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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่ว้ป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย: หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
ภาษาองักฤษ: Master of Science Programme in Software Engineering  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
ช่ือเต็ม (ไทย):  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) 
ช่ือยอ่ (ไทย):  วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแ์วร์) 
ช่ือเต็ม (องักฤษ):   Master of Science (Software Engineering) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ):   M.Sc. (Software Engineering) 

3. วชิาเอก  
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

36 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1. รูปแบบ  
เป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒิปริญญาโท  

5.2. ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทย ส่วนเอกสาร ต าราและขอ้สอบของหลกัสูตรเป็นภาษาองักฤษ  

5.3. การรับเข้าศึกษา  
รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยได ้ 

5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
ดา้นสมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์กบัองคก์ารชั้นน าดา้นคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ บริษทั  

ออราเคิล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ  ากดั และบริษทัฮิวเลตต-์แพคการ์ด
(ประเทศไทย) จ  ากดั  
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5.5. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร  
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

 วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
  เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
สภาวิชาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  

  วนัท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
สภาสถาบนัอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 137 

 วนัท่ี 20  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2553 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2554 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
8. อาชีพที่สามารถประกอบ้ด้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) วิศวกรซอฟตแ์วร์ 
(2) ผูจ้ดัการโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ / ระบบสารสนเทศ 
(3) นกัเขียนโปรแกรม 
(4) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(5) นกัวิชาการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(6) นกัพฒันาเวบ็ไซต ์
(7) ผูดู้แลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย 
(8) นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการพฒันาซอฟตแ์วร์ เป็นตน้  

9.  ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบั                ช่ือ-สกุล 
1        ผศ.ดร.วชิรศกัดิ์   วานิชชา 
 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา)          สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ) 
             Ph.D.    Japan Advanced Institute of Science 

     (Information Science)                        Technology (2547) 
2        ดร.ชลเมธ  อาปณิกานนท ์
 

                Ph.D.                     The Georgia Institute of       
(Electrical and Computer Engineering)  Technology (2547)                                                         

 

3        ดร.พรชยั  มงคลนาม 
                                      

                Ph.D.                                    Arizona State University (2546) 
     (Computer Science)                   

  

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด กรุงเทพฯ 

x 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร   
11.1.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

 จากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนับสนุนการพฒันา
อุตสาหกรรมและบริการภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์โดยใชว้ิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและทรัพยสิ์นทางปัญญาให้กบัผลผลิตชุมชน ตลอดจนการพฒันาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรมซอฟต์แวร์นบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภยัคุกคาม 
ทางดา้นเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองค์ความรู้
อยา่งเป็นระบบ และการใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งยทุธศาสตร์ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 (ICT2020) ท่ีก  าหนดทิศทางและการพฒันา ICT เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการวิศวกรซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 

11.2.  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
  จากการเปล่ียนแปลงด้านสังคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง 
(Ubiquitous Computing) ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วผา่นเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกบัราคา
และค่าใชจ่้ายท่ีถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ี
สามารถส่ือสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็ว น าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
จ  าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได้ จึงจ  าเป็นต้องใช้นักพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม ท่ีช่วยช้ีน าและขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสงัคมและวฒันธรรมไทย 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1.  การพฒันาหลกัสูตร  
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งกระท าในเชิงรุก โดยพฒันา

หลกัสูตรน้ีมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพฒันาวิศวกรซอฟต์แวร์ให้สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้นระดบัประเทศและสากล โดยการพฒันาบุคลากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความพร้อมท่ี
สามารถปฏิบติังานไดท้นัที และมีความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและ/หรือวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจถึงผลกระทบ
ของซอฟต์แวร์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร 
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12.2.  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 จากยทุธศาสตร์ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย และการใชค้อมพิวเตอร์ทุก
หนทุกแห่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสงัคมไทย ดงันั้นการใชซ้อฟต์แวร์ตอ้งใชใ้น
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรทางดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรีในหวัขอ้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นซอฟตแ์วร์และการวิจยั และการมุ่งสร้างบณัฑิตท่ีดีและ
เก่ง เพื่อการพฒันาประเทศและสงัคม 

12.3. 13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน   
12.4.  13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน  

 รายวิชาเลือกในระดบับณัฑิตศึกษาต่างๆของคณะท่ีนักศึกษาสามารถเลือกลงไดเ้พื่อเป็นการพฒันาองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
รายวิชาเลือก  

13.3 การบริหารจดัการ                                                                       
 ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหม้ีการใชท้รัพยากรของคณะร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อนกัศึกษาและองคก์าร 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญาและความส าคญั 

 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันาประเทศ 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  
และเน่ืองจากเทคโนโลยีการผลิตซอฟต์แวร์พฒันาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงขนาดและความซับซ้อนของ
ซอฟต์แวร์ก็เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ท าให้การพฒันาซอฟต์แวร์ตอ้งอาศยักระบวนการผลิตท่ีถูกออกแบบอย่าง
ละเอียดตามมาตรฐานท่ีเป็นสากล หลกัการทางวิศวกรรมจึงไดถู้กน าเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมการพฒันา 
ประเมินผล  ประกนัคุณภาพ ของซอฟตแ์วร์เพื่อใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพตามตอ้งการ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์
จึงเป็นสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีสนใจอย่างมากในปัจจุบนั ดงัเห็นไดจ้ากการสนับสนุนในดา้นต่างๆ จาก ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)/หรือ SIPA และ ซอฟตแ์วร์ปาร์ค  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีตระหนักถึงความส าคญัของการผลิตบุคลากรให้เป็น
ก าลงัส าคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จึงพฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ เพื่อใหบ้ณัฑิตไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการพฒันาซอฟตแ์วร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอยา่ง
ดีและสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2. วตัถุประสงค์  
1.2.1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซ่ึงมหาบัณฑิตตอ้ง

ไดรั้บ 
 การเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั กระบวนการพฒันาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์   
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวงจรการพฒันา และการบริหารวิศวกรรมซอฟตแ์วร์    
 ประสบการณ์จากการท างานร่วมกนัในการพฒันาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
 การเพ่ิมพูนความรู้ทางดา้นเคร่ืองมือ และวิธีการท างานท่ีเหมาะสมส าหรับด าเนินงานทางดา้น

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
1.2.2. เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถใชค้วามรู้ในการสร้างสรรคป์รับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาโปรแกรมให้

มีประสิทธิภาพข้ึน  มหาบณัฑิตสามารถท างานเก่ียวกบัวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมีประสบการณ์
เก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซ่ึง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล  

 

- พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน ACM/IEEE และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ 

- ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือทาง
 วิชาการและวิชาชีพ กบัองคก์าร
 ภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- มีความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับองค์การหน่วยงาน
นอกคณะทั้งในและต่างประเทศ
อยา่งนอ้ย 5 โครงการ 
- มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

- ส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตร
จากผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ส ารวจความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1. ระบบ  

การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 

1.2. การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3. การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 นอก วนั-เวลาราชการ (ภาคเสาร์-อาทิตย)์  

2.2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์หรือ

เทียบเท่าท่ี ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีความรู้ทางซอฟตแ์วร์  
 2.2.2  มีประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์   มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 

  คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้
 2.2.3  มีคุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ย 

 การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

เน้ือหาวิชาเป็นวิชาขั้นสูง แมว้่านกัศึกษาส่วนใหญ่จะจบการศึกษาสายตรงทางดา้นคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ แต่เน่ืองจากในเน้ือหาวิชาตอ้งใชป้ระสบการณ์การท างานประกอบเพ่ือให้เห็นภาพรวม และสามารถท าการ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้นกัศึกษาท่ีขาดประสบการณ์ท างานหรือไม่ไดท้  างานสายตรงจึงมีปัญหาในการเรียนบา้ง 
นอกจากน้ีภาษาองักฤษท่ีใชใ้นเอกสาร หนงัสือ ส่ือการสอน รวมถึงขอ้สอบเป็นปัญหาส าหรับนกัศึกษาบางกลุ่ม 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้้ขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จดัให้มี Tutor ติวบางรายวิชาควบคู่ขนานกบัการเรียนการสอนและเปิดหลกัสูตรระยะสั้นดา้นภาษาองักฤษให้

นกัศึกษาเขา้ฝึกอบรม รวมทั้งมีการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) ใหน้กัศึกษาศึกษาทบทวน 
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
จ านวนรับ 45 45 45 45 45 
ยอดรวม 45 90 90 90 90 

คาดว่าจะจบการศึษา      - - 45 45 45 
 

       2.6. งบประมาณตามแผน     
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)   

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ค่าบ ารุงการศึกษา 2,250,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

ค่าลงทะเบียน 1,782,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 4,032,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000 8,064,000 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 2556 2557 

ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 981,350 2,076,913 2,084,380 2,089,077 2,095,719 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  1,134,620 2,087,844 2,087,848 2,087,848 2,087,848 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 1,350,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
รวม (ก) 3,465,970 6,864,757 6,872,228 6,876,925 6,883,567 

