโพรโทคอลหาเส้ นทาง นอกจากนั้นยังอธิ บายถึ งโพรโทคอลประยุกต์ต่างๆ
ประกอบด้วย โพรโทคอลไอจี เอ็ม พี ดี เอ็น เอส เอฟที พี เทลเน็ ต เอสเอ็ม ที พี อี ก ทั้ง ยัง ศึ ก ษาเรื่ องความ
ปลอดภัยในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานบนเครื อข่ายทีซีพีไอพี
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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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

การเขียนโปรแกรมเครื อข่ าย

3 (3-0-6)

NETWORK PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

วิชานี้ ศึกษาถึ งการพัฒนาแอพพลิ เคชันที่ใช้งานบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานโพรโทคอล
เครื อข่าย และ ประสิ ทธิ ภาพของแอพพลิเคชันบนเครื อข่าย นักศึกษาจะได้ทาความเข้าใจและฝึ กฝนทักษะใน
การพัฒ นาโปรแกรมสื่ อสารโดยใช้ โ พรโทคอลในระดั บ ชั้ น ต่ า งๆ ในชุ ด โพรโทคอลอิ น เทอร์ เน็ ต
ประกอบด้วย โพรโทคอลในชั้นแอพพลิเคชัน (เช่น HTTP, FTP, DNS, SMTP เป็ นต้น) โพรโทคอลใน
ชั้นเครื อข่ายและชั้นลาเลี ยง (เช่ น TCP, UDP, IP, ICMP เป็ นต้น ) ตลอดจนโพรโทคอลความปลอดภัย
(เช่ น HTTPS, IPSec, IP, และโพรโทคอลส าหรับการพิ สูจน์ ตวั ตนแบบต่างๆ) นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ การ
ใช้ง านบริ ก ารด้า นเครื อ ข่ า ยของระบบปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ ไลบรารี ส นับ สนุ น ตลอดจนเรี ย นรู ้ เทคนิ ค และ
เครื่ องมือที่ช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขจุดบกพร่ องของแอพพลิเคชันที่ทางานบนเครื อข่าย
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

การเขียนโปรแกรมเว็บ

3 (3-0-6)

WEB PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

เนื้ อหาบทเรี ยนเป็ นการศึกษาถึ ง เทคโนโลยีของเว็บทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ประกอบด้วย การ
พัฒนาโปรแกรมบนเว็บและบริ การทางเว็บ องค์ประกอบของเว็บ รวมทั้งโพรโทคอลของเครื อข่ายที่จาเป็ น
ต่อการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ เนื้ อหาในวิชานี้ จะเริ่ มจากพื้นฐานโดยศึกษาภาษามาร์ กอัพจาพวก HTML
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และ XML โพรโทคอล HTTP และศึกษากลไกการจัดการคาร้องขอที่เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จากนั้นศึกษาภาษา
สาหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บ การใช้งานคุ กกี้ การจัดการเซสชัน่ การเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูล การปรับแต่ง
ประสิ ทธิ ภาพ และความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมบนเว็บ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิชานี้เน้นสอนการเขียน
โปรแกรมในฝั่งบราวเซอร์โดยใช้ภาษาจาวาสคริ ปต์ รวมทั้งการเขียนโปรแกรมในฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้ภาษา
ไพธอน และท้ายที่สุดเนื้ อหาจะเป็ นการแนะนาถึงการพัฒนาเว็บเซอร์ วิสและกล่าวถึงเทคโนโลยีของเว็บสื่ อ
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

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย

3 (3-0-6)

COMPUTER AND NETWORK SECURITY

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

วิชานี้ ศึกษาถึงหลักการของการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่าย โดย
เนื้ อหาครอบคลุ มถึ ง การออกแบบนโยบายความปลอดภัย การแบ่งกลุ่ มของข่าวสารและการควบคุมการ
เข้าถึ ง การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของความปลอดภัย ความปลอดภัยในระดับแอพพลิ เคชัน การแบ่ง
ส่ วนเครื อข่ายการวิเคราะห์ความเสี่ ยง เครื อข่ายส่ วนตัวเสมือน การเพิ่มความแข็งแกร่ งให้ระบบ การประเมิน
หาจุดอ่อน การเข้ารหัส ลับทั้งในระบบกุญแจเดี่ ยวและระบบกุญแจคู่ รวมไปถึ งเรื่ องลายเซ็ นดิ จิตอล การ
พิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิ ทธิ์ ใบรับรองสิ ทธิ์ และการบริ หารระบบกุญแจรวม
นอกจากนี้ ยงั ศึกษาถึงความปลอดภัยบนระบบเมล์ ระบบเครื อข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส ความปลอดภัยของ
เว็บ การบุกรุ กที่อาจเกิ ดขึ้นในระบบเครื อข่าย รู ปแบบของการบุกรุ ก รวมถึงการตรวจสอบและป้ องกันการ
บุกรุ กโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ
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

หัวข้ อด้ านเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู ง

3 (3-0-6)

ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS

วิชาบังคับก่อน:

13016241 เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร

PREREQUISITE: 13016241 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

การศึกษาหัวข้อทางด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู งที่มีความสาคัญในปัจจุบนั
Study of selected advanced topics in computer networks which are important at
present
13016362

