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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1. โครงสรางหลักสูต ร
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
2) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาแกน
ไมนอยกวา
2) กลุมเฉพาะดาน
2.1วิชาเฉพาะดาน(บังคับ) ไมนอยกวา
2.2วิชาเฉพาะดาน(เลือก) ไมนอยกวา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
ง. หมวดประสบการณภาคสนาม
ไมนอยกวา
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30

หนวยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
96
1) วิชาแกน
ไมนอยกวา 9
4093303 วิยุตคณิต
4094302 พีชคณิตเชิงเสน
4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
2) วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)
57
บังคับ ก ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
55

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

2. รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
(ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.)

กลุมองคการและระบบสารสนเทศ
1551614 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
สารสนเทศ
4122502 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต
3(2-2-5)
4123522 การออกแบบและวิเคราะหเชิงอ็อบเจกต
3(2-2-5)
4124913 สัมมนาวิศวกรรมซอฟตแวร
1(0-3-2)
4124930 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร 1
3(2-2-5)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
4121501 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
4122305 สถาปตยกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
4123306 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
4123511 การออกแบบและจัดการซอฟตแวร
3(2-2-5)
4123515 การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟตแวร
3(2-2-5)
4123516 กระบวนการซอฟตแวรและการประกัน
3(2-2-5)
คุณภาพ
4123517 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา 3(2-2-5)
ซอฟตแวร
4123518 การบริหารโครงการและความเสี่ยงของ
3(2-2-5)
ซอฟตแวร
4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟตแวร
3(2-2-5)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
4123707 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
4122702 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรม
3(2-2-5)
ภาษาแอสเซมบลี
บังคับ ข ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
2
หนวยกิต
กลุมประสบการณภาคสนาม
4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
4124911 โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวร 1
2(90)

3) วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ใหเลือกเรียน
หนวยกิต

รายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 30
กลุมองคการและระบบสารสนเทศ
4122108 มนุษยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4123513 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4122204 ระบบฐานขอมูล
4124506 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
4123617 การประยุกตใชงานมัลติมีเ ดีย
4124931 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร 2
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
4121401 ระบบปฎิบัติการ
4122306 การวิเคราะหและการกําหนดความตองการ
ซอฟตแวร
4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
4123520 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
4124509 ความมั่นคงของเครือขาย
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
4123704 ไมโครโปรเซสเซอร
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

ง. หมวดประสบการณภาคสนาม
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
5
หนวยกิต
4124803 สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห)
4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร
5(450)
4124912 โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวร 2
5(450)
หมวดวิชาแกน
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4093303 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฏีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมทริ ก ซ์ ต้นไม้ การแยก
จําพวก และข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิ งการจัดหมู่ ออโตมาตา ไวยากรณ์ และภาษา ระบบเชิ ง
พีชคณิต โพเซตและแลตทิช
4094302 พีชคณิตเชิงเส้ น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริ กซ์และการดําเนินการบนเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนินการขันมูลฐาน
ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงและการประยุกต์
4112201 ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบืองต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistic
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็ น การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์ การ
แจกแจงค่าทีได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน

หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

1551613 ภาษาอังกฤษเพืองานทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
English for Computer and Information Technology
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการฟัง การพูด เพือให้ขอ้ มูลและแสดงความคิดเห็นในเรื องต่างๆ
ให้มีทกั ษะในการอ่านโดยการอ่านเพือหาหั วเรื อง การอ่ านเพือจับใจความสําคัญและรายละเอี ยด ให้
สามารถเขียนสรุ ปเพือรายงานข้อความทีอ่าน และให้มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อทีเกียวข้อ งก บั
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
องค์ประกอบและหน้าทีของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการ
เขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขันตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน
ลําดับขันตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คําสังต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คําสังรับข้อมูล
คํา นวณ แสดงผล เงื อนไข ทํา ซํ า โปรแกรมย่ อ ย ฟั ง ก์ชัน พิ เ ศษ ฝึ กการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึง
4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Law and Ethic for Information Technology
หลักทัวไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายเกียวก บั องค์ก รธุ รกิจการดําเนิ นการจัดตัง
และการเลิกกิจการกฎหมายเกียวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบืองต้นและพาณิ ชย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ก รณี ศึก ษา
ข้อพิพาททีเกิดจากการทําธุรกรรมบนเครื อข่าย จริ ยธรรมและบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ความสําคัญและ
การพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจและสังคม

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4121401 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating System
ความรู ้ พืนฐานเกียวก บั ระบบปฏิ บ ัติก าร การทํา งานของระบบปฏิ บ ัติก าร บริ ก ารของ
ระบบปฏิบตั ิการ การจัดการโปรเซส และเทรด การทํางานอย่างสอดคล้อ งก นั ของโปรเซส ปั ญหาการ
ติดตายการจัดการหน่วยความจํา ระบบแฟ้ มและระบบอินพุต/ เอาต์พุต ระบบคอมพิวเตอร์ แบบกระจาย
ระบบแฟ้ มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้ องกนั และการรักษาความปลอดภัย
4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้ างข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithm
ความรู ้พืนฐานเกียวกับโครงสร้างข้อมูล โดยมุ่ งเน้นโครงสร้างข้อ มู ล เชิ งนามธรรมพืนฐาน
เวกเตอร์ ลิสต์ สแตก คิว เซต แมป ฮีพ และกราฟ การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและ ขันตอนวิธีสาํ หรับ
โครงสร้างข้อ มู ล เชิ งนามธรรม โดยใช้ห ลัก การวิเคราะห์ ในแง่ข องระยะเวลาและพืนทีหน่ วยความจํา
ทีต้องการใช้ เทคนิคการเรี ยงลําดับข้อมูล และการค้นหาข้อมูล