ข. งบลงทุน  00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ค่าครุภณัฑ ์ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ข) 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

รวม (ก) + (ข) 3,865,970 7,264,757 7,272,228 7,276,925 7,283,567 

จ านวนนกัศึกษา  45 90 9 90 90 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 85,910 80,719 80,802 80,854 80,928 

หมายเหตุ ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 81,842 บาทต่อปี   
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2.7. ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  

2.8. การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และ

ประสบการณ์ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลกัสูตร และรายวิชาท่ีขอเทียบโอนตอ้ง
ศึกษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี 
3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1. หลกัสูตร  
3.1.1. จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 36 หน่วยกิต  
3.1.2. โครงสร้างหลกัสูตร  

โครงสร้างหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี   
                     แผน ก 2            แผน ข 
ก. หมวดวิชาบงัคบั                   18                    18       หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเลือก                          6               12       หน่วยกิต 
ค. วิทยานิพนธ ์/ การคน้ควา้อิสระ / การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ      12               6       หน่วยกิต 
  

 3.1.3. รายวชิา  
- รหัสวชิา 

รหสัวิชาประกอบดว้ย  3  หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 
  SWE   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
  INT  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                  ตวัเลข มีความหมายดงัน้ี 
  เลขหลกัร้อย แสดงระดบัของวิชา 
  เลขหลกัสิบ แสดงกลุ่มวิชา 
  เลขหลกัหน่วย แสดงล าดบัท่ีของวิชา 
                    เลขหลกัสิบแสดงกลุ่มวิชา ดงัน้ี  
  0  หมายถึง  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
  1-2  หมายถึง  หมวดวิชาซอฟตแ์วร์และการออกแบบ 
  3  หมายถึง  หมวดวิชาการสร้างและการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
  4  หมายถึง  หมวดวิชาการจดัการซอฟตแ์วร์ 
  5  หมายถึง  หมวดวิชากระบวนการทางซอฟตแ์วร์และการ 
      ประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
  6  หมายถึง  หมวดวิชาเคร่ืองมือการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
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  7  หมายถึง  หมวดวิชาสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
9                หมายถึง หมวดวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- รายวชิา 

 หมวดวิชาบงัคบั                            18                  หน่วยกิต  
SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

Software Engineering Principles 
3(3-0-9) 

SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง 
Advanced Systems Analysis and Design 

3(3-0-9) 

SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 
Software Project Management 

3(3-0-9) 

SWE 604 การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท าเอกสาร 
Software Development and Documentation 

3(3-0-9) 

SWE 605 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 
Software Verification and Validation 

3(3-0-9) 

SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 
Software Structures and Architectures 

3(3-0-9) 

 หมวดวิชาเลือก  
SWE 607 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

Software Engineering Mathematics 
3(3-0-9) 

SWE 610 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน 
Parallel and Distributed Systems 

3(3-0-9) 

SWE 611 การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทานต่อความบกพร่อง 
Software Fault Tolerance Design 

3(3-0-9) 

SWE 612 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั 
Embedded Software Design 

3(3-0-9) 

SWE 613 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการทางซอฟตแ์วร์           
Software Requirement and Specification Management 

3(3-0-9) 

SWE 630 ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย 
Operating Systems and Network Systems 

3(3-0-9) 

SWE 631 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับองคก์รขนาดใหญ่         
Enterprise Application Development 

3(3-0-9) 
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SWE 632 การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
Software Maintenance  

3(3-0-9) 

SWE 640 การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ 
Software Configuration Management  

3(3-0-9) 

SWE 650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์ 
System and Software Quality 

3(3-0-9) 

SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ 
Software Metrics  

3(3-0-9) 

SWE 660 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Software Engineering Tools 

3(3-0-9) 

SWE 661 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
Web Programming 

3(3-0-9) 

SWE 662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
JAVA Programming  

3(2-2-9) 

SWE 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Selected Topic in Software Engieering I 

3(3-0-9) 

SWE 691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 
Selected Topic in Software Engineering II 

3(3-0-9) 

SWE 692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 
Selected Topic in Software Engineering III 

3(3-0-9) 

INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ecision Support Systems 

3(3-0-9) 

INT 611 การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Financial Strategies for Information Technology 

3(3-0-9) 

INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 
Database Technology 

3(3-0-9) 

INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial Intelligence 

3(3-0-9) 

INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(3-0-9) 

INT 636 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์
Human-Computer Interaction 

3(3-0-9) 
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INT 637 การจดัการฐานความรู้ 
Knowledge Management 

3(3-0-9) 

INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล 
Data Mining 

3(3-0-9) 

 INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Security 

3(3-0-9) 

 INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
Telecommunication Technology 

3(3-0-9) 

 INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 
Internet Engineering 

3(3-0-9) 

 INT 653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี 
Mobile Application 

3(3-0-9) 

    หรือวิชาเลือกอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 วิทยานิพนธ ์/ การคน้ควา้อิสระ / การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

  SWE 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Software Engineering Workshop I 

3(2-2-9) 

  SWE 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2   
Software Engineerig Workshop II 

3(2-2-9) 

  SWE 700 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

12(0-24-48) 

  SWE 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
Special Project Study  

6(0-12-24) 

    หรือวิชาสมัมนาเชิงปฏิบติัการอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
3.1.4.  แสดงแผนการศึกษา 
          3.1.4.1 แผนการเรียนการสอน แผน ก 2 

ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่    1  หน่วยกติ (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง 3 (3 0 9) 
SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 

รวม 9 (9 0 27) 
ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่   2    หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

SWE 604 การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท าเอกสาร 3 (3 0 9) 
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SWE 605 การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 

SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
รวม 9 (9 0 27) 

ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที ่1   หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE 700 วิทยานิพนธ ์ 6 (0 12 24) 

รวม 9 (3 12 33) 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2    หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE 700 วิทยานิพนธ ์ 6 (0 12 24) 

รวม 9 (3 12 33) 
 

 3.1.4.2 แผนการเรียนการสอน แผน ข 
ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่    1   หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง 3 (3 0 9) 
SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 

รวม 9 (9 0 27) 
                             ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกติ   (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
SWE 604 การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท าเอกสาร 3 (3 0 9) 
SWE 605 การทวนสอบและการตรวจสอบความ

สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 

                       รวม 9 (9 0 27) 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที่  1   หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง* 3 (0 6 12) 

                       รวม 9 (6 6 30) 
ปีที ่2 / ภาคการศึกษาที่  2   หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาเลือก 3 (3 0 9) 
SWE 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง* 3 (0 6 12) 

                       รวม 9 (6 6 30) 
*หรือวิชาสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 



  

13 

 

 

3.1.5. ค าอธิบายรายวชิา  
 ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก.  

3.2. ช่ือ สกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล ำดับ  ช่ือ – นำมสกลุ 
คุณวุฒกิำรศึกษำสูงสุด 

(สำขำวิชำ) 
สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

(ปีทีส่ ำเร็จ) 
ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

ภำระงำนสอน (ชม./สัปดำห์) 

ปีกำรศึกษำ 
2552 2553 2554 2555 

1 นายวชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
 

Ph.D. 
(Information Science) 

Japan Advanced Institute 
of Science and 
Technology (2547) 

ผศ. 6 6 6 6 

2 นายชลเมธ  อาปณิกานนท ์
 

Ph.D. 
(Electrical and Computer 

Engineering) 

The Georgia Institute 
of Technology (2547) 

- 
 

6 6 6 6 

3 นายพรชยั  มงคลนาม  
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

Arizona State 
University (2546) 

- 6 6 6 6 

4 นายกติติพงศ ์ วะระทรัพย ์
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(2548) 

- 6 6 6 6 

5 นายสุเมธ  องัคะศิริกุล 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2537) 

ผศ. 6 6 6 6 

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการตามเอกสารแนบ (ค.ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร) 

3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ล าดับ  ช่ือ – นามสกลุ 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

(สาขาวิชา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

(ปีทีส่ าเร็จ) 
ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

ภาระงานสอน(ชม./สัปดาห์) 

ปีการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 

1 นายบวร  ปภสัราทร 
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
(2532) 

รศ. 6 6 6 6 

2 นายกติติชยั ลวนัยานนท ์
 

Ph.D. 
  (Computer Science) 

University of  Wales 
College of Cardiff (2539) 

รศ. 6 6 6 6 

3 นายบณัฑิต  วรรธนาภา 
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 547) 

- 
 

6 6 6 6 

    4 นายนิพนธ์ เจริญกจิการ 
 

Ph.D. 
(Information Systems) 

University of Toronto 
(2539) 

รศ. 6 6 6 6 

5 นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรนนัต์ 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
(2542) 

- 
 

6 6 6 6 

6 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Sheffield 
(2537) 

รศ. 6 6 6 6 

7 นางสาววิทิดา  จงศุกชยัสิทธ์ิ 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2551) 

- 
 

6 6 6 6 



  

14 

 

