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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 

1. โครงสรางหลักสูตร 

    หนวยกิตรวม      ไมนอยกวา    137 หนวยกิต 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

    1) กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    2) กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

    3) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

     และเทคโนโลยี   ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

    ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   96 หนวยกิต 

    1)  กลุมวิชาแกน  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

    2)  กลุมเฉพาะดาน   

2.1 วิชาเฉพาะดาน(บังคับ) ไมนอยกวา     57 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน(เลือก) ไมนอยกวา     30 หนวยกิต 

    ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

    ง. หมวดประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

 

   2. รายวิชา 

    ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

     (ดังรายละเอียดภาคผนวก ก.) 

 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา   96 หนวยกิต   

 1) วิชาแกน  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

4093303 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

4094302  พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 2) วิชาเฉพาะดาน (บังคับ)   57  หนวยกิต 

 บังคับ  ก ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้   55  หนวยกิต 

  

 



 กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 

1551614 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

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

คุณภาพ 

3(2-2-5) 

4123517 การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนา

ซอฟตแวร 

3(2-2-5) 

4123518 การบริหารโครงการและความเสี่ยงของ

ซอฟตแวร 

3(2-2-5) 

4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟตแวร 3(2-2-5) 

             กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

4123707 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

             กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4122702 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรม

ภาษาแอสเซมบลี 

3(2-2-5) 

        บังคับ ข ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา                  2    หนวยกิต 

              กลุมประสบการณภาคสนาม 

4123802 การเตรียมสหกิจศึกษา   2(90) 

4124911 โครงงานวิศวกรรมซอฟตแวร 1  2(90) 



                       3) วิชาเฉพาะดาน (เลือก) ใหเลือกเรียน

รายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  30     หนวยกิต 

             กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 

4122108 มนุษยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

4123513 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

4122204 ระบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 

4124506 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

4123617 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

4124931 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟตแวร 2 3(2-2-5) 

          กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

4121401 ระบบปฎิบัติการ  3(2-2-5) 

4122306 การวิเคราะหและการกําหนดความตองการ

ซอฟตแวร 

3(2-2-5) 

4123512 เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

4123520 การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 

       กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

4122304 การเขียนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

4123106 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

4123204 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

4124509 ความมั่นคงของเครือขาย 3(2-2-5) 

           กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

4123704 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 

 

 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) 
 

หมวดวชิาแกน 

 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                  น(ท-ป-ต) 

 

4093303 วยุิตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete  Mathematics  

  การนบัและความสมัพนัธ์เวียนเกดิ ทฤษฏีกราฟ การแทนกราฟดว้ยเมทริกซ์ ตน้ไม้ การแยก

จาํพวก และข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงการจดัหมู่ ออโตมาตา ไวยากรณ์ และภาษา ระบบเชิง

พีชคณิต โพเซตและแลตทิช 

 

4094302  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

 Linear Algebra  

 เมทริกซ์และการดาํเนินการบนเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเสน้และการดาํเนินการขั�นมูลฐาน 

ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเสน้ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงและการประยกุต ์

 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื �องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Probability and Statistic  

      ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็น  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร์  การ

แจกแจงค่าที�ไดจ้ากตวัอยา่ง หลกัการประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดวชิาเฉพาะ 

 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

1551613 ภาษาองักฤษเพื�องานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 English  for  Computer  and  Information  Technology  

พฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการฟัง  การพูด  เพื�อให้ขอ้มูลและแสดงความคิดเห็นในเรื�องต่างๆ 

ให้มีทกัษะในการอ่านโดยการอ่านเพื�อหาหัวเรื�อง  การอ่านเพื�อจบัใจความสําคญัและรายละเอียด  ให้

สามารถเขียนสรุปเพื�อรายงานขอ้ความที�อ่าน  และให้มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ในหัวขอ้ที�เก ี�ยวขอ้งกบั

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

4121105 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื �องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Programming   

องคป์ระกอบและหนา้ที�ของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ  หลกัการ

เขียนโปรแกรมและการทาํงานของโปรแกรม  ข ั�นตอนการเขียนและการพฒันาโปรแกรม  การเขียนผงังาน  

ลาํดบัข ั�นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลและตวัแปร คาํสั�งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คาํสั�งรบัขอ้มูล   

ค ํานวณ  แสดงผล เงื�อนไข ทําซํ� า โปรแกรมย่อย ฟั งก ์ชันพิ เศษ  ฝึกการเขี ยนโปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ�ง  

 

4121108 กฎหมายและจรรยาบรรณสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Law and Ethic for Information Technology  

     หลกัท ั�วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยก์ฎหมายเกี�ยวกบัองค์กรธุรกจิการดําเนินการจดัต ั�ง

และการเลิกกจิการกฎหมายเกี�ยวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาเบื�องตน้และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กรณีศึกษา   

ขอ้พิพาทที�เกดิจากการทาํธุรกรรมบนเครือข่าย จริยธรรมและบทบาทของธุรกจิต่อสงัคม ความสาํคญัและ

การพฒันาความรับผดิชอบในระดบับุคคล ชุมชน ธุรกจิและสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4121401 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  

   ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัระบบปฏิบ ัติการ การทาํงานของระบบปฏิบ ัติการ บริการของ

ระบบปฏิบตัิการ การจดัการโปรเซส และเทรด  การทาํงานอย่างสอดคล้องกนัของโปรเซส ปัญหาการ   

ติดตายการจดัการหน่วยความจาํ ระบบแฟ้มและระบบอินพุต/ เอาตพ์ุต ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย 

ระบบแฟ้มแบบกระจาย การประสานงานในระบบกระจาย การป้องกนัและการรักษาความปลอดภยั  

 

4121501 ขั�นตอนวธิีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data Structure and Algorithm  

ความรู้พื�นฐานเก ี�ยวกบัโครงสร้างขอ้มูล โดยมุ่งเน้นโครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรมพื�นฐาน 

เวกเตอร์  ลิสต ์สแตก  คิว  เซต  แมป ฮีพ  และกราฟ การเลือกใชโ้ครงสร้างขอ้มูลและ   ข ั�นตอนวิธีสาํหรับ

โครงสร้างขอ้มูลเชิงนามธรรม โดยใช้หลักการวิเคราะห์ในแง่ของระยะเวลาและพื�นที�หน่วยความจาํ        

ที�ตอ้งการใช ้เทคนิคการเรียงลาํดบัขอ้มูล และการคน้หาขอ้มูล 

 

 

4122106 การเขยีนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 3(2-2-5) 

 Object Oriented Programming  

          วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

               4121501 ข ั�นตอนวิธีและโครงสร้างขอ้มูล 

แนวคิดเชิงอ็อบเจกต์  และนําแนวคิดเชิงอ็อบเจกต์มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกตด์ว้ยภาษาต่าง ๆ รวมทั�งศึกษาและออกแบบโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ด้วยภาษา

แผนภาพ  

 

4122108 มนุษย์กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Human and Information Technology  

     ความสมัพนัธ์และการตอบโตร้ะหว่างผูใ้ชก้บัการออกแบบระบบเชื�อมต่อระหว่างมนุษยก์บั

คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ความตอ้งการ หลกัการและการประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้

ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และวิทยาการจดัการในการออกแบบและพฒันาระบบตอบโตข้อง

คอมพิวเตอร์ ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี เศรษฐกจิ สังคม ศีลธรรม ที�ได้รับผลและส่งผลกระทบต่อการ

เชื�อมต่อระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอื�นๆ หัวขอ้ที�เก ี�ยวกบัทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา การเขา้ถึงขอ้มูลและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4122204 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database System  

ระบบขอ้มูลและการจดัการฐานขอ้มูล ความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ความเป็นอิสระของขอ้มูล 

แบบจาํลองขอ้มูลตามลาํดบัชั�น แบบเครือข่าย และแบบเชิงสมัพนัธ์ การนอร์มอลไลซ์ ภาษาประมวลผล

ขอ้มูล ระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูล การเรียกคืนขอ้มูล และฐานขอ้มูลแบบกระจายขั�นแนะนาํ 

 

4122304 การเขยีนโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

 C  Programming  

      วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

หลกัการเบื�องตน้ภาษาซี คาํสั�งรับขอ้มูล คาํสั�งคาํนวณ แสดงผล ทาํซํ� าเงื�อนไข โปรแกรมย่อย 

ตวัแปรแบบต่างๆ ฟังกช์นั การใชฟ้ังกช์นัมาตรฐาน การสร้างและการใช้แฟ้ม ขอ้มูลแบบต่างๆ ตวัอย่าง 

และการฝึกเขียนโปรแกรม 

 

4122305 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

 Software Architecture  

     หลกัการทางสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ระเบียบวิธีปฏิบตัิที�ใช้ในการกาํหนดสถาปัตยกรรม

ซอฟตแ์วร์โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์แบบเคา้โครงเรื�อง แนวคิดแบบการศึกษาสํานึก และแบบรูปนัย 

รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาในการอธิบายสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม

ซอฟตแ์วร์ เครื�องมือการกาํหนดสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ การทดสอบเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การ

นาํสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ไปใชใ้นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

4122306 วศิวกรรมความต้องการของซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Requirement Engineering  

      วิธีการ เครื�องมือ สญัลกัษณ์ และเทคนิคในการตรวจสอบสาํหรับการให้ไดม้าซึ�งการวิเคราะห์ 

และกาํหนดความตอ้งการซอฟต์แวร์ รวมถึงการศึกษาโครงงานหรือจดัทาํโครงงานให้สอดคล้องกบั

วิศวกรรมความตอ้งการซอฟตแ์วร์ 

 

 

 

 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4122502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 

 System Analysis  and  Design    

หลกัการเกี�ยวกบัการวิเคราะห์ระบบ และการวางแผนแกปั้ญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ 

การตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบที�ใช้ใหม่กบัระบบเดิมการ

ออกแบบการนาํขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก การออกแบบแฟ้มขอ้มูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบ

และการนาํไปใชง้านรวมถึงการ แกไ้ขและบาํรุงรักษา การทาํผงัระบบการสื�อสาร การประเมินและการ

ตดัสินใจ การควบคุมความปลอดภยั และการจดัทาํเอกสารระบบงาน 

 

4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(2-2-5) 

 Computer  Architecture  and  Assembly  Language  

พื�นฐานของสถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล

กลาง ชุดคาํสั�ง หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกะ รีจิสเตอร์ และหน่วยควบคุม การควบคุม

แบบฮาร์ดแวร์และไมโครโปรแกรม โครงสร้างหน่วยความจาํ หน่วยความจาํเสมือน หน่วยความจาํแคช 

สถาปัตยกรรมอินพุตเอาต์พุต  อินเตอ ร์รัพท์และดีเอ็มเอ  การประมวลผลแบบขนาน ไปป์ไลน์                  

มลัติโปรเซสเซอร์  การแทนขอ้มูลและคาํสั�งในเครื�อง ภาษาเครื�องและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 

 

4123106 การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 

 Web Programming  

หลักการเบื�องตน้เก ี�ยวกบัองค์ประกอบของการพฒันาโปรแกรมบนเว็บ คาํสั�งเบื� องต ้น

เก ี�ยวกบัการรับ การแสดงผลบนเวบ็ การกาํหนดค่าให้กบัขอ้มูล การทาํงานวนรอบ การกาํหนดเงื�อนไข 

การใช ้ อาร์เรย ์1 มิติและหลายมิติ การใชฟ้ังกช์นั  การเรียงลาํดบัขอ้มูล การคน้หา การเชื�อมต่อฐานขอ้มูล 

และการจดัการฐานขอ้มูล การเชื�อมโยงหลายตาราง โดยใชโ้ปรแกรมที�พฒันาบนเว็บ ร่วมกบัโปรแกรม

จดัการฐานขอ้มูล  

 

 

4123204 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 Java Programming  

ภาษาและเทคโนโลยจีาวาข ั�นแนะนาํ การออกแบบ การทาํให้เกดิผล การทดสอบ และการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์และโปรแกรมภาษาจาวา  ลกัษณะเฉพาะ

ของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสาํเร็จรูป การจดัเหตุการณ์  การทาํงานหลายอย่างด้วยการ

เขียนโปรแกรมแบบพร้อมกนั การติดต่อกบัผูใ้ช้แบบกราฟิก เครื�องมือ ภาพเคลื�อนไหว การเขียน

โปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใชว้ิธีการระยะไกล และการเชื�อมต่อฐานขอ้มูล 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4123306 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Engineering  

ทฤษฎีและปฏิบตัิการผลิตซอฟตแ์วร์ ระบบคอมพิวเตอร์เชิงวิศวกรรม การวางแผนโครงสรา้ง

ด้วยซอฟต์แวร์ การกาํหนดสิ�งที�ตอ้งการในซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรม

แปลภาษาและการถอดรหัส การทาํคุณภาพของซอฟตแ์วร์ เทคนิคการทดสอบซอฟตแ์วร์ การบาํรุงรักษา

และการจดัการ ติดต ั�งซอฟตแ์วร์ 

 

4123502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Decision Support System  

ขบวนการตดัสินใจของมนุษย ์ระบบรูปแบบและชนิดของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ขอ้