4122106 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
4121501 ขันตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
แนวคิ ดเชิ งอ็ อ บเจกต์ และนําแนวคิ ดเชิ งอ็ อ บเจกต์ม าประยุก ต์ใช้ในการเขี ยนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกต์ดว้ ยภาษาต่าง ๆ รวมทังศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิ งอ็ อ บเจกต์ด้วยภาษา
แผนภาพ
4122108 มนุษย์ กบั เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Human and Information Technology
ความสัมพันธ์และการตอบโต้ระหว่างผูใ้ ช้กบั การออกแบบระบบเชื อมต่อ ระหว่างมนุ ษ ย์ก บั
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความต้องการ หลักการและการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู ้
ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการจัดการในการออกแบบและพัฒนาระบบตอบโต้ข อง
คอมพิวเตอร์ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ศีล ธรรม ทีได้รับผลและส่ งผลกระทบต่อ การ
เชือมต่อระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื นๆ หั วข้อ ทีเกียวก บั ทรัพ ย์สินทาง
ปัญญา การเข้าถึงข้อมูลและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4122204 ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
ระบบข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ข องข้อ มู ล ความเป็ นอิ สระของข้อ มู ล
แบบจําลองข้อมูลตามลําดับชัน แบบเครื อข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล
ข้อมูล ระบบป้ องกนั ความปลอดภัยของข้อมูล การเรี ยกคืนข้อมูล และฐานข้อมูลแบบกระจายขันแนะนํา
4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
3(2-2-5)
C Programming
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
หลักการเบืองต้นภาษาซี คําสังรับข้อมูล คําสังคํานวณ แสดงผล ทําซําเงือนไข โปรแกรมย่อ ย
ตัวแปรแบบต่างๆ ฟังก์ชนั การใช้ฟังก์ชนั มาตรฐาน การสร้างและการใช้แฟ้ ม ข้อ มู ล แบบต่างๆ ตัวอย่าง
และการฝึ กเขียนโปรแกรม
4122305 สถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Architecture
หลักการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีปฏิบตั ิทีใช้ในการก าํ หนดสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์แบบเค้าโครงเรื อง แนวคิ ดแบบการศึก ษาสํานึ ก และแบบรู ปนัย
รู ปแบบสถาปั ตยกรรม ภาษาในการอธิ บายสถาปั ตยกรรม การวิเคราะห์ และออกแบบสถาปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์ เครื องมือการกําหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ การ
นําสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
4122306 วิศวกรรมความต้ องการของซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Requirement Engineering
วิธีการ เครื องมือ สัญลักษณ์ และเทคนิคในการตรวจสอบสําหรับการให้ได้มาซึงการวิเคราะห์
และกาํ หนดความต้อ งการซอฟต์แวร์ รวมถึ งการศึก ษาโครงงานหรื อ จัดทําโครงงานให้ สอดคล้อ งก บั
วิศวกรรมความต้องการซอฟต์แวร์
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4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลักการเกียวกับการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแก ป้ ั ญหา ขอบข่ ายของการวิเคราะห์
การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็ นไปได้ การวิเคราะห์ รายละเอี ยด ระบบทีใช้ใหม่ ก บั ระบบเดิ ม การ
ออกแบบการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้ มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ
และการนําไปใช้งานรวมถึงการ แกไ้ ขและบํารุ งรักษา การทําผังระบบการสื อสาร การประเมิ นและการ
ตัดสินใจ การควบคุมความปลอดภัย และการจัดทําเอกสารระบบงาน
4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Computer Architecture and Assembly Language
พืนฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สถาปั ตยกรรมหน่ วยประมวลผล
กลาง ชุดคําสัง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ รี จิสเตอร์ และหน่ วยควบคุ ม การควบคุ ม
แบบฮาร์ดแวร์และไมโครโปรแกรม โครงสร้างหน่วยความจํา หน่วยความจําเสมื อ น หน่ วยความจําแคช
สถาปั ต ยกรรมอิ น พุ ต เอาต์พุ ต อิ น เตอร์ รั พ ท์แ ละดี เ อ็ ม เอ การประมวลผลแบบขนาน ไปป์ ไลน์
มัลติโปรเซสเซอร์ การแทนข้อมูลและคําสังในเครื อง ภาษาเครื องและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
หลัก การเบืองต้นเกียวก บั องค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ คําสังเบื องต้น
เกียวกับการรับ การแสดงผลบนเว็บ การกําหนดค่าให้กบั ข้อมูล การทํางานวนรอบ การก าํ หนดเงือนไข
การใช้ อาร์เรย์ 1 มิติและหลายมิติ การใช้ฟังก์ชนั การเรี ยงลําดับข้อมูล การค้นหา การเชือมต่อฐานข้อมูล
และการจัดการฐานข้อมูล การเชือมโยงหลายตาราง โดยใช้โปรแกรมทีพัฒนาบนเว็บ ร่ วมก บั โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล

4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming
ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขันแนะนํา การออกแบบ การทําให้ เกิดผล การทดสอบ และการ
แกไ้ ขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ และโปรแกรมภาษาจาวา ลัก ษณะเฉพาะ
ของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสําเร็จรู ป การจัดเหตุการณ์ การทํางานหลายอย่างด้วยการ
เขี ย นโปรแกรมแบบพร้อ มก นั การติ ดต่อ ก บั ผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก เครื องมื อ ภาพเคลื อนไหว การเขี ย น
โปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริ การ การเรี ยกใช้วิธีการระยะไกล และการเชือมต่อฐานข้อมูล
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4123306 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการผลิตซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรม การวางแผนโครงสร้าง
ด้วยซอฟต์แวร์ การก าํ หนดสิ งทีต้อ งการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ ก ารเขี ยนโปรแกรม
แปลภาษาและการถอดรหัส การทําคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การบํารุ งรัก ษา
และการจัดการ ติดตังซอฟต์แวร์
4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
ขบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ระบบรู ปแบบและชนิดของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ ข้อ
แตกต่างกบั ระบบประมวลผลสารสนเทศทัวไป การสร้างระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ เครื องมื อ ช่ วย
จัดสร้างรู ปแบบการนําเสนอ การหาวิธีทีเหมาะสม รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ ทีเกียวข้อ งการจําลองและ
แบบจําลองทีเกียวข้อง การนําระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปใช้ประโยชน์ พร้อมทังตัวอย่างกรณีศึกษา

4123511 การออกแบบและการจัดการซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Design and Management
แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื องมือ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบรวมถึงการศึกษาความเป็ น ไปได้ การเก็บข้อมูลความต้องการของ
ผูใ้ ช้ การก าํ หนดคุ ณ ลัก ษณะของระบบ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการนํา ระบบมาใช้งาน การ
บํารุ งรักษาและการประเมิ นผลระบบสารสนเทศ วงจรชี วิตของโครงการ การใช้บริ ก ารภายนอก การ
วางแผนโครงการ การวิเคราะห์และจัดการความเสียง
4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขันสู ง
3(2-2-5)
Advance Programming Techniques
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
หลักการเกียวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร์ การเขียนฟั งก์ชัน โปรแกรมแบบ
โครงสร้าง โปรแกรมแบบออปเจคต์ การวิเคราะห์ ปัญหา และการวางแผน การออกแบบโปรแกรม
ทอปดาวน์และบอททอมอัพ การทดสอบอัลกอริ ทึมของโปรแกรม
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4123513 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
หลักการบริ หารและการจัดการ หลักการค้นหาข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การจัดองค์กร การ
วัดและการประเมินผล การจัดทํารายงาน เขี ยนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาประยุก ต์ใช้ใน
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
4123522 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
3(2-2-5)
Object Oriented Analysis and Design
วัฏจัก รของการพัฒนาระบบงาน แนวคิ ดเกียวก บั เทคโนโลยีอ็ อ บเจกต์ หลัก การพัฒนา
ระบบงานแบบอินครี เมนทัล หลัก การใช้ภาษาทางภาพเพือการออกแบบยูเอ็ ม แอล (Unified Modeling
Language) ขันตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบโดยการสร้างแบบจําลองเกียวก บั ความต้อ งการ การใช้
เทคนิ ค ยูสเคส การคิ ดและการวิเคราะห์ เชิ งนามธรรม การสร้างแบบจําลองเชิ งวิเคราะห์ แนวคิ ดการ
ค้นหาอ็อบเจกต์ แนวทางการออกแบบเชิ งอ็ อ บเจกต์ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัม พันธ์
ระหว่างคลาสและอ็อบเจกต์ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกียวกับการทดสอบโปรแกรม
ตามแนวข้อกาํ หนดของยูสเคส
4123515 การพัฒนาและปรับปรุ งซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Evolution
การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากแบบที ได้มี ก ารออกแบบไว้แล้ว ลัก ษณะ (Style) ในการเขี ย น
โปรแกรมกบั การพัฒนาระบบ เทคนิคทีช่วยในการปรับปรุ งซอฟต์แวร์ วิศวกรรมกระบวนการ (Process
engineering) วิศวกรรมระบบ (System engineering) การวิเคราะห์ ผลกระทบ (Impact analysis) การ
ปรับปรุ งการออกแบบ (Refactoring)
4123516 กระบวนการซอฟต์ แวร์ และการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
Software Process and Quality Assurance
ส่ ว นประกอบของกระบวนการในการจัด ทํา ซอฟต์ แ วร์ การพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการสร้างซอฟต์แวร์ การวัดผล การรับประกนั กระบวนการในการจัดทํา
ซอฟต์แวร์รวมทังคุณภาพของซอฟต์แวร์ การรับรองกระบวนการซอฟต์แวร์ และผลิตภัณฑ์
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4123517 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Configuration Management
ฟังก์ชนั ทีจําเป็ นต่อการสนับสนุน ขันตอนการควบคุมและการบํารุ งรักษาผลผลิตทีเกิดจากการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความบูรณภาพ ตลอดวงจรชีวิตของโครงงาน วิธีก ารสร้างโปรแกรมจัดการโครง
แบบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบโครงแบบพืนฐาน และความสามารถในการตรวจสอบแบบย้อนกลับ
4123518 การบริหารโครงการและความเสียงของซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Project Management and Software Risk Management
ความรู ้ และความเชี ยวชาญในการวางแผนโครงงานซอฟต์แ วร์ วิ เ คราะห์ เ ชิ งประเมิ น
งบประมาณในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดตารางการทํางาน ประเมิ นค่ าใช้จ่ายและหลัก การทาง
เศรษฐกิจจุลภาค สามารถวางแผนการจัดการและวิ ธีก ารในเชิ งวิธีก ารทีใช้สําหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการอย่างเหมาะสมกบั สถานการณ์ การจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การ
บ่งชีความเสียง การวิเคราะห์ความเสียง การจัดลําดับความเสี ยง การวางแผนการจัดการความเสี ยง การ
แก ไ้ ขความเสี ยงและการควบคุ ม ความเสี ยง เกณฑ์ในการวัดคุ ณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัด
คุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการในการรวบรวมข้อมูลและการประเมินผล
4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Validation and Verification
หลักการพืนฐานสําหรับการประกนั การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ ทีพัฒนาขึ นโดย
ใช้เทคนิคแบบสถิตและแบบพลวัต การทดสอบซอฟต์แวร์ แบบหลายขัน การวิเคราะห์ ปัญหาและการ
จัดทํารายงานสรุ ป