8 นายสนิท  ศิริสวสัด์ิวฒันา 
 

M.B.A. 
(Finance) 

University of Texas at 
San Antonio (25) 

- 
 

6 6 6 6 

9 นายสยาม  แยม้แสงสังข ์
 

M.Sc. 
 (Computer Science 

University of Texas at 
Dallas, U.S.A. (2540) 

- 
 

6 6 6 6 

10 นางสาวสุณิสา  สถาพรวจนา 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี (2546) 

- 
 

6 6 6 6 

11 นางสาวสุรีย ์ ฟูนิลกุล 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2551) 

- 
 

6 6 6 6 

12 นางสาวอนัฮวา  นิลรัตนศิ์ริ
กุล 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2544) 

- 
 

6 6 6 6 

13 นางสาวอุมาพร  สุภสิทธิเมธี 
 

ปร.ด. 
(วิทยาการคอมพิวเตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี(2551) 

- 
 

6 6 6 6 

3.2.3. อำจำรย์พเิศษ 

ล ำดับ  ช่ือ – นำมสกลุ 
คุณวุฒกิำรศึกษำสูงสุด 

(สำขำวิชำ) 
สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

(ปีทีส่ ำเร็จ) 
ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

ภำระงำนสอน (ชม./สัปดำห์) 

ปีกำรศึกษำ 

2552 2553 2554 2555 

      1 นายบรรจง  หะรังสี    
       

Ph.D. 
(Computer Science 

Engineering 

University of New South 
Wales (2542) 

- 
 

3 3 3 3 

 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ไม่มี 
4.2. ช่วงเวลา       ไม่มี 

4.3. การจดัเวลาและตารางสอน     ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของนกัศึกษาเพื่อการประยกุตค์วามรู้ พฒันาทกัษะการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  
วิทยานิพนธ/์โครงงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ในการ

ท าวิทยานิพนธ์ / โครงงาน ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท าโครงงานและการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาการปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ได ้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจยั
เพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.3. ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

5.4. จ านวนหน่วยกติ 
           6, 12 หน่วยกิต  

5.5. การเตรียมการ  
 นกัศึกษาท่ีลงรายวิชาบงัคบัครบและมีความประสงคจ์ะท าโครงงาน หรือวิทยานิพนธ ์ใหเ้ขียนแบบฟอร์มเสนอ

หวัขอ้โครงงาน หรือวิทยานิพนธ ์พร้อมระบุอาจารยท่ี์ปรึกษาภายในสปัดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 
5.6. กระบวนการประเมนิผล  

แผน ก 2 มีการสอบหัวขอ้วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้งน้ีจะมีการคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 
ท่านเป็นผูพิ้จารณา จากนั้ นนักศึกษาต้องแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงไม่ใช่รูปเล่มท่ีเป็น
วิทยานิพนธ์ นักศึกษาตอ้งสอบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย  ทั้งน้ีมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและคณะกรรมการ
ภายใน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  
 แผน ข มีรายงานความกา้วหน้าการท าการศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาคการศึกษา 
กระทัง่เสร็จส้ินการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล  

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ - มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 

- เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 
ความเป็นผูน้  า รับผดิชอบ และมวีินยั  - มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาทความเป็นผูน้  าและ

ผูต้าม เพื่อใหน้กัศึกษาปรับบทบาทได ้  
- ก  าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  
- สร้างวินยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพฒันาสงัคม ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบต่าง ๆ 
และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา  

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้นอยา่งรอบรู้ 
ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุปท่ีไวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  
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(2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พ่ือทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชก้าร 
     วินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
(3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้  าในการส่งเสริมใหม้ีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน

สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
(4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ก  าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเข้าชั้นเรียนให้

       ตรงเวลา และการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
 (2) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
 (3) การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท า  
      ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
 (4) ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
2.1.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี  
     มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ความสุจริตใจในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2. ความรู้  
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ตลอดจนทฤษฎีท่ีส าคญัและ

น ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ 
(2) มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวิจยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ในระดบัแนวหนา้ 
(3) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนั

ท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(4) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
              2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติใน 
สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของ
รายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
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 (2)  จดัใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  
(3)  จดัใหม้ีการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
2.2.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท า 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ และ

พฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองประเดน็หรือปัญหา 
(2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมขีอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสงัเคราะห์และใช้

ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

(3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือการปฏิบติัการทาง
คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวจิยั 
และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศกึษาทางการประยกุตว์ิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง 
2.3.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน และ การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ 
(2)   สงัเกตพฤติกรรม 
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2.4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
            2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 
(3) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และ

ปัญหาต่างๆ  
(4) แสดงออกทางทกัษะการเป็นผูน้  าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพใน

การท างานของกลุ่ม 
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
          รับผดิชอบ  
(1) มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
(2) การใชก้รณีศึกษา 
(3) การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืนๆ (ถา้มี) 
(4) ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงวิชาการ 
2.4.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2)   สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มูล        
(3)  สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2.5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและ

เสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 
             (2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและ 
                    ชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพ ์ 
                    ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธห์รือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

 2.5.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1)  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
  (2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาไดว้ิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์     
        เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
(3)  การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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 2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   (1)  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ   
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ  ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ การ 
  อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมกีารน าเสนอ 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา   (Curriculum Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมคีวามหมายดงันี ้
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น อยา่งรอบรู้ 
ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุปท่ีไวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(2)  ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชก้าร
วินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(3)  แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้  าในการส่งเสริมใหม้ีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
ความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ตลอดจนทฤษฎีท่ีส าคญัและ
น ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ 

(2)  มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวจิยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ในระดบัแนวหนา้ 
(3)  มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัในปัจจุบนั

ท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(4)  ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบต่อ

สาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
ทักษะทางปัญญา 

(1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ และ
พฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็หรือปัญหา 

(2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมขีอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสงัเคราะห์และใช้
ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิม
หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

(3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือการปฏิบติัการทาง

คอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิคการวจิยั 
และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
(2) สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ

ปรับปรุงตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 
(3) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และ

ปัญหาต่าง ๆ  
(4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้  าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการ

ท างานของกลุ่ม 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชน
ทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ 
รวมทั้งวิทยานิพนธห์รือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลกั  o ความรับผดิชอบรอง   

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
SWE601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์                                       ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 

SWE602 การวิเคราะห์และออกแบบ    
                ระบบขั้นสูง                            

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 

SWE603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
SWE604 การพฒันาซอฟตแ์วร์และการ

จดัท าเอกสาร                      
● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

SWE605 การทวนสอบและการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์        

● ○ ○ ○ ● 
 

○ 

 

○ 

 

○ ● 
 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ ● ○ ○ ○ 

SWE606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
                 ซอฟตแ์วร์                          

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
SWE607 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม  
               ซอฟตแ์วร์ 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 

SWE610 ระบบแบบกระจาย และแบบขนาน                                  ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE611 การออกแบบ ซอฟตแ์วร์แบบ
ทนทาน ต่อความบกพร่อง          

● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE612 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภท 
                ฝังตวั 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE613 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิง
ตอ้งการทางซอฟตแ์วร์              

○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE630 ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE631 การพฒันาโปรแกรมประยกุต์
ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่           

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

SWE632  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
SWE640 การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
SWE650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

SWE660 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 
● 

○ ○ ○ 
● 

○ ○ ○ ○ ○ 

SWE661 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE690 การศกึษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1     ○ ○ ○ 

 

● 
 

○ ○ ● ○ ○ ○ ●  
 

● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE691 การศกึษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2                  ○ ○ ○ 

 
● 
 

○ ○ ● ○ ○ ○ ●  
 

● ○ ○ ○ ○ ○ 
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
SWE692 การศกึษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 3 
○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

SWE672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2                          ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

SWE700 วทิยานิพนธ ์                                                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SWE701 การศกึษาโครงการเฉพาะเร่ือง                                  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 
INT610  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT611 การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT632 ปัญญาประดิษฐ ์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การ
ส่ือสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
INT636 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบั

มนุษย ์
○ ○ ○ ● ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

INT637 การจดัการฐานความรู้ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT638 การท าเหมืองขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT650 ความมัน่คงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

INT651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
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หมวดที่ 5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

(ภาคผนวก จ.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1. การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
 (1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 (2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและ/หรือการวดัผลการสอบ  
 (3) มีการสมัภาษณ์นกัศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒินอกหลกัสูตร 
2.2. การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) ภาวการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
(2) การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานในสถาน  

ประกอบการนั้น ๆ  
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา  

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

        ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และ
ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี  
         (1)  แต่ละรายวิชาบงัคบัตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2.5 จากระบบ 4 
             (2)  สอบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษเทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป 

หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลยั คณะ และหลกัสูตรท่ีสอน 
(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจยัอย่าง

ต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ การสนับสนุนดา้นการฝึกอบรมทาง
วิชาการและ/หรือวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพฒันาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
(2) การจดัอาจารยพ่ี์เล้ียงเพื่อแนะน าการจดัการเรียนการสอน 
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2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อการสอนและการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 

การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(3) มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(4) ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญ

ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์เป็นรอง 
(5) จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยั 
(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวิจยัต่าง ๆ ของคณะ 
(7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลกัสูตร  
 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัให้แก่อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อวางแผนการ

จดัการเรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
1.พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยั
โดยอาจารยแ์ละนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู ้ น า ใน ก ารส ร้ า งอ งค์
ความ รู้ให ม่ๆ  ในส าข า
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรี ยน ท่ี ส ร้ างทั้ งคว าม รู้
ความสามารถในวิชาการ 
ที่ทนัสมยั 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลัก สู ตรให้ มี คุณ ภ าพ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐาน   
ของหลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

1.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน 
ACM/IEEE แ ล ะ ก ร อ บ ม าต รฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

3. จัดแนวทางการเรียนให้มีทั้ งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั และมีแนวทางการเรียนรู้ที่ทนัสมัย
ดว้ยตนเอง 

4. จัดให้มีนักพฒันาการเรียนรู้ เพื่อช่วยกระตุน้ให้
นกัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

5. ก  าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่า
ปริญญาเอก และ/หรือ เป็นผู ้มีต  าแหน่งทาง
วิชาการ หรือ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น   

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนเป็นผู ้น าในทาง
วิช าก าร  และ /ห รื อ  เป็ น ผู ้ เช่ี ย วช าญ ท าง
คอมพิวเตอร์ หรือในดา้นที่เกี่ยวขอ้ง 

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาดูงานทั้ ง

1. หลกัสูตรที่สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2. จ านวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจ า ประวติั
อาจารยด์้านคุณวุฒิประสบการณ์  และการ
พฒันาอบรมของอาจารย ์

3. ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์
ผูส้อนโดยนกัศึกษา 

4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการหลกัสูตรที่
ประกอบดว้ยอาจารยภ์ายในคณะทุกปี 

5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 5 ปี 

6.ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ การศึกษาทุก
ปี 
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ในและต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่างนอ้ย
ทุก 5 ปี 

9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา  อาจารย์ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั งบประมาณ ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินของคณะ
กรรมการฯ 

10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยผูส้ าเร็จการศึกษา 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พ่ือจดัซ้ือหนังสือและต ารา ส่ือการ
เรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม         

ล าดบั ช่ืออุปกรณ์ 

บริหาร
จดัการงาน
ส านกังาน 

บริหารจดัการดา้น 
การเรียนการสอน 

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 86 84 เคร่ือง 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 17 เคร่ือง 

3 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 20 8 เคร่ือง 

4 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั 1 - เคร่ือง 

5 อุปกรณ์ Network Switch    27 ตวั 

6 เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์  5 30 เคร่ือง 
7 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualize) 1 15 เคร่ือง 

8 เคร่ืองสแกนเนอร์ 4 3 เคร่ือง 

9 กระดานอเิลก็ทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 

10 กลอ้งดิจิทลั 6 3 เคร่ือง 

11 กลอ้งวดิีทศัน ์ 2 2 เคร่ือง 

12 เคร่ืองขยายสัญญาณ (Amplifie - 23 ตวั 

  13 ไมลโ์ครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) - 26 ชุด 
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14 เกา้อี้ (หอ้งเรียน) - 575 ตวั 

15 ระบบกลอ้งวงจรปิด 35 - ตวั 

16 ระบบ Access Control 38 - ตวั 

17 ระบบ Videoconference - 4 ระบบ 

18 ระบบปรับการรับส่งขอ้มูลบนเครือขา่ย  - 4 ระบบ 

19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 

20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์ - 1 ระบบ 

21 อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Storage e-Learning 1 Terabyte) - 2 ระบบ 

22 ระบบจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Document) 1 - ระบบ 

23 เคร่ืองแม่ข่ายส าหรับระบบหอ้งเรียนเสมือนจริง - 1 ชุด 

24 การเช่าเคร่ืองแม่ข่ายพร้อมซอฟตแ์วร์บริหารจดัการ - 4 ชุด 

25 Access Point Wireless LAN 11 17 ชุด 
26 Layer 3 Switch 1 - ระบบ 
27 เคร่ืองเมนเฟรม อุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมซอฟตแ์วร์ - 1 ระบบ 

28 ระบบ E-Learning    1 ระบบ 

จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
ส่ือการเรียนรู้ ประเภท 

ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด ้ทย ต่างประเทศ รวม 
1 หนงัสือ (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอื่น ๆ 701 4,223 4,924 
2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอื่น ๆ 1,263 907 2,170 
3 วิทยานิพนธ์/

โครงงาน (เล่ม) 
วิทยานิพนธ์ และ/หรือโครงงานระดบั
บณัฑิตศึกษา 

784 - 784 

4 ซีดีรอม (แผ่น) ซีดีรอมการศึกษา 5,989 - 5,989 
5 ดีวีดีรอม (แผ่น) ดีวีดีรอมการศึกษา 827 - 827 

 

 

2.3. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ  
ประสานงานกบัส านักหอสมุด ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษา

ไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพิ์เศษท่ีเชิญมาสอนบาง
รายวิชาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ ส าหรับใหส้ านกัหอสมุดจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนงัสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตอ้งจดัส่ือ
การสอนอ่ืนๆเพื่อใชป้ระกอบการเรียนรู้ เช่น เคร่ืองมลัติมีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติ 
และเคร่ืองฉายสไลด ์ 
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2.4. การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนังสือเพ่ือเขา้ส านักหอสมุด และท า

หน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าท่ีดา้นโสตทัศนอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความ
สะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมี
รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
หอ้งปฏิบติัการ ระบบเครือข่าย 
แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร ส่ือและช่องทางการ
เรี ยน รู้ ท่ี เพี ยบพ ร้อม  เพ่ื อ
สนับส นุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพ  
 

1. จดัให้มีห้องมลัติมีเดีย ท่ีมีความพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน 
การบนัทึกเพ่ือเตรียมจดัสร้างส่ือส าหรับ
การทบทวนการเรียนรู้ 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีมีเคร่ืองมือท่ี
ทนัสมยัในระดบัสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบติั สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบติังานในวชิาชีพ 

3.จดัใหมี้เครือข่ายและหอ้งปฏิบติัการทดลอง
เปิด ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และพ้ืนท่ีท่ี
นกัศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 

4. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือต ารา 
และส่ือดิจิทลัเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จดัใหมี้เคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่าย
ขนาดใหญ่  อุปกรณ์ เค รือข่ าย  เพ่ือให้
นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการการบริหารระบบ 

1. รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา ชัว่โมงการใช้
งานห้องปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ 
ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหัว
นกัศึกษา 

2. จ านวนนกัศึกษาลงเรียนในวชิาเรียนท่ีมี
การฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ  

3.  สถิติของจ านวนหนงัสือต ารา และส่ือ
ดิจิทลั ท่ีมีให้บริการ และสถิติการใช้
งานหนงัสือต ารา ส่ือดิจิทลั  

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ
เรียนรู้และการปฏิบติัการ  

 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใ์หม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2. การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนรู้ ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ

การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษา หารือ
แนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดม้หาบณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต ่าระดบั

ปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมติั และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษต่อไป (ถา้มี) 
4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1. การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนตอ้งมีวุฒิไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ และมีความรู้ดา้น

วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.2. การเพิม่ทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร และสามารถบริการอาจารยใ์หใ้ชส่ื้อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก ซ่ึง
จ  าเป็นตอ้งใหม้ีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวิชาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านกัศึกษา 
 5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
  มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศกึษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่
นกัศกึษา และอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา (Office Hours) หรือนดัหมายตามตอ้งการเพื่อให้
นกัศกึษาเขา้ปรึกษาได ้นอกจากน้ีควรมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา
 5.2. การอุทธรณ์ของนกัศึกษา  
  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(ภาคผนวก จ.) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

(1) ความตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความช านาญเพ่ิมเติมท่ีสามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ชก้บังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้ าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ยงัคงท างานท่ีเดิมโดยรับผดิชอบมากข้ึน 

(2) จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร พบว่า ผูใ้ชบ้ณัฑิตต้องการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหาร
บุคลากรทางดา้นคอมพิวเตอร์และทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได ้สามารถใชภ้าษาองักฤษไดดี้ และมีทกัษะ
ดา้นระบบคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยั  
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนินงาน  
 

ปีที่ 1                          ปีที่ 2 ปีที่ 3 

(1) อาจารยป์ระจ าอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

 X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแลว้   

 X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ   
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X  X  

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X  
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   หมวดที ่8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลกัสูตร 

1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
1.1. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหค้  าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยทุธใ์น
การเรียนรู้ 

(2) การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
(3) ประเมนิผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1.2. การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  (1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวิชา (ถา้มี) 
 (2) การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ่ี์เล้ียง 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 
  (1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
  (2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
  (3) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งส ารวจสมัฤทธิผลของบณัฑิต 
3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7. ขอ้ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 คน 
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

(1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และรายงานจาก 
มคอ.7 

(2) วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
(3) เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ ์(ถา้มี) 

    

     เอกสารแนบ 
     ภาคผนวก ก.     ค าอธิบายรายวิชา 
     ภาคผนวก ข.     เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
 ภาคผนวก ค.     ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
     ภาคผนวก ง.     ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
     ภาคผนวก จ.     ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 ภาคผนวก ฉ.     เอกสารความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา  

SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์         3(3-0-9) 
   Software Engineering Principles 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ โมเดล ระเบียบวธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์  คุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์  
ตวัอยา่งของการพฒันา ระเบียบและการจดัการโครงการซอฟตแ์วร์    
Fundamental of software engineering, models, software development methodology, software characteristics, 
development examples, regulation and software project management. 
 
SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง      3(3-0-9) 
  Advanced Systems Analysis and Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ ยูเอ็มแอล เคร่ืองมือการวิเคราะห์และ
ออกแบบ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมความต้องการ เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ โมเดลฟังก์ชนั โมเดล
โครงสร้าง โมเดลพฤติกรรม ขั้นตอนการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบโมเดลเชิงอ็อบเจกต์ การ
ออกแบบการจ าแนกกิจกรรม โมเดลการจดัการขอ้มูล และการออกแบบตวัประสาน  
Object-oriented analysis and design techniques and process, Unified Modeling Language (UML), analysis and 
design tool, issues related to requirements elicitation, various analysis techniques, functional model, structural 
model, behavioural model, an efficient design phase, object model design, design decomposition activities, data 
management models, and interface design. 
 
SWE 603  การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์         3(3-0-9) 
  Software Project Management 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
องค์ประกอบโครงการซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีการบริหารโครงการซอฟต์แวร์  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม รายละเอียดของโครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประเมินโครงการ การ
วิเคราะห์ความเส่ียง การวางแผนการปฏิบติั และพ้ืนฐานการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
Software project component, software project management methodology, management information system in 
business and industrial, detail of software engineering projects, project evaluation, risk analysis, activities 
planning, and basic of software quality assurance. 
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SWE 604   การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท าเอกสาร      3(3-0-9) 
 Software Development and Documentation  
 วิชาบงัคบัก่อน:  SWE 601 Software Engineering Principles     
ระเบียบวิธีการพฒันาซอฟต์แวร์ การพฒันาซอฟต์แวร์แบบแอจจิล การสร้างซอฟต์แวร์ วิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ของซอฟตแ์วร์ รีแฟกเทอร์ริง  ดีไซน์แพต็เทิร์น และเอกสารโครงการซอฟตแ์วร์  
Software development methodology, agile software development, software construction, methods to improve 
quality of software, refactoring, design patterns, and software project documentation 
 
SWE 605     การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์               3(3-0-9) 
 Software Verification and Validation 
 วิชาบงัคบัก่อน:  SWE 601 Software Engineering Principles 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวงจรของการทวนสอบการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ การวางแผน การ
ทดสอบและเทคนิคการทดสอบโดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของเอกสารและ
เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบระบบ และการยอมรับของผูใ้ชใ้นซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันา 
Basic idea of the software verification and validation cycle, planning, testing and technique of testing using 
computer, document validation and tools for system validation, and user acceptance for the developed software             
 
SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์                           3(3-0-9) 
  Software Structures and Architectures 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความหมายและรูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ตัวเช่ือมประสาน กระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต์ สถาปัตกรรมเชิงแนวความคิด สถาปัตยกรรมเชิงบริการ สถาปัตยกรรมแบบ
ขบัเคล่ือนดว้ยโมเดล ซอฟตแ์วร์เอเจนตแ์ละซอฟตแ์วร์คอมโพเนนท ์
Definition and patterns of the software architecture, middleware, software development process, object-
oriented technology, aspect-oriented architecture, service-oriented architecture, model-driven architecture, 
software agent, and component-based software 
 
SWE 607 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์      3(3-0-9) 
   Software Engineering Mathematics 
   วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ระบบรูปนัย ประพจน์และเพรดิเดตแคลคูลสั ทฤษฎีเซต ฟังก์ชนัความสัมพนัธ์และล าดบั ชนิดของข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์ พีชคณิต วิธีรูปนยั แนวทางพีชคณิตและกรณีศึกษา 
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Formal system, propositional and predicate calculus, theories of sets, relations functions and sequences, 
mathematical data types, algebra, formal method, algebraic approach and case study 
 
SWE 610 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน                    3(3-0-9) 
  Parallel and Distributed Systems 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย กระบวนการท างานของเคร่ืองหลายเคร่ือง เครือข่าย กระบวนการ  
ติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ การเก็บข้อมูลแบบกระจาย แนวความคิดเก่ียวกับการติดต่อส่ือสาร แบบ
กระจาย แบบรูปขอ้ผดิพลาด การกระจายและการคน้คืนภาพ 
Data distributed computing, multiple computer processing, networking, computer communication processes, 
distributed data storage, concept of distributed communication, error pattern, and image distribution and 
retrieval 
 
SWE 611 การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทานต่อความบกพร่อง    3(3-0-9) 
   Software Fault Tolerance Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การทนทานต่อความบกพร่องของซอฟตแ์วร์ ความคิดและการน าซอฟต์แวร์ไปใช ้       การจ าแนกการล่มของ
ระบบ/ความซ ้ าซอ้นดา้นเวลาและสารสนเทศ การกูคื้นขอ้ผดิพลาดในทิศทางไปขา้งหน้าและถอยหลงั การจ ากดั
ความผดิพลาด ส่วนประกอบท่ีทนทานต่อความบกพร่องไดแ้บบสมบูรณ์ ระบบท่ีท างานเป็นล าดบัและท างานไป
พร้อมกนั การจดัการส่ิงผิดปรกติ ทรานแซกชนัและอะตอมมิกแอกชนั โวทต้ิงและการออกแบบท่ีหลากหลาย 
และกรณีศึกษา 
Software fault tolerance, concepts and implementation, failure classification, information and time redundancy, 
forward and backward error recovery, error confinement, idealized fault-tolerant component, sequential and 
concurrent systems, exception handling, transactions and atomic actions, voting, and design diversity and case 
study 
 
SWE 612   การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั       3(3-0-9) 
               Embedded Software Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ซอฟตแ์วร์แบบฝังตวั  หลกัการของระเบียบวิธีในการออกแบบเพื่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ รูปแบบการทวนสอบ 
การออกแบบและการเลือกใชส้ถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสม และการออกแบบท่ีข้ึนกบัแพลตฟอร์ม 
Embedded software, principles of a methodology that favours design reuse, formal verification, software design 
and optimized architecture selection, and platform-based design 
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SWE 613 การจดัการขอ้ก  าหนด และ ส่ิงตอ้งการทางซอฟตแ์วร์     3(3-0-9) 
  Software Requirement and specification Management 
  วิชาบงัคบัก่อน:  SWE 601 Software Engineering Principles 
ความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ กระบวนการไดม้าซ่ึงความตอ้งการ ลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความตอ้งการและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ โมเดล การวิเคราะห์ความตอ้งการ งานเอกสาร   
การทวนสอบส่ิงตอ้งการ และการจดัการความตอ้งการทางซอฟตแ์วร์ 
Software requirement, process of requirement archiving, characteristic of software requirement, relation 
between requirement and software architecture, model, requirement analysis, documentation, requirement 
verification, and software requirement management 
 
SWE 630         ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย       3(3-0-9) 

 Operating Systems and Network Systems 
 วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 

ประเด็นการออกแบบระบบ แนวความคิดมลัติโปรแกรมมิง การจดัสรรและการจดัการทรัพยากร การออกแบบ 
และปฏิบัติการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความตอ้งการดา้นการ
ออกแบบฟังกช์นัและระบบยอ่ยการติดต่อส่ือสาร   
System design issues, multi-programming concepts, resource allocation and management, design and operation 
of computer network, computer hardware and software system, function design requirements and 
communication subsystem 
 
SWE 631  การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับองคก์รขนาดใหญ่     3(3-0-9) 
  Enterprise Application Development 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ภาพรวมการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แพลตฟอร์มของจาวา สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์เชิงบริการ การติดต่อฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล การพัฒนาและการใช้องค์ประกอบซ ้ า
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์แบบกระจาย ระบบงานประยุกต์หลายฝ่ัง การเฝ้าระวงัขอ้มูล การประมวลผล รายงาน
ปัญหาและวิธีแกปั้ญหาการท างานพร้อมกนั การกระจายภาระงานและการปรับค่า ความมัน่คงของระบบงาน
ประยกุต ์และประเด็นดา้นการพฒันาและติดตั้งระบบงานประยกุต ์
Object-Oriented Programming Review, Java platform, software architectures, service oriented architecture 
(SOA), database connectivity and SQL, component development and reuse, distributed object technologies, 
multi-tier applications, data marshalling, transaction processing, concurrency problems and resolutions, load 
balancing and tuning, application security, and application installation and deployment issues. 
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SWE 632 การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์        3(3-0-9) 
  Software Maintenance 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
นิยาม ค าส าคญั  ธรรมชาติของการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ ประเด็นส าคญัทางเทคนิค ประเด็นดา้นการจดัการ การ
ประมาณตน้ทุน  การประเมินคุณภาพ วิธีการและกระบวนการการบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
Definition, keywords, nature of the software maintenance, important technical issues, management issues, cost 
estimation, quality assessment, method and process of software maintenance 