ปัญญาประดิษฐ์ ประยุกต์

3 (3-0-6)

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE

วิชาบังคับก่อน:

13016223 ปั ญญาประดิษฐ์

PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

เนื้ อหาวิชาครอบคลุ มการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ กบั ปั ญญาประดิ ษฐ์ การสื่ อสารระหว่างเอเจนต์
หลายตัว การค้น หาที่ ช าญฉลาด การวางแผนขั้น สู ง การเรี ย นรู ้ ข้ ัน สู ง การเข้า ใจภาษาธรรมชาติ การ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมและอัลกอริ ทึมเชิงพันธุ กรรม รวมถึงเทคนิ คใหม่ๆ ทางปั ญญาประดิษฐ์
วิชานี้ยงั ศึกษาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
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

เหมืองข้ อมูล

3 (3-0-6)

DATA MINING

วิชาบังคับก่อน:

13006004 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ
13016237 ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS
13016237 INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

วิชานี้แนะนาเหมืองข้อมูล นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้พ้นื ฐานของอัลกอริ ทึมที่ใช้พฒั นาเหมืองข้อมูล โดย
จะเน้นไปที่การประยุกต์ใช้งานจริ ง นักศึกษาจะศึกษาชนิ ดข้อมูลของผูใ้ ช้ วิธีการของเหมืองข้อมูล การวัด
ประสิ ทธิ ผลของเหมืองข้อมูล ภาพรวมของเทคนิ คต่างๆ ของเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์เชิ งการตลาดด้วย
เทคนิ ค เหมื องข้อมู ล การหาเหตุ ผลเชิ งความจา การค้นหากลุ่ ม โดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ การเชื่ อมโยง
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รวมถึ งการประยุก ต์ใ ช้ โครงข่ ายประสาทเที ย มและอัล กอริ ทึ ม เชิ งพัน ธุ ก รรมส าหรั บ เหมื องข้อ มู ล และ
คลังข้อมูล
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

เว็บสื่ อความหมาย

3 (3-0-6)

SEMANTIC WEB

วิชาบังคับก่อน:

13016223 ปั ญญาประดิษฐ์

PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

เว็บสื่ อความหมายถูกคาดหมายว่าจะเป็ นอนาคตของเว็บปั จจุบนั เว็บสื่ อความหมายทาให้การจัดเก็บ
และเข้าถึงสารสนเทศที่สื่อความหมายซึ่ งกระจายอยู่บนอินเทอร์ เน็ตง่ายขึ้น และทาให้เครื่ องคอมพิวเตอร์
และซอฟต์แวร์ เอเจนต์สามารถสื่ อสารและทางานร่ วมกันบนอินเทอร์ เน็ ตได้อย่างอัตโนมัติ เนื้ อหาวิชานี้
ครอบคลุ มถึ งภาษา HTML และ XML ซึ่ งเป็ นภาษามาร์ กอัพส าหรับ การสร้ างเนื้ อหาบนเว็บในปั จจุบนั
ส าหรั บ ภาษา XML จะมี ก ารอธิ บ ายถึ ง XML DTD, XML Schema, XPath, XLink และ XPointer
รวมถึงการประมวลผลเอกสาร XML ด้วย DOM สาหรับในส่ วนของภาษามาร์ กอัพของเว็บสื่ อความหมาย
นั้นจะมีการศึกษาภาษา RDF, RDFS, OWL และภาษาสาหรับการเขียนแทนกฎความรู ้ และในท้ายที่สุด
เนื้ อห าวิ ช านี้ ยั ง ครอบ คลุ มถึ งวิ ธี ก ารต่ า งๆ ได้ แ ก่ First-Order Logic, Description Logic แล ะ
Conceptual Graphs เป็ นต้น ในการแทนความรู ้ ที่ ใ ช้ก ับ เนื้ อ หาเว็บ สื่ อ ความหมาย ตลอดจนการคิ ด หา
เหตุผลและการสื่ อสารสารสนเทศบนเว็บสื่ อความหมายโดยเอเจนต์ชาญฉลาด
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.

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

143
13016368

เอเจนต์ ชาญฉลาด

3 (3-0-6)

INTELLIGENT AGENTS

วิชาบังคับก่อน:

13016223 ปั ญญาประดิษฐ์

PREREQUISITE: 13016223 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

เอเจนต์ชาญฉลาดเป็ นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่มีความสามารถในการรับรู ้สิ่งแวดล้อม สามารถเลือก
การกระทาที่มีเหตุผลจากกระบวนการคิดก่อนลงมือทา บ่อยครั้งที่เอเจนต์เหล่านี้มีการปฏิสัมพันธ์กบั เอเจนต์
ตัวอื่นๆ ซึ่ งอาจเป็ นการร่ วมมือกันทางานหรื อแข่งขันกันเอง ซึ่ งลักษณะนี้ เรี ยกว่า ระบบมัลติเอเจนต์ วิชานี้
ศึกษาครอบคลุมถึง ทฤษฎี ของเอเจนต์ โครงสร้ างสถาปั ตยกรรม วิธีการสื่ อสารระหว่างกันและการทางาน
ร่ วมกัน ของเอเจนต์ การประยุก ต์ใช้เอเจนต์ในงานต่างๆ ส่ วนหัวข้อเฉพาะนั้น ครอบคลุ ม เทคนิ ควิธีก าร
พัฒ นาเอเจนต์ช าญฉลาดและระบบมัล ติ เอเจนต์ ได้แ ก่ วิธี ท างคอกนิ ติ ฟ วิธี ท างตรรกศาสตร์ วิธี ท าง
สถาปั ต ยกรรมความเชื่ อ -ความต้อ งการ-ความตั้งใจ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังครอบคลุ ม ภาษาที่ ใช้สื่ อ สาร
ระหว่างเอเจนต์รวมถึงโพรโทคอลการสื่ อสาร การคิดแก้ปัญหาแบบกระจาย การวางแผน วิธีแก้ปัญหาโดย
ใช้เงื่ อ นไข แบบจาลองที่ เป็ นรู ป แบบกระจายของพฤติ ก รรมที่ มี เหตุ ผ ล การเรี ย นรู ้ และการปรั บ ตัว ใน
ระบบมัลติเอเจนต์
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 beliefdesire-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

หุ่นยนต์ เบื้องต้ น

3 (3-0-6)

INTRODUCTION TO ROBOTICS

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2

วิชานี้ ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของหุ่ นยนต์ โดยมีเนื้ อหาประกอบด้วย กลศาสตร์ การเคลื่อนไหวของ
หุ่นยนต์ท้ งั แบบก้าวหน้าและแบบผกผัน พารามิเตอร์ ดีเอช จาโคเบี้ยน การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
หุ่นยนต์ ระบบควบคุมเบื้องต้นในหุ่นยนต์ รวมถึงตัวขับและตัวเซ็นเซอร์ สาหรับหุ่นยนต์
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

ทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์

3 (3-0-6)

COMPUTER VISION

วิชาบังคับก่อน:

13006002 คณิ ตศาสตร์ 2

PREREQUISITE: 13006002 MATHEMATICS 2

วิชานี้ แนะนาทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โดยจะศึกษาฟั งก์ชนั ภาพและเรขาคณิ ตของภาพ อุปกรณ์รับ
ภาพ การวิเคราะห์ และแปลความหมายภาพ ทัศนศาสตร์ ส ามมิ ติ การประยุก ต์ทศั นศาสตร์ คอมพิ วเตอร์
นอกจากนั้นวิชานี้ ยงั ศึกษาเทคนิ คเบื้องต้นสาหรับการแบ่งส่ วนภาพ การคัดแยกลักษณะเด่นของภาพ และ
การรู ้จาภาพ
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

การรู้ จารู ปแบบ

3 (3-0-6)

PATTERN RECOGNITION

วิชาบังคับก่อน:

13006004 หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

PREREQUISITE: 13006004 PROBABILITY AND STATISTICS

วิชานี้ ศึกษาพื้นฐานของแนวความคิดและวิธีการรู ้จารู ปแบบ รวมถึงเทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน
และการเรี ยนรู ้ แบบไม่มีผูส้ อน การจัดการและการปรับมาตราส่ วนของข้อมู ลหลายมิติ วิธีการลดมิติของ
ข้อมูล การเลือกและการคัดแยกลักษณะสาคัญของข้อมูล และการพิจารณาความถูกต้องของอัลกอริ ทึมการ
รู ้จารู ปแบบ
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

การพัฒนาซอฟต์ แวร์ สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่

3 (3-0-6)

SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE DEVICES

วิชาบังคับก่อน:

13016212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม

PREREQUISITE: 13016212 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

วิช านี้ ศึ ก ษาถึ งสถาปั ตยกรรมของระบบปฏิ บ ัติก ารต่ างๆ ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เคลื่ อนที่ ที่ ก าลังเป็ นที่
แพร่ หลาย ภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ บนระบบปฏิบตั ิการสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การออกแบบจียูไอ การเชื่ อมต่อระบบเคลื่ อนที่เข้ากับอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ต่างๆ ได้แก่ ตัวเซ็นเซอร์
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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มคอ. 2

ตัวรับสัญญาณจีพีเอส อุปกรณ์ อินพุตต่างๆ เป็ นต้น รวมถึงการใช้งานเอพีไอต่างๆ สาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์
บนระบบเคลื่อนที่
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

วิชาบังคับก่อน:

13006003 คณิ ตศาสตร์ 3

PREREQUISITE: 13006003 MATHEMATICS 3

ในวิชานี้ นกั ศึ กษาจะได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการนาเอาทฤษฎี การควบคุ มไปใช้งานกับระบบฝังตัว โดย
วิชานี้ จะแนะนาทฤษฎีการควบคุ มเบื้องต้นพร้อมกับความเข้าใจในเชิงปฏิ บตั ิผ่านทางเครื่ องมือที่ใช้ในการ
สร้ างแบบจาลองและการจาลองการท างานของระบบทางกายภาพแบบพลวัต และวิธี ในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์ สาหรับใช้ในระบบฝั งตัวเพื่ อควบคุ มระบบเหล่ านี้ วิชานี้ ครอบคลุ มหัวข้อดังต่อไปนี้ พื้ นฐาน
ระบบควบคุม การควบคุมแบบพีไอดี การสร้างแบบจาลองระบบ การออกแบบระบบควบคุ มแบบดั้งเดิ ม
การเปลี่ยนโพล การควบคุ มแบบดี ที่สุด และ ระบบที่เวลาไม่ต่อเนื่ องและคณิ ตศาสตร์ จุดคงที่ นักศึกษาจะ
ได้รับ การชี้ แนะในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ เพื่ อใช้ใ นการควบคุ ม ระบบทางกายภาพแบบพลวัต โดยอาศัย
อัลกอริ ทึมการควบคุมที่ได้ศึกษา
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

การประมวลผลสั ญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ ใช้ งาน

3 (3-0-6)

DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS

วิชาบังคับก่อน:

13006003 คณิ ตศาสตร์ 3

PREREQUISITE: 13006003 MATHEMATICS 3

วิชานี้ ศึกษาพื้นฐานของการประมวลผลสัญญาณดิ จิตอล โดยศึกษาหัวข้อประกอบด้วย สัญญาณ
และระบบเวลาไม่ต่อเนื่ อง การแปลงแซด การสุ่ มตัวอย่างจากสัญญาณแบบเวลาต่อเนื่ อง การวิเคราะห์การ
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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แปลงของระบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเชิงเส้น โครงสร้างของระบบเวลาไม่ต่อเนื่ อง เทคนิ คการออกแบบ
ตัวกรอง การแปลงฟูเรี ยร์ แบบไม่ต่อเนื่อง และการประยุกต์ใช้งานการประมวลสัญญาณดิจิตอล
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

สถาปัตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตัวประมวลผลสั ญญาณดิจิตอล

3 (3-0-6)

DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES AND PROGRAMMING

วิชาบังคับก่อน:

13016382 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน

PREREQUISITE: 13016382 DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND APPLICATIONS

ในวิชานี้ นักศึ กษาจะได้ศึกษาหลักการและเรี ยนรู ้การเขียนโปรแกรมบนตัวประมวลผลสัญญาณ
ดิ จิตอล เนื้ อหาของวิช าประกอบด้วย หลักการประมวลผลสัญ ญาณดิ จิตอล ระบบประมวลผลสัญ ญาณ
ดิจิตอลและเครื่ องมือในการพัฒนา สถาปัตยกรรมตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและชุดคาสั่ง การปรับโค้ด
ให้มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด การสร้างตัวกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลส์ จากัดและตัวกรองแบบผลตอบสนอง
อิมพัลส์อนันต์ การแปลงฟูเรี ยร์ แบบเร็ ว และการประมวลสัญญาณดิจิตอลแบบเวลาจริ ง
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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ภาคผนวก ง
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน
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ภาคผนวก จ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ
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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โดยอาศัยค่าน้ าหนักของแท็ก”, วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง 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
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V. Hirankitti, and M. X. Trang, “A Meta-logical Approach for Reasoning with an
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V. Hirankitti and J. Krohkaew, “A Multi-Agent Approach for Intelligent TrafficLight Control”, Proc. of the 2007 International Conference of Computational
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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.
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Semantic Web Ontologies”, Proc. of the 4th IEEE International Conference on
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Computer Sciences: Research, Innovation & Vision for the Future, February 2006,
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V. Hirankitti and V. X. Tran, “Semantic Web Agent Communication Capable of
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Conference on Cybernetics, Informatics, and Systemics, Poland, December 2005.



V. Hirankitti and V. X. Tran, “A Meta-logical Approach for Multi-agent
Communication of the Semantic Web Information”, Proc. of the 16th International
Conference on Applications of Declarative Programming and Knowledge
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V. Hirankitti and V. X. Tran, “Meta-reasoning with Multiple Distributed Ontologies
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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
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Control”, Proc. of the Asian Modelling Symposium AMS2007, Thailand, 2007.
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& Engineering Conference (NCSEC2006), 2006.
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V. Hirankitti and S. Locharoen, “Interpretation of the Statements Governed by
Variable Time in CL”, Proc. of the 10th National Computer Science & Engineering
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Technology 2006, กรุ งเทพฯ, 2549.
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และเหตุการณ์”, การประชุมวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 7
(NCSEC2003), ชลบุรี, 2546.



วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ, ธนวัฒน์ แก้วค้า, บุญทวี สันติศรี วราภรณ์ และ สุ พณั ณดา โชติพนั ธ์, “บราวเซอร์
ที่สามารถโปรแกรมได้”, การประชุมวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 6
(NCSEC2002), พัทยา, 2545.



วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และ ประภากร ลาภประสพ, “ระบบนาร่ องที่วางแผนเส้นทางอย่างชาญฉลาด”,
การประชุมวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 6 (NCSEC2002), พัทยา, 2545.



ประภากร ลาภประสพ และ วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ, “ระบบนาร่ องรถยนต์ชาญฉลาด”, การประชุม
วิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 5 (NCSEC2001), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2544.