4123520 การปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4123306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักการและกฎเกณฑ์การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ ศึกษาพฤติกรรมมนุษ ย์
ในการปฏิสมั พันธ์โต้ตอบก บั วัตถุ ในระบบหน้าต่าง การออกแบบส่ วนต่อ ประสานผูใ้ ช้ การออกแบบ
จํา ลอง และประเมิ น ผลระบบโต้ต อบ เครื องมื อ กราฟิ กสํา หรับ การปฏิสัม พันธ์ ร ะหว่ างมนุ ษ ย์ก บั
คอมพิวเตอร์

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4123617 การประยุกต์ ใช้ งานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Multimedia Application
แนวคิดและทฤษฎีสาํ หรับการสร้างสือมัลติมีเดีย การนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยใช้สือประสม
ประเภทมัล ติมี เ ดี ย องค์ประกอบมัล ติ มี เ ดี ย การสร้ า งสรรค์ง านโต้ต อบ การสร้ า งการ์ ตู น แบบ
ภาพเคลือนไหว หรื อการสร้างสือประสมในรู ปแบบต่าง ๆ
4123707 การสือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4121401 ระบบปฏิบตั ิการ
พืนฐานการสือสารข้อมูลและเครื อข่าย พืนฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่ งผ่านข้อ มู ล ดิ จิทลั
และการอินเตอร์เฟซ สือกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการไหล
ของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด แบบจําลองเครื อข่าย รู ปแบบการเชือมต่อเครื อข่าย อุ ปกรณ์ และ
สื อกลาง ฮาร์ ด แวร์ และซอฟต์แวร์ เครื อ ข่ าย และส่ ว นประกอบของการสื อสารข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
เงือนไขรายวิชา : GPA ไม่นอ้ ยกว่า 2.50
: ผลการเรี ยนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ตังแต่ C+ ขึนไป
หลัก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิจศึก ษา ระเบียบข้อ บังคับทีเกียวข้อ ง ความรู ้
พืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู ้พืนฐานในการปฏิบตั ิงาน การสือสารและมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุค ลิ ก ภาพ ระบบการบริ ห ารคุ ณภาพในสถานประกอบการ เทคนิ ค การนําเสนอ การเขี ยน
รายงาน
4124506 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining
แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังข้อ มู ล
ระเบียบวิธีพฒั นาคลังข้อมูล ขันตอนการออกแบบคลังข้อ มู ล และสร้างคลังข้อ มู ล การประยุก ต์ใช้งาน
คลังข้อมูล การดําเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก์ กระบวนการค้นพบความรู ้ กระบวนการเตรี ยมข้อ มู ล
เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู ้ดว้ ยกฎ ความสัมพันธ์ การจําแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่ม
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์การทําเหมืองข้อมูล