แตกต่างกบัระบบประมวลผลสารสนเทศทั�วไป การสร้างระบบสนับสนุนการตดัสินใจ เครื�องมือช่วย

จดัสร้างรูปแบบการนาํเสนอ การหาวิธีที�เหมาะสม รูปแบบทางคณิตศาสตร์ที�เก ี�ยวขอ้งการจาํลองและ

แบบจาํลองที�เก ี�ยวขอ้ง การนาํระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไปใชป้ระโยชน์ พร้อมท ั�งตวัอยา่งกรณีศึกษา 

 

 

4123511 การออกแบบและการจัดการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Design and Management  

แนวคิดในการพฒันาระบบสารสนเทศ เครื�องมือ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการพฒันาระบบ

สารสนเทศ กระบวนการพฒันาระบบรวมถึงการศึกษาความเป็น   ไปได ้การเกบ็ขอ้มูลความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ การกาํหนดคุณลักษณะของระบบ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการนําระบบมาใช้งาน การ

บาํรุงรักษาและการประเมินผลระบบสารสนเทศ  วงจรชีวิตของโครงการ การใช้บริการภายนอก การ

วางแผนโครงการ การวิเคราะห์และจดัการความเสี�ยง  

 

4123512 เทคนิคการเขยีนโปรแกรมขั�นสูง 3(2-2-5) 

 Advance Programming Techniques  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

หลกัการเกี�ยวกบัการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร์ การเขียนฟังกช์ัน โปรแกรมแบบ

โครงสร้าง โปรแกรมแบบออปเจคต์  การวิเคราะห์ปัญหา และการวางแผน การออกแบบโปรแกรม    

ทอปดาวน์และบอททอมอพั  การทดสอบอลักอริทึมของโปรแกรม 

 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4123513 ระบบสารสนเทศเพื�อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Management Information System  

หลกัการบริหารและการจดัการ หลกัการคน้หาขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูล การจดัองคก์ร การ

วดัและการประเมินผล การจดัทาํรายงาน เขียนโปรแกรมและนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน

ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ 

 

4123522 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงออ็บเจกต์ 3(2-2-5) 

 Object  Oriented Analysis and Design  

     วฏัจ ักรของการพฒันาระบบงาน แนวคิดเก ี�ยวกบัเทคโนโลยีอ็อบเจกต์ หลักการพ ัฒนา   

ระบบงานแบบอินครีเมนทลั หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื�อการออกแบบยูเอ็มแอล (Unified Modeling 

Language) ข ั�นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบโดยการสร้างแบบจาํลองเก ี�ยวกบัความตอ้งการ การใช้

เทคนิคยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสร้างแบบจาํลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการ

คน้หาอ็อบเจกต ์แนวทางการออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพนัธ์

ระหว่างคลาสและอ็อบเจกต ์การสร้างโปรแกรมดว้ยวิธีใชเ้คสทูล แนวคิดเก ี�ยวกบัการทดสอบโปรแกรม

ตามแนวขอ้กาํหนดของยสูเคส 

 

4123515 การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Construction and Evolution  

     การพ ัฒนาซอฟต์แวร์จากแบบที�ได้มีการออกแบบไว้แล้ว ลักษณะ (Style) ในการเขียน

โปรแกรมกบัการพฒันาระบบ เทคนิคที�ช่วยในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ วิศวกรรมกระบวนการ (Process 

engineering) วิศวกรรมระบบ (System engineering) การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact analysis) การ

ปรับปรุงการออกแบบ (Refactoring)  

 

4123516 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกนัคุณภาพ 3(2-2-5) 

 Software Process and Quality Assurance  

    ส่วนประกอบของกระบวนการในการจัดทําซอฟ ต์แว ร์  การพ ัฒนาและปรับปรุ ง

กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ เนน้การสร้างซอฟตแ์วร์ การวดัผล การรับประกนักระบวนการในการจดัทาํ

ซอฟตแ์วร์รวมทั�งคุณภาพของซอฟตแ์วร์ การรับรองกระบวนการซอฟตแ์วร์ และผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4123517 การบริหารการจัดเกบ็ผลผลติจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Configuration Management  

     ฟังกช์นัที�จาํเป็นต่อการสนบัสนุน ข ั�นตอนการควบคุมและการบาํรุงรักษาผลผลิตที�เกดิจากการ

พฒันาซอฟตแ์วร์ให้มีความบูรณภาพ ตลอดวงจรชีวิตของโครงงาน วิธีการสร้างโปรแกรมจดัการโครง