ประภากร ลาภประสพ และ วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ, “การเชื่ อมต่อแผนที่ชาญฉลาดกับระบบนาร่ อง
GPS”, การประชุ มวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ ครั้งที่ 4 (NCSEC2000), ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ, 2543.



ประภากร ลาภประสพ, วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และ ชม กิ้มปาน, “ระบบแผนที่ชาญฉลาด”, การประชุม
เสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
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โครงการวิจัย
 โครงการพัฒนาระบบ Application Software สาหรับลูกค้าองค์กร และ Web Application เพื่อ

ค้นหาและแสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของ TOT 3G สนับสนุนทุนโดย บริ ษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2554)
 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบให้บริ การ GIS บนเว็บเพื่องานในกิจการไฟฟ้า สนับสนุ นทุนวิจยั

โดยการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2553 – 2554)
 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการนาระบบ RFID มาใช้งานร่ วมกับระบบลาเลียงกระเป๋ า

สัมภาระของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยงบประมาณของ บริ ษทั การท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ในฐานะนักวิจยั (2552 – 2553)
 โครงการพัฒนาต้นแบบ การรับรองคุณภาพสอบย้อนข้าวหอมมะลิอินทรี ย ์ จังหวัดสุ รินทร์

สนับสนุนงบโดย สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุ รินทร์ ในฐานะนักวิจยั (2552)
 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบให้บริ การ GIS บนเว็บด้วยโอเพ่นซอร์ ส สนับสนุนทุนวิจยั โดยการ

ไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2551 - 2552)
 โครงการศึกษานโยบายการจดทะเบียนรถแท็กซี่ เสรี ในสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนา

บริ การแท็กซี่ ในอนาคต สนับสนุนทุนวิจยั โดย กรมการขนส่ งทางบก ในฐานะหัวหน้าโครงการ
(2551-2552)
 โครงการวิจยั และพัฒนาเมืองกรุ งเทพเสมือนจริ ง สนับสนุ นทุนวิจยั โดย บริ ษทั ทีโอที จากัด

(มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2551)
 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้ RFID ในระบบขนถ่ายสิ นค้า สนับสนุนทุน

วิจยั โดย สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2550 2552)

 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบขนส่ งไปรษณี ยอ์ ิเลคทรอนิ คส์ชาญฉลาด สนับสนุนทุนวิจยั โดย

บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2550 – 2553)
 โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการป้ องกันและบรรเทาวิกฤติน้ าระดับจังหวัด

สนับสนุนทุนวิจยั โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2550)
 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบให้บริ การยานพาหนะอัจฉริ ยะ สนับสนุนทุนวิจยั โดย บริ ษทั กสท

โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ (2549 - 2551)
 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบจัดส่ งรถให้บริ การขนส่ งและบริ หารการขนส่ งอย่างชาญฉลาดผ่าน

เครื อข่ายการสื่ อสารซี ดีเอ็มเอ สนับสนุนทุนวิจยั โดย บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ใน
ฐานะหัวหน้าโครงการ (2548)
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 โครงการวิจยั และพัฒนาระบบพิสูจน์ฝ่ายและแจ้งตาบลที่ต้ งั อัตโนมัติในระยะขอบฟ้า สนับสนุนทุน

วิจยั โดย กองทุนสนับสนุนการวิจยั ในฐานะหัวหน้านักวิจยั (2547 - 2549)
2. ดร. กุลวดี สมบูรณ์ ววิ ฒ
ั น์
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, “Userassisted 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.7482, 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 วัชรี ฤทัย
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,”

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

167

IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, vol.131, no.2, pp.355366, February, 2011.

 Ukrit Watchareeruetai, Tetsuya Matsumoto, Yoshinori Takeuchi, Hiroaki Kudo,
and Noboru Ohnishi, “Multi-objective genetic programming with redundancyregulations 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 multiobjective 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 1013, 2006.
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 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 stochasticallyderived 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 (2008MPS-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 TokaiSection 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 (EECON27), 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 (EECON25), pp.25-29, Songkla, Thailand, November 21-22, 2002.

5. ดร. อิสระ 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.
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เหตุผลการขอปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร
การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ (นานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2551
วิทยาลัยนานาชาติ
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
1.

2.

3.

4.

หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
สภาสถาบันได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 7 / 2554 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2554 และในการประชุมครั้งที่ 6 / 2555 เมื่อวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2555
ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 เป็ นต้นไป
เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
4.1. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552

และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
4.2. จัดตั้งแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และแขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาหรับระบบเคลื่อนที่
4.3. ปรับเปลี่ยน ยกเลิก และเพิ่มเติมรายวิชาให้เหมาะสม
5.

สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1. ปรับโครงสร้างหมวดหมู่ของรายวิชาตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
5.2. มีการเพิม
่ รายวิชา ยกเลิกรายวิชา และปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางรายวิชาดังแสดงในตาราง

เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งหลักสู ตร (หน้าที่ 176)
5.3. มีการแก้ไข และปรับปรุ งคาอธิ บายรายวิชาของทุกรายวิชา เพื่อให้ถูกต้องและทันสมัย

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)
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โครงสร้างหลักสู ตรหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรากฏดังนี้

6.