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4124509 ความมันคงของเครือข่าย
3(2-2-5)
Network Security
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4123707 การสือสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การออกแบบความปลอดภัย ความน่าเชือถือ และความเสถียรของระบบ การใช้งานเครื อ ข่ าย
ทังในระดับ แนวคิ ด (Logical) และระดับ กายภาพ (Physical) โปรแกรมรั ก ษาความปลอดภัย ต่ า งๆ
โปรแกรมสําหรับควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ทีติดตังในระบบ การก าํ หนดรู ปแบบของการบันทึก
ข้อมูลในการใช้เครื อข่ายเพือการตรวจสอบ การเข้ารหัสเพือป้ องกนั เทคนิคต่างๆ ทีมีอยูใ่ นการรักษาความ
ปลอดภัยของเครื อข่าย ทังภายในเครื อข่ายและระหว่างเครื อข่าย
4124803 สหกิจศึกษา
6(16 สัปดาห์)
Cooperative Education
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน: สอบผ่าน 4124919 เตรี ยมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานในลักษณะพนักงานชัวคราว ตามโครงงานทีได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา
รายงานและการนําเสนอ
4124806 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
5(450)
Field Experience in Software Engineering
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในองค์ก รหรื อ หน่ วยงานหรื อ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพือให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ
4124911 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ 1
2(180)
Software Engineering Project I
เงือนไขรายวิชา : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบืองต้น
การพัฒนาโครงงานทีเกียวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยให้ประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ทีเรี ยนมาเพือ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรื อระบบงานทีใช้งานได้จริ ง โดยจะต้องวิเคราะห์ ปัญหา ก าํ หนดวิธีก าร
แก ป้ ั ญหาและออกแบบระบบโดยใช้ห ลัก การต่างๆ ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบและการ
วิเคราะห์ เ ชิ ง วัตถุ กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประก นั คุ ณภาพ การทวนสอบและการทดสอบ
ซอฟต์แวร์ จัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึงเป็ นการสอบปากเปล่า

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4124912 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ 2
5(450)
Software Engineering Project II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : สอบผ่าน 4124911 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
เป็ นโครงงานต่อเนืองมาจากโครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 หรื อพัฒนาโครงงานชินใหม่ทีมี
ขนาดของโครงงานใหญ่ขึน โดยมีการพัฒนาต้นแบบและจัดทําเอกสารตามขันตอนกระบวนการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ จัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึงเป็ นการสอบปากเปล่า
4124913 การสัมมนาวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
1(0-3-2)
Seminar in Software Engineering
การสัม มนาเกียวก บั ความก า้ วหน้า อาจเป็ นกรณี ศึก ษา และประเด็ นใหม่ ๆ ที เกียวก บั
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนวคิ ดทีแปลกใหม่ และผลงานทีมี คุ ณค่ า
ทางคอมพิวเตอร์จากเอกสาร วารสาร งานวิจยั หรื อการทีปฏิบตั ิงานจริ ง
4124930 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ 1
3(2-2-5)
Special Topic in Software Engineering I
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรื อวิทยาการใหม่ ๆ ซึงเป็ นเรื องทีน่าสนใจในปัจจุบนั และพัฒนาการ
ใหม่ในวงการความรู ้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผ่านสือการ
สอนในรู ปแบบต่างๆ
4124931 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ 2
3(2-2-5)
Special Topic in Software Engineering II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4124930 หัวข้อพิเศษเกียวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
หัวข้อพิเศษ เทคโนโลยีหรื อวิทยาการใหม่ ๆ ซึงเป็ นเรื องทีน่าสนใจในปัจจุบนั และพัฒนาการใหม่ใน
วงการความรู ้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผ่านสือการสอน
ในรู ปแบบต่างๆ และการทัศนศึกษา