แบบซอฟตแ์วร์ การตรวจสอบโครงแบบพื�นฐาน และความสามารถในการตรวจสอบแบบยอ้นกลบั 

 

4123518 การบริหารโครงการและความเสี�ยงของซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Project Management and Software Risk Management  

     ความรู้ และความเชี� ยวชาญในการวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์ วิ เคราะห์เชิงประเมิน       

งบประมาณในการพฒันาซอฟต์แวร์และการจดัตารางการทาํงาน ประเมินค่าใช้จ่ายและหลักการทาง

เศรษฐกจิจุลภาค สามารถวางแผนการจดัการและวิธีการในเชิงวิธีการที�ใช้สําหรับการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและวิธีการอยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ การจดัการการพฒันาซอฟต์แวร์ ได้แก ่การ

บ่งชี�ความเสี�ยง การวิเคราะห์ความเสี�ยง การจดัลําดับความเสี�ยง การวางแผนการจดัการความเสี�ยง การ

แกไ้ขความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง เกณฑ์ในการวดัคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัด

คุณภาพกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ วิธีการในการรวบรวมขอ้มูลและการประเมินผล 

 

4123519 การทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

 Software Validation and Verification  

    หลกัการพื�นฐานสาํหรับการประกนัการทวนสอบและการทดสอบซอฟต์แวร์ที�พฒันาขึ�นโดย

ใชเ้ทคนิคแบบสถิตและแบบพลวตั การทดสอบซอฟต์แวร์แบบหลายขั�น การวิเคราะห์ปัญหาและการ

จดัทาํรายงานสรุป 

 

 

4123520 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Human Computer Interaction  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4123306 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

หลกัการและกฎเกณฑก์ารปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

ในการปฏิสมัพนัธ์โตต้อบกบัวตัถุในระบบหน้าต่าง การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ช้ การออกแบบ 

จาํลอง และประเมินผลระบบโตต้อบ เครื�องมือกราฟิกสําหรับการปฏิสัมพ ันธ์ระหว่างมนุษย์กบั

คอมพิวเตอร์ 

 



 

รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4123617 การประยุกต์ใช้งานมลัติมเีดยี 3(2-2-5) 

 Multimedia Application  

แนวคิดและทฤษฎีสาํหรับการสร้างสื�อมลัติมีเดีย การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารโดยใชสื้�อประสม

ประเภทมัลติมี เดีย องค์ประกอบมัลติมีเดีย การสร้างสรรค์งานโต้ตอบ การสร้างการ์ตูน แบบ

ภาพเคลื�อนไหว หรือการสร้างสื�อประสมในรูปแบบต่าง ๆ  

 

4123707 การสื�อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4121401 ระบบปฏิบตัิการ 

พื�นฐานการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย พื�นฐานขอ้มูลและสัญญาณ การส่งผ่านขอ้มูลดิจิทลั

และการอินเตอร์เฟซ สื�อกลางส่งขอ้มูล และการมลัติเพล็กซ์ การตรวจจบัขอ้ผดิพลาด การควบคุมการไหล

ของขอ้มูล และการควบคุมขอ้ผดิพลาด แบบจาํลองเครือข่าย รูปแบบการเชื�อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ และ

สื�อกลาง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่าย และส่วนประกอบของการสื�อสารขอ้มูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

 

4123802 การเตรียมสหกจิศึกษา  2(90) 

 Cooperative Education Preparation  

    เงื�อนไขรายวิชา  : GPA ไม่นอ้ยกว่า 2.50 

     :  ผลการเรียนรายวิชา 4122502 และ 4123707 ต ั�งแต่ C+ ขึ�นไป 

       หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกจิศึกษา ระเบียบขอ้บงัคบัที�เก ี�ยวขอ้ง ความรู้

พื�นฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ ความรู้พื�นฐานในการปฏิบตัิงาน การสื�อสารและมนุษยสมัพนัธ ์

การพฒันาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียน

รายงาน 

 

4124506 คลงัข้อมูลและเหมอืงข้อมูล 3(2-2-5) 

 Data  Warehouse and Data Mining  

แนวคิดคลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบคลังขอ้มูล 

ระเบียบวิธีพฒันาคลงัขอ้มูล ข ั�นตอนการออกแบบคลังขอ้มูลและสร้างคลังขอ้มูล การประยุกต์ใช้งาน

คลงัขอ้มูล การดาํเนินการโครงสร้างแบบลูกบาศก ์กระบวนการคน้พบความรู้ กระบวนการเตรียมขอ้มูล 