หลักสู ตรเดิม

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาบังคับ

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
-

เกณฑ์ ข้นั ต่า

โปรแกรมปกติ
(หน่ วยกิต)

โปรแกรม
สหกิจศึกษา
(หน่ วยกิต)

30

30

9

หลักสู ตรปรับปรุ ง

(หน่ วยกิต)

SE-SE-A
(หน่ วยกิต)

SE-SE-B
(หน่ วยกิต)

SE-MSE-A
(หน่ วยกิต)

SE-MSE-B
(หน่ วยกิต)

≥ 30

30

30

30

30

9

6

6

6

6

12

12

12

12

12

12

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

104

104

107

107

107

107

98

104
18

18

18

18

83

83

83

83

6

6

6

6

≥ 84

6

-

6

6

≥ 6

6

6

6

6

140

140

≥ 120

143

143

143

143

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มวิชาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
-
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ตารางเปรี ยบเทียบการปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์

13016401

คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

13016402

ฟิ สิ กส์ในชีวติ ประจาวัน

13016403

การประยุกต์ระบบสารสนเทศ

COMPUTERS AND PROGRAMMING

PHYSICS FOR DAILY LIFE
APPLICATIONS OF INFORMATION SYSTEMS

3 (3-2-7) 13006101

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียน
โปรแกรม
INTRODUCTION TO COMPUTERS AND
PROGRAMMING

เหตุผลในการปรับปรุ ง

3 (3-2-7)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับโลกยุคใหม่
13006102 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE MODERN

เพิม่ วิชา
3 (3-0-6)

WORLD

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษา
13016501
13016502

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
FOUNDATION ENGLISH 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
FOUNDATION ENGLISH 2

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาภาษา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
13006201

13016503

การเขียนภาษาทางเทคนิค
TECHNICAL WRITING

การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทางเทคนิค
13016504 TECHNICAL COMMUNICATION AND
PRESENTATION

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

3 (3-0-6) 13006202

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
FOUNDATION ENGLISH

การเขียนภาษาทางเทคนิค
TECHNICAL WRITING

6 (6-0-12)
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

การสื่ อสารและการนาเสนอภาษาทางเทคนิค
3 (3-0-6) 13006203 TECHNICAL COMMUNICATION AND

เพิ่มวิชา

3 (3-0-6)

PRESENTATION
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

13016601

ปรัชญาพื้นฐาน

13016602

ปรัชญาวิทยาศาสตร์

13016603

พุทธปรัชญา

13016604

ตรรกวิทยาเบื้องต้น

13016605

จิตวิทยาทัว่ ไป

13016606

อารยธรรมไทย

13016607

ศิลปการใช้ภาษาไทย

13016608

การอ่านในภาษาไทย

13016609

การเขียนในภาษาไทย

FUNDAMENTAL PHILOSOPHY
PHILOSOPHY OF SCIENCE
PHILOSOPHY OF BUDDHISM
INTRODUCTION TO LOGIC
GENERAL PSYCHOLOGY
THAI CIVILIZATION
THE ART OF THAI USAGE
READING IN THAI LANGUAGE
WRITING IN THAI LANGUAGE

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
13016701

จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER ETHICS AND LAW

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

เหตุผลในการปรับปรุ ง
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13006302

ปรัชญาวิทยาศาสตร์
PHILOSOPHY OF SCIENCE

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13006301

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO LOGIC

เปลี่ยนรหัสวิชา

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
13006303

วัฒนธรรมศึกษา

13006304

สังคมและวัฒนธรรมไทย

CULTURAL STUDIES
THAI SOCIETY AND CULTURE

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3 (3-0-6) 13006401

จริ ยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
COMPUTER ETHICS AND LAW

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)
13016702

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

13016703

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

13016704

หลักการตลาด

13016705

การบริ หารธุรกิจ

13016706

การจัดองค์การและการบริ หารทัว่ ไป

13016707

การบริ หารอุตสาหกรรม

13016708

การบริ หารงานบุคคล

13016709

การบริ หารการเงิน

13016710

หลักการบัญชี

13016711

ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป

13016712

กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

13016713

กฎหมายแรงงาน

13016714

กฎหมายธุรกิจและการพาณิ ชย์

INTRODUCTION TO ECONOMICS
INDUSTRIAL ECONOMICS
PRINCIPLES OF MARKETING
BUSINESS ADMINISTRATION
ORGANIZATION AND GENERAL MANAGEMENT
INDUSTRIAL MANAGEMENT
PERSONNEL MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
PRINCIPLES OF ACCOUNTING
INTRODUCTION TO THE STUDIES OF LAWS
CIVIL AND COMMERCIAL LAWS
LABOUR LAWS
BUSINESS AND COMMERCIAL LAWS

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)
3 (3-0-6) 13006402

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
INTRODUCTION TO ECONOMICS

เหตุผลในการปรับปรุ ง
3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13006403

การบริ หารธุรกิจ
BUSINESS ADMINISTRATION

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

การบริ หารอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT

เปลี่ยนรหัสวิชา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13006404

เปลี่ยนรหัสวิชา

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)
13016715

กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม

13016716

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม

INDUSTRIAL AND LABOR LAWS
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)