 
SWE 640 การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์                     3(3-0-9) 

  Software Configuration Management  
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
นิยาม คุณลกัษณะเฉพาะของการจดัการโครงแบบซอฟต์แวร์ การระบุส่ิงท่ีตอ้งท าการเฝ้าติดตาม กระบวนการ 
ควบคุมวิธีการและเคร่ืองมือ การควบคุมความการเปล่ียนแปลงในกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ รายงานขอ้มูล
การควบคุม สถานะของซอฟตแ์วร์ การตรวจสอบฟังกช์นัและกระบวนการของซอฟตแ์วร์ การควบคุมการไปใช้
และการน าส่งซอฟตแ์วร์  
Definition, characteristics of software configuration management, monitored item identification, control  
process, method and tools, change control in the software development process, control information report, 
software status, software function and processes check, software release and delivery control 
 
SWE 650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์          3(3-0-9) 
  System and Software Quality 
  วิชาบงัคบัก่อน: SWE 601 Software Engineering Principles 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ งานกิจกรรมและแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปใชพ้ฒันา และปรับปรุงกระบวนการ 
พฒันาซอฟตแ์วร์โดยรวม ผลผลิตท่ีไดใ้นแต่ละขั้นตอนโดยระบุวิธีการและขอบเขตการวดัผล กระบวนทาง
ซอฟตแ์วร์และการรับประกนัคุณภาพผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์ 
Software development processes, tasks, activities and guideline to develop and improve overall software 
development processes, products in each step by defining the method and boundary of measurement, software 
process, and product quality assurance 
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SWE 651  มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์         3(3-0-9) 
  Software Metrics 
  วิชาบงัคบัก่อน: SWE 601 Software Engineering Principles 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคนิคส าหรับการด าเนินการและบริหารงานการวดัผลซอฟตแ์วร์  บทบาทของผูบ้ริหาร 
และผูพ้ฒันา เทคนิคการวางแผนองค์กร การควบคุมงาน การค านวณตน้ทุนส าหรับการทดสอบ และบ ารุงรักษา
ซอฟตแ์วร์ 
Basic idea of development technique for operating and managing the software measurement, role of the 
manager and developer, organization planning technique, task control, cost calculation for testing, and  
software maintenance 
 

SWE 660 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์        3(3-0-9) 
  Software Engineering Tools 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
เคร่ืองมือของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมความตอ้งการ เคร่ืองมือช่วยในการออกแบบ 
เคร่ืองมือช่วยในกระบวนการสร้างซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือในการทดสอบซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหาร
โครงแบบซอฟต์แวร์ เคร่ืองมือส าหรับช่วยในการบริหารงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  และเคร่ืองมือในการ
ประเมินและควบคุมคุณภาพของซอฟตแ์วร์ 
Software engineering tools, requirement gathering tools, design tools, software construction tools, software 
testing tools, software configuration management tools, software engineering management tools, and software 
quality assessment and control tools 
 

SWE 661            การเขียนโปรแกรมบนเวบ็                           3(3-0-9) 
                           Web Programming  
                วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ พ้ืนฐานเอชทีทีพี ภาษาเอชทีเอม็แอล รูปแบบ กรอบ ซีเอสเอส พ้ืนฐานภาษา 
 จาวาสคริปต ์โมเดลเชิงออ็บเจกตข์องภาษาจาวาสคริปต ์และคุณลกัษณะขั้นสูงของภาษาจาวาสคริปต ์
Web programming fundamentals, basic hypertext transfer protocol (HTTP), hypertext markup language 
(HTML), forms, frames, cascading stylesheet (CSS), JavaScript language fundamentals, JavaScript object 
model and advanced JavaScript features 
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SWE 662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                       3(2-2-9) 
               JAVA Programming 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัจาวา  ไวยากรณ์   ขอ้ยกเวน้ อินพุต-เอาตพุ์ต  คลาสและเมธอดการรับคุณสมบติัถ่ายทอด 
อินเทอร์เฟส แรพเพอร์คลาส จาวาแพ็กเกจ  java.awt,  javax.swing โปรแกรมตวัประสาน การบริหารอีเวนของ
ผูใ้ชง้าน จาวาบนเวบ็ การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายและ การบริหารอีเวน อินเนอร์คลาส  กราฟิกส์คลาส  อะเรย ์
ล  าดบัชั้นของคอลเลคชนัตวัประสาน  คอลเลคชนัคลาส การสร้างเทรด วงจรชีวิตของเทรด ตวัประสานกบัเทรด 
และการเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูล 
JAVA fundamental, Syntax, Exception, input/output, class and method, Inheritance, interface, wrapper class, 
JAVA package java.awt, javax.swing, user interface program, user event management, JAVA on web, network 
programming and event management, inner class, graphics class, array, correction interface sequence, 
collection class, thread creation, thread live cycle, thread interface, and database connection 
 
SWE 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1                               3(2-2-9) 
  Software Engineering Workshop I 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
การสมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ปัจจุบนัโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นซอฟตแ์วร์ หลกัการ ระเบียบ
วิธีการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ การท างานจริงการสมัพนัธก์บัอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  และ
ความรู้เพียงพอท่ีเทียบเท่ามาตรฐานวิชาชีพดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Current software engineering workshop conducted by world certified software specialist, principle, 
methodology, theory related to software engineering, real work with software industries, and sufficient 
knowledge to be able to take any software engineering professional certification 
 
SWE 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเคร่ืองมือทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2                       3(2-2-9) 
  Software Engineering Workshop II 
  วิชาบงัคบัก่อน:  SWE671 Software Engineering Workshop I 
การสมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ปัจจุบนัโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นซอฟตแ์วร์ หลกัการ ระเบียบ
วิธีการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานจริงการสัมพนัธ์กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ความรู้เพียงพอท่ีเทียบเท่ามาตรฐานวิชาชีพดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Current software engineering workshop conducted by world certified software specialist, principle, 
methodology, theory related to software engineering, real work with software industries, and sufficient 
knowledge to be able to take any software engineering professional certification 
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SWE 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1       3(3-0-9) 
               Selected Topics in Software Engineering I  
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั และความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์โดยคณาจารยแ์ละ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
Course timely interest to the profession, conducted by resident or visiting faculty 
 
SWE 691 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2       3(3-0-9) 
               Selected Topics in Software Engineering II  
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี  
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั และความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์โดยคณาจารยแ์ละ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
Course timely interest to the profession, conducted by resident or visiting faculty 

 
SWE 692 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3       3(3-0-9)           
  Selected Topics in Software Engineering III  
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี  
รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั และความกา้วหนา้ทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์โดยคณาจารยแ์ละ
ผูท้รงคุณวฒิุ 
Course timely interest to the profession, conducted by resident or visiting faculty 
 
SWE 700 วิทยานิพนธ ์                                12(0-24-48) 
  Thesis 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
แนวคิดการวิจยั ขอบเขต เทคนิค เคร่ืองมือ ระเบียบวิธีการส าหรับการวิจยัและพฒันาซอฟตแ์วร์ใหม่ การปรับปรุง
คุณภาพของเอกสารใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพฒันาความสามารถของนกัศึกษาเพื่อประยกุต์
ความรู้และพฒันาทกัษะตลอดการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาการคน้ควา้และการพฒันางานจริงดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Research concept, scope, technique, equipment, methodology for research and development new software, 
quality documents improvement for effectiveness and efficiency, promote the development of the students’ 
ability to apply the knowledge and skills developed throughout the course to handling real-world software 
engineering problems 
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SWE 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง                                      6(0-12-24) 
  Special Project and Study 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
โครงการออกแบบซอฟตแ์วร์ การก าหนดความหมาย การออกแบบ การเพ่ิมพูนความรู้ การทดสอบและการจดัท า
เอกสารเก่ียวกบัระบบซอฟตแ์วร์ภายใตก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ดของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Design software project, define meaning, designing, knowledge enhancement, testing, and software system 
documentation under close supervised by supervisor 
 
INT 610         ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ                             3(3-0-9) 