เทคนิคการทาํเหมืองขอ้มูล การคน้พบความรู้ดว้ยกฎ ความสมัพนัธ์ การจาํแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่ม

ขอ้มูล โปรแกรมประยกุตก์ารทาํเหมืองขอ้มูล 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4124509 ความมั�นคงของเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Network Security  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4123707 การสื�อสารขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การออกแบบความปลอดภยั ความน่าเชื�อถือ และความเสถียรของระบบ การใชง้านเครือข่าย 

ทั�งในระดับแนวคิด (Logical) และระดับกายภาพ (Physical) โปรแกรมรักษาความปลอดภยัต่างๆ  

โปรแกรมสาํหรับควบคุมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที�ติดต ั�งในระบบ การกาํหนดรูปแบบของการบนัทึก

ขอ้มูลในการใชเ้ครือข่ายเพื�อการตรวจสอบ การเขา้รหัสเพื�อป้องกนัเทคนิคต่างๆ ที�มีอยูใ่นการรักษาความ

ปลอดภยัของเครือข่าย ทั�งภายในเครือข่ายและระหว่างเครือข่าย 

 

4124803 สหกจิศึกษา  6(16 สัปดาห์) 

 Cooperative Education  

    วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น: สอบผา่น 4124919 เตรียมสหกจิศึกษา 

      การปฏิบตัิงานในลกัษณะพนกังานชั�วคราว ตามโครงงานที�ไดร้ับมอบหมายตลอดจนการจดัทาํ

รายงานและการนาํเสนอ 

 

4124806 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 5(450) 

 Field Experience in Software Engineering  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ เพื�อให้ไดร้ับความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 

 

4124911 โครงงานวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 1 2(180) 

 Software Engineering  Project  I  

เงื�อนไขรายวิชา : 4121105  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้ 

การพฒันาโครงงานที�เก ี�ยวกบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  โดยให้ประยุกต์ใช้ความรู้ที�เรียนมาเพื�อ

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมหรือระบบงานที�ใชง้านไดจ้ริง โดยจะตอ้งวิเคราะห์ปัญหา กาํหนดวิธีการ

แกปั้ญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การออกแบบและการ

วิเคราะห์เชิงวตัถุ  กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกนัคุณภาพ การทวนสอบและการทดสอบ

ซอฟตแ์วร์  จดัทาํรายงานและนาํเสนอโครงงานซึ�งเป็นการสอบปากเปล่า 

 

 

 

 



รหสั  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                     น(ท-ป-ต) 

 

4124912 โครงงานวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 2 5(450) 

 Software Engineering  Project II  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : สอบผา่น 4124911  โครงงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

เป็นโครงงานต่อเนื�องมาจากโครงงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 หรือพฒันาโครงงานชิ�นใหม่ที�มี

ขนาดของโครงงานใหญ่ขึ�น โดยมีการพฒันาตน้แบบและจดัทาํเอกสารตามขั�นตอนกระบวนการวศิวกรรม

ซอฟตแ์วร์ จดัทาํรายงานและนาํเสนอโครงงานซึ�งเป็นการสอบปากเปล่า 

 

4124913 การสัมมนาวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 1(0-3-2) 

 Seminar in Software Engineering  

การสัมมนาเก ี�ยวกบัความกา้วหน้า อาจเป็นกรณีศึกษา และประเด็นใหม่ ๆ ที� เก ี�ยวกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  แนวคิดที�แปลกใหม่และผลงานที�มีคุณค่า

ทางคอมพิวเตอร์จากเอกสาร วารสาร งานวิจยัหรือการที�ปฏิบตัิงานจริง 

 

4124930 หวัข้อพิเศษเกี�ยวกบัวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(2-2-5) 

 Special Topic in Software Engineering I  

หัวขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวิทยาการใหม่ ๆ ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าสนใจในปัจจุบนัและพฒันาการ

ใหม่ในวงการความรู้ของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยใีหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผา่นสื�อการ

สอนในรูปแบบต่างๆ  

 

4124931 หวัข้อพิเศษเกี�ยวกบัวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(2-2-5) 

 Special Topic in Software Engineering II  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4124930 หัวขอ้พิเศษเก ี�ยวกบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

หัวขอ้พิเศษ เทคโนโลยหีรือวทิยาการใหม่ ๆ ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าสนใจในปัจจุบนัและพฒันาการใหม่ใน

วงการความรู้ของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยใีหม่ๆ อาจมีการสาธิตโดยผา่นสื�อการสอน

ในรูปแบบต่างๆ และการทศันศึกษา   