คณิ ตศาสตร์ 1

13016102

คณิ ตศาสตร์ 2

13016103

คณิ ตศาสตร์ 3

13016104

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

MATHEMATICS 1

MATHEMATICS 2

MATHEMATICS 3

PROBABILITY AND STATISTICS

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
13016101

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
3 (2-2-5) 13006001

คณิ ตศาสตร์ 1

3 (2-2-5) 13006002

คณิ ตศาสตร์ 2

3 (2-2-5) 13006003

คณิ ตศาสตร์ 3

3 (2-2-5) 13006004

หลักความน่าจะเป็ นและสถิติ

13006005
13016206

คณิ ตศาสตร์ดิสครี ต
DISCRETE MATHEMATICS

3 (2-2-5) 13016105

กลุ่มวิชาบังคับ

MATHEMATICS 1

MATHEMATICS 2

MATHEMATICS 3

PROBABILITY AND STATISTICS

หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING

คณิ ตศาสตร์ดิสครี ต
DISCRETE MATHEMATICS

การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน
SOFTWARE INDUSTRIAL TRAINING IN SUMMER

0
การฝึ กงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคฤดูร้อน
13016004
(0-300-0)
SOFTWARE INDUSTRIAL INTERNSHIP IN SUMMER

13016002

สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1 (0-3-2) 13016248

13016201

ตรรกศาสตร์เชิงคณิ ตเบื้องต้น
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL LOGIC

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต และเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต และเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา,
ปรับหน่วยกิต และเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา,
ปรับหน่วยกิต และ เนื้อหา
เพิม่ วิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา,
ปรับหน่วยกิต และ เนื้อหา

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน

13016001

SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING

เหตุผลในการปรับปรุ ง

3 (2-2-5)

สัมมนาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
SEMINAR IN SOFTWARE ENGINEERING

0
(0-45-0)
0 (0-3-0)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต
ยกเลิกวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)
13016202

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PRINCIPLES OF COMPUTER PROGRAMMING

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)
3 (3-0-6) 13016235

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

1 (0-3-2) 13016236

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรมภาษาซี

3 (3-0-6) 13016237

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ปฏิบตั ิการหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
13016203 PRINCIPLES OF COMPUTER PROGRAMMING
LABORATORY

13016217

ระบบฐานข้อมูล

13016218

คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กส์

13016221

ทฤษฎีการคานวณ

13016222

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร

DATABASE SYSTEMS
COMPUTER GRAPHICS
THEORY OF COMPUTATION

COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION

C PROGRAMMING

C PROGRAMMING LABORATORY

INFORMATION SYSTEMS AND DATABASES

เหตุผลในการปรับปรุ ง
3 (3-0-6)

1 (0-3-2)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (2-2-5) 13016240

ทฤษฎีการคานวณ

3 (3-0-6) 13016241

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร

THEORY OF COMPUTATION

COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่ อสาร
13016242 COMPUTER NETWORKS AND COMMUNICATIONS

การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริ ทึม

13016229

การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์

13016231

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

SOFTWARE PROJECT 1

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

3 (2-2-5) 13016239

การออกแบบและวิเคราะห์อลั กอริ ทึม
ALGORITHM DESIGN AND ANALYSIS

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (0-9-5) 13016290

โครงงานซอฟต์แวร์กลุ่ม
TEAM SOFTWARE PROJECT

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
ย้ายไปเป็ นวิชาเลือก
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต และเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
เพิ่มวิชา

1 (0-3-2)

LABORATORY

13016225

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา

3 (2-3-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต
ยกเลิกวิชา ย้ายเนื้อหาเข้า
วิชา 13016290 โครงงาน
ซอฟต์แวร์กลุ่ม ใน
หลักสูตรปรับปรุ ง
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับหน่วยกิต เพิ่มเนื้อหา
ส่วนบรรยาย

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

181

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)
13016232

โครงงานซอฟต์แวร์ 2

13016233

โครงงานซอฟต์แวร์ 3

13016234

สหกิจศึกษา

SOFTWARE PROJECT 2
SOFTWARE PROJECT 3
CO-OPERATIVE EDUCATION

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)
3 (0-9-5) 13016291

โครงงานซอฟต์แวร์ 1

3 (0-9-5) 13016292

โครงงานซอฟต์แวร์ 2

9 (0-45-0) 13016003

สหกิจศึกษา

ความต้องการทางซอฟต์แวร์

13016303

ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

13016304

การสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพซอฟต์แวร์

SOFTWARE REQUIREMENT
ADVANCED DATABASE SYSTEMS
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

CO-OPERATIVE EDUCATION

ระบบฐานข้อมูล

13016243

ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

13016244

ไมโครโพรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟซ

13016245

ซอฟต์แวร์บนระบบฝังตัว

13016247

13016302

SOFTWARE PROJECT 2

13016238

13016246

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา

SOFTWARE PROJECT 1

DATABASE SYSTEMS
HUMAN-COMPUTER INTERACTION
MICROPROCESSORS AND INTERFACING
EMBEDDED SYSTEM SOFTWARE

การประมวลผลบนระบบเคลื่อนที่และการสื่ อสารไร้
สาย
MOBILE COMPUTING AND WIRELESS
COMMUNICATIONS

การประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENTREPRENEURSHIP

เหตุผลในการปรับปรุ ง
3 (0-9-5)
3 (0-9-5)
6 (0-45-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-2-7)
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับหน่วยกิต
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา
ย้ายมาจากวิชาเลือก

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13016325

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)

เหตุผลในการปรับปรุ ง
ยกเลิกวิชา

วิธีทางคณิ ตศาสตร์ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13016305 FORMAL METHODS IN SOFTWARE

3 (3-0-6)

ENGINEERING

13016307

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทนต่อความผิดพลาด

13016309

การออกแบบด้วยแพตเทิ่น

13016310

ระบบเชิงวัตถุแบบกระจาย

13016311

การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

13016312

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

13016313

การเขียนโปรแกรมที่ทางานแบบพร้อมเพรี ยงและ
แบบขนาน

FAULT TOLERANT COMPUTING
DESIGN PATTERNS
DISTRIBUTED OBJECT SYSTEM

INTRODUCTION TO COMPUTER PERFORMANCE
ANALYSIS
COMPUTER SECURITY

การออกแบบเกม
GAME DESIGN

ยกเลิกวิชา
3 (3-0-6)

3 (3-0-6) 13016347

ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย

3 (3-0-6) 13016322

การประมวลผลแบบขนานเบื้องต้น

3 (3-0-6) 13016321

การพัฒนาเกม

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์

13016317

การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ข้ นั สูง

UNIX SYSTEM PROGRAMMING
ADVANCED UNIX PROGRAMMING

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

COMPUTER AND NETWORK SECURITY

INTRODUCTION TO PARALLEL COMPUTING

GAME DEVELOPMENT

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

SYSTEM

13016316

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

การออกแบบและสร้างระบบปฏิบตั ิการ
13016315 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF OPERATING

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

CONCURRENT AND PARALLEL PROGRAMMING

13016314

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

มคอ. 2

183

หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)
13016319

การจาลองด้วยคอมพิวเตอร์
COMPUTER SIMULATION

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)

เหตุผลในการปรับปรุ ง
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
13016320

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์

13016323

หัวข้อด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ข้นั สูง

COMPUTER GRAPHICS
ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ARCHITECTURE

13016331

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

13016333

การจัดเก็บและคืนค้นสารสนเทศ

13016334

การบีบข้อมูลและสัญญาณ

13016335

ระบบสื่ อประสม

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
DATA AND SIGNAL COMPRESSION
MULTIMEDIA SYSTEMS

13016346

การประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาและการสื่ อสาร
ไร้สาย

INTERNET TECHNOLOGY

MOBILE COMPUTING AND WIRELESS
COMMUNICATION

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
ปรับเนื้อหา
ยกเลิกวิชา
ยกเลิกวิชา

หัวข้อด้านระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
ADVANCED TOPICS IN DATABASE SYSTEMS

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา
ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

NETWORKS

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

INFORMATION RETRIEVAL

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

เครื อข่ายท้องถิ่นและเครื อข่ายแบบกว้างเบื้องต้น

13016345

การคืนค้นสารสนเทศ

3 (3-0-6)

13016337
13016342 INTRODUCTION TO LOCAL AND WIDE AREA

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6) 13016336

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

หัวข้อด้านสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ข้ นั สูง
13016324 ADVANCED TOPICS IN SOFTWARE

ย้ายมาจากวิชาบังคับ

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา
ย้ายไปเป็ นวิชาบังคับ

3 (3-0-6)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
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หลักสู ตรเดิม (พ.ศ. 2551)

หลักสู ตรใหม่ (พ.ศ. 2554)
13016348

หัวข้อด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ข้ นั สูง
ADVANCED TOPICS IN COMPUTER NETWORKS

เหตุผลในการปรับปรุ ง
3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

หลักทฤษฎีของปั ญญาประดิษฐ์
13016361 THEORETICAL ASPECTS OF ARTIFICIAL

3 (3-0-6)

INTELLIGENCE

13016363

การแทนเรี ยนรู ้

13016364

ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์

13016365

ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ

13016372

การรู ้จาเสี ยงพูด

KNOWLEDGE REPRESENTATION
MACHINE LEARNING
EXPERT SYSTEM
SPEECH RECOGNITION

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

ยกเลิกวิชา

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา

การพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
13016380 SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MOBILE

3 (3-0-6)

DEVICES

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

เพิ่มวิชา

13016381

ระบบควบคุมแบบฝังตัว

13016382

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้
งาน

13016383

สถาปั ตยกรรมและการเขียนโปรแกรมบนตัว
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

EMBEDDED CONTROL SYSTEMS

DIGITAL SIGNAL PROCESSING AND
APPLICATIONS

DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ARCHITECTURES
AND PROGRAMMING

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา
เพิ่มวิชา

3 (3-0-6)

เพิ่มวิชา
3 (3-0-6)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

185

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

186

มคอ. 2

ภาคผนวก ช
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

187

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

188

วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (หลักสู ตรนานาชาติ)

มคอ. 2

วิทยาลัยนานาชาติ สจล.