  Decision Support Systems 
   วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสนับสนุนการตดัสินใจ กระบวนการการตัดสินใจของมนุษย ์แนะน าการสร้าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตดัสินใจ แนะน าการท าประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและ
การแกปั้ญหา การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ ์การโมเดลเครือข่าย การ
โปรแกรมเชิงเสน้ท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวตัถุประสงค์ การโปรแกรมแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การแบ่งแยก การวิเคราะห์อนุกรมของเวลา ทฤษฎีแถวคอย 
การจ าลอง และตวัอยา่งของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ   
Introduction to decision support systems, human decision -making processes, introduction to modeling and 
decision analysis, introduction to optimization and linear programming , modeling and solving linear 
programming problems, sensitivity analysis and the simplex method, network modeling, integer linear 
programming, goal programming and multiple objective optimization, nonlinear programming, regression 
analysis, discrimination analysis, time series analysis, queuing theory, simulation, and examples of decision 
support systems 
 

INT 611   การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ               3(3-0-9) 
        Financial Strategies for Information Technology  

                     วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินสมรรถภาพเชิงการเงินขององคก์ร การบริหารสภาพคล่องและการวาง 
เป้าหมายทางธุรกิจ การจดัการสินทรัพยห์มุนเวียน การจดัท างบลงทุน การบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
และอัตราดอกเบ้ีย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เคร่ืองมือการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยวิธีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์  
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Financial statement analysis, financial performance appraisal, liquidity management and business goal, 
working capital management, capital budgeting, foreign exchange and interest rate risk management, strategic 
planning, investment analysis tools for Information Technology project using Economic Value-added Analysis 
(EVA) 
 
INT 630     เทคโนโลยฐีานขอ้มูล          3(3-0-9) 
   Database Technology 
       วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด โมเดลฐานขอ้มูลเชิงอ็อบเจกต์ โมเดลฐานขอ้มูลเชิงอ็อบเจกต์และเชิง
สัมพนัธ์ ลกัษณะส าคญัของภาษาสอบถาม (SQL) สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล โอแล็บ การท าเหมือง
ขอ้มูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การคน้คืนขอ้มูล เคร่ืองมือส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล ฐานขอ้มูลและการคน้
คืนขอ้มูลมลัติมีเดีย 
Conceptual database design, object-oriented database model, object-relational database model, new features in 
SQL, database system architectures, data warehousing, OLAP, and data mining, geographical information 
system (GIS) and spatial databases, information retrieval, search engines, multimedia databases and retrieval 
 
INT 631               เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์                        3(3-0-9) 
     Object-Oriented Technology 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์วิศวกรรมซอฟต์แวร์กระบวนการทางซอฟต์แวร์แนวคิดเชิง   
ออ็บเจกต ์อ็อบเจกต์และส่วนประกอบ ยเูอ็มแอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความตอ้งการเชิง 
ออ็บเจกต ์หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบเชิงออ็บเจกต ์ออกแบบแผนภูมิและกรณีศึกษา 
Introduction to object oriented technology, software engineering, software process, object-oriented concepts, 
object and component, Unified Modeling Language (UML), use-case model, class model, behavior model, 
object-oriented requirement, object-oriented analysis and design principle, pattern and case study 
 
INT 632   ปัญญาประดิษฐ ์         3(3-0-9) 
  Artificial Intelligence 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้  ชนิดของหุ่นยนต์  เทคนิคการคน้หาแบบไบลด์  การคน้หาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ 
กราฟ  การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ ์ อลัฟา-เบตา คทัออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยกุต ์ฟิรสออร์เดอร์ลอจิก 
การใชเ้หตุผลบนความไม่แน่นอนและเบยเ์ซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ 



  

44 

 

วิธีการเดมสเตอร์และชาฟตเ์ตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดคัทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
Introduction to artificial intelligence, types of intelligent agents, blind searches, informed/heuristic searches, 
AND/OR graph, game playing, alpha-beta cutoff, propositional logic and its application, first order logic and 
its application reasoning with uncertainty and Bayesian Network, truth maintenance system, certainty factor 
method, Dempster and Shafter method, fuzzy logic, inductive learning, genetic algorithms, neural network, 
expert system, future and impact of artificial intelligence 
 

INT 633         เทคโนโลยมีลัติมีเดีย        3(3-0-9) 
 Multimedia Technology  
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
หลกัการของมลัติมีเดีย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวและวีดิทศัน์ การดิจิไทเซชนัและการประมวลผล
ของส่ือ การรวมส่ือต่าง ๆ เข้าด้วยกันและการโต้ตอบโดยใช้ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การกระจายและน าเสนอ 
มลัติมีเดียบนเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยกีารสตรีมมิง และภาพเคล่ือนไหวบนเวบ็ 
Multimedia principle, text, graphics, audio, animation and video, media digitization and progressing, media 
combination and interaction using XML, multimedia distribution and presentation over networks and the 
internet, streaming technology, and web animation 
 

INT 636   ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์      3(3-0-9) 
 Human-Computer Interaction 

  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์พฤติกรรมมนุษย ์วิธีการต่างๆ ในการศึกษาและแปลพฤติกรรมมนุษย ์
การวิเคราะห์กิจกรรม เทคนิคการสงัเกต การบริการแบบสอบถามและการวดัผล การอธิบายสถาปัตยกรรมมนุษย ์
โมเดลวิศวกรรมของกิจกรรมของผูใ้ช ้การวิเคราะห์งานและเทคนิคโมเดล/กระบวนการการออกแบบขั้นตอนการ
อินเทอร์เฟสและการเลือกค าอุปมา วิธีการน าเสนอการอินเทอร์เฟสและเคร่ืองมือสร้างตน้แบบ การศึกษาเก่ียวกบั
การเรียนรู้ การจดจ า การศึกษาความสามารถในการใช ้ การวิเคราะห์โพรโทคอล ปัญหาของการอินเทอร์เฟส และ
ผลการใชอิ้นเทอร์เฟส 
Human computer interaction, human behavior, methodology for obtaining and interpreting human behavior, 
work activity analysis, observation techniques, questionnaire administration and unobtrusive measures, the 
description of the human architecture, engineering models of users activities, task analysis and modeling 
techniques, design interface processes and metaphor selection, methods for interface representation and 
prototyping tools, cognitive walkthrough, usability studies, verbal protocol analysis, interface problems, and 
measurement of interface usability 
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INT 637   การจดัการฐานความรู้                   3(3-0-9) 
  Knowledge Management 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
สถานภาพการจัดการความรู้ในปัจจุบัน กลยุทธ์การจัดการฐานความรู้ แนะน าการจัดการความรู้ในองค์กร 
บุคลากรในการจดัการความรู้และทรัพยากรบุคคล การประเมินศกัยภาพของระบบจดัการความรู้ ตน้ทุนทาง
ปัญญา ตัวแทนทางปัญญากรุปแวร์ การน ามาซ่ึงความรู้การท าเหมืองขอ้มูล ระบบฐานความรู้ การจดัการองค์
ความรู้ในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ 
Current state of knowledge management, knowledge management strategy, introducing knowledge 
management into the enterprise, people in knowledge management and human capital, performance evaluation 
of a knowledge management system, intellectual capital, intelligent agents, groupware, knowledge covery, data 
mining, knowledge-based systems, knowledge management in industry and government 
 

INT 638          การท าเหมืองขอ้มูล        3(3-0-9) 
 Data Mining 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
บทน าการท าเหมืองขอ้มูล การประมวลผลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์และการท าความรู้จกัขอ้มูล วิธี
ทางสถิติท่ีใช้ในการคาดคะเนและการท านาย ขั้นตอนวิธีการเทียบเคียงกบัข้อมูลเพื่อนบ้าน ต้นไมต้ดัสินใจ 
เครือข่ายใยประสาทเทียม การจดักลุ่มโดยวิธีล  าดบัชั้นและวิธีเคมีน  เครือข่ายโคโฮเนน กฎความสัมพนัธ์ เทคนิค
การประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาการตลาดโดยตรงและหวัขอ้การท าเหมืองขอ้มูลระดบัสูง 
Introduction to data mining, data preprocessing, exploratory data analysis, Statistical approaches to estimation 
and prediction, k-nearest neighbor algorithm, decision trees, artificial neural networks, hierarchical and k-
means clustering, Kohonen networks, association rules, model evaluation techniques, case study: direct 
marketing, advanced topics 
 

INT 650      ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ            3(3-0-9) 
                     Information Technology Security 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ ความเขา้ใจถึงภยัคุกคามดา้นความมัน่คง การพฒันาและการติดตั้งโปรแกรม
ความมัน่คงของอินเทอร์เน็ต ความมัน่คงในการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกนัการรุกราน ความมัน่คงใน
การบริการแก่ผูใ้ช้งานและธุรกิจ การจัดการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  วิทยาการรหัสลบัเบ้ืองต้น และการ
น าเสนอโครงการความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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Business opportunities and risks, understanding the threats to security, building an internet security program, 
implementing an internet security program, securing the internet connection, intrusion detection systems, 
securing user services, securing business services, virus management, introduction to cryptography and 
information technology security project presentation 
 

INT 651       เทคโนโลยโีทรคมนาคม        3(3-0-9)  
 Telecommunication Technology 

 วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประยุกต์โทรคมนาคมกับงานธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหาร
ประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการพฒันา การด าเนินงาน และ/หรือ การใชโ้ทรคมนาคม แผนและกลยุทธ์ด้าน
โทรคมนาคม  การจดัหาและส่งมอบการให้บริการ การบริหารกระบวนการและบุคลากรดา้นเทคนิค เครือข่าย
ข้อมูลและเสียง การบริการและโพรโทคอล โครงสร้างและมาตรการทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยโีทรคมนาคม และการตดัสินใจทางธุรกิจและเทคนิคระยะสั้นและระยะยาว 
Fundamentals of telecommunication technology, the employment of telecommunication for business and 
industry, the effective management of organizations by developing, operating, and/or using 
telecommunications, telecommunication plan and strategy, procuring and delivering services, technical 
personnel and processes management, voice and data networks, the protocols and services, industry and 
regulatory structure, telecommunications technology and industry, short-term and long-term business and 
technical decisions 
 
INT 652  วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต         3(3-0-9) 

Internet Engineering 
วิชาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ 

     ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาพรวมของวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลและล าดบัชั้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไอพี เออาร์พี ดาตาแกรมไอ
พี เสน้ทางไอพี ซบัเน็ต การเอน็แคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบยอ่ย ไอพีวีซิก ไอซีเอม็พี ยดีูพี ทีซีพี ไคเอนท/์
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอน็เอส อีเมล ์เอฟทีพี เวิลดไ์วดเ์วบ็ ซีจีไอ จาวา การจดัการเครือข่าย ความมัน่คงและการ
วางแผนเครือข่าย 
Internet Engineering overview, protocols and layering, internetworking, IP, ARP, IP datagrams and datagram 
forwarding, IP routing, subnet, IP encapsulation, fragmentation, and reassembly, IPv6, ICMP, UDP, TCP, 
client/server and socket interface, DNS, email, FTP, WWW, CGI, JAVA, network management, network 
security, and network planing 
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INT 653        ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี              3(3-0-9) 
    Mobile Application 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 

แนวคิดทางทฤษฎีและภาคปฏิบติัของเสียงบนไอพีโพรโทคอล (วีโอไอพี) โพรโทคอลการเร่ิมช่วงเวลาส่ือสาร 
(เอสไอพี) การสร้างบริการบนเอสไอพี การโทรศพัท์ผา่นเอสไอพี การฝากขอ้ความและขอ้ความสากล การแสดง
ตน และการส่งขอ้ความ ความมัน่คงของเอสไอพี การประชุมร่วมด้วยเอสไอพี การเขียนโปรแกรมส าหรับ
อุปกรณ์ไร้สายดว้ยภาษาจาวาท่ีใชเ้จทูเอ็มอี ค่าจดัตั้งขอ้มูลส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (เอ็มไอดีพี) โครงสร้างและ
การพฒันาของโปรแกรมประยกุตใ์ชง้านส าหรับเอม็ไอดีพี ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยกุต ์(เอพีไอ) ของการ
โทรศพัทด์ว้ยจาวา เอพีไอของจาวาส าหรับเครือข่ายชาญฉลาด (เจเอไอเอน็) และเทคโนโลยขีองสไกพ์ 
Theoretical and practical concepts of voice over Internet protocol (VoIP), session initiation protocol (SIP), SIP 
service creation, SIP telephony, voicemail and universal messaging, presence and instant messaging, SIP 
security, SIP conferencing, programming wireless device with JAVA using J2ME, mobile information device 
profile (MIDP), MIDP application program structure and development, Java telephony API (JTAPI), JAVA 
APIs for intelligent networks (JAIN), and Skype technology, profile (MIDP), MIDP application program 
structure and development, Java telephony API (JTAPI), JAVA APIs for intelligent networks (JAIN), and 
Skype technology 
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ข. เปรียบเทยีบรายวชิาที่เปลีย่นแปลง้ประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหตุ 
วชิาบังคบั วชิาบังคบั  

SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
 
 
     ไม่มี   
     การ 
     เปล่ียน 
     แปลง 
 
 

SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง 
SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ 
SWE 604 

 
การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท า
เอกสาร 

SWE 604 
 

การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท า
เอกสาร 

SWE 605 
 

การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 

SWE 605 
 

การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 

SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 606 
 

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

วชิาเลือก วชิาเลือก  
SWE 607  
 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 607 
 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ไม่มีการ 
     เปล่ียน 
     แปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWE 610 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน SWE 610 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน 
SWE 611 

 
การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทาน
ต่อความบกพร่อง 

SWE 611 
 

การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทาน
ต่อความบกพร่อง 

SWE 612  การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั SWE 612  การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั 
SWE 613 

 
 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการ
ทางซอฟตแ์วร์ 

SWE 613 
 

การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการ
ทางซอฟตแ์วร์ 

SWE 630  ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย SWE 630  ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย 
SWE 631 

 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

SWE 631 
 

การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

SWE 632  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ SWE 632  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
SWE 640  การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ SWE 640  การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ 
SWE 650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์ SWE 650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์ 
SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ 
SWE 660 

 
เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 660 
 

 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 661 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ SWE 661 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
SWE 662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา SWE 662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหตุ 
SWE 690 

 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง วิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

SWE 690 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

 
 
    ไม่มี      
    การ 
   เปล่ียน 
   แปลง 
 

SWE 691 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2   

SWE 691 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2   

SWE 692 
 

 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 3 

SWE 692 
 

 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 3 

INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ไม่มี   
     การ 
     เปล่ียน 
     แปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INT 611 
 

การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

INT 611 
 

การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

INT 612 
 

การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

INT 612 
 

การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

INT 613 การบริหารความมัน่คงของ
สารสนเทศ 

INT 613 การบริหารความมัน่คงของ
สารสนเทศ 

INT 614 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ INT 614 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 
INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์ INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์
INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์ INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์
INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
INT 634 การประมวลภาพเอกสาร INT 634 การประมวลภาพเอกสาร 
INT 635  การคน้คืนขอ้มูล INT 635  การคน้คืนขอ้มูล 
INT 636  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบั

มนุษย ์
INT 636  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบั

มนุษย ์
INT 637 การจดัการฐานความรู้ INT 637 การจดัการฐานความรู้ 
INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล 
INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ 
INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 
INT 653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี INT 653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี 



  

50 

 

 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 หมายเหตุ 

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ / 
การสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร 

วทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ / 
การสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร 

 

SWE 671 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

SWE 671 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

 
    ไม่มี     
    การ 
   เปล่ียน 
   แปลง 

SWE 672 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2 

SWE 672 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2 

SWE 700  วิทยานิพนธ ์ SWE 700  วิทยานิพนธ ์  
SWE 701  การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง SWE 701  การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
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ค. ประวตัอิาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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ผศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา                                                                                                                            
Asst.Prof.Dr.Vajirasak Vanijja 

 

1. ประวตักิารศึกษา  

 

2004 Ph.D.   (Information Science), Japan Advance Institute of Science and Technology,   
                     Ishikawa, Japan 

 
1998 M.Sc.  (Information Technology), King Mongkut’s University of Technology Thonburi 

 
1995 B.Sc.   (Computer Engineering), King Mongkut’s Institute of  Technology Thonburi 

 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
INT633/631 Multimedia Technology 3 หน่วยกิต 
INT653/690 Mobile Application 3   หน่วยกิต 
SWE603 Software Project Management 3   หน่วยกิต 
SWE606 Software Structures and Architecture 3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
CSC494  Internet Application : Voice over IP 3   หน่วยกิต 
CSC4961 Ploblem-based Learning 3   หน่วยกิต 
CSC498-499 Computer Science Project I-II 2-3   หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
SWE603 Software Project Management 3   หน่วยกิต 
SWE606 Software Structures and Architecture 3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
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3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 

 

1. อรชา โชติช่วง และ วชิรศกัด์ิ วานิชชา, ผลกระทบของการประยุกต์ใช้ล าดบัช้ันเมนูที่ เหมาะสมกบัการ
ใช้งานซอฟต์แวร์ บริหารจดัการการเรียนการสอน แบบอเิลก็ทรอนิกส์, The National Conference on 
Computing and Information Technology (NCCIT),2008 

 

2. Vajirasak Vanijja and Athitha Chokananratana, E-Learning Courseware Effortestimate Model, 
Proceeding of the IADIS International Conference: e-Learning, 2008 

 

3. V. Vanijja and S. Horiguchi, Omni-directional Stereoscopic Images from One Omni-directional 
Camera, Journal of VLSI Signal Processing, 2006 

 

4. Vajirasak Vanijja, Montri Supattathum, Statistical Analysis of E-learning Usage in a University, 
The Third International Conference on eLearning for Knowledge-based Society (eLearningAP), 
2006 

 

5.วชิรศกัด์ิ วานิชชา, การสร้างภาพความละเอยีดสูงมากแบบสามารถปรับคุณภาพ้ด้, The National 
Conference on Information Technology (NCIT), 2006 

 

6. Vajirasak Vanijja, Ekapong Jungcharoensukying, Designing Image Based Virtual Reality on e-
Commerce Websile, The 5th International Conference on e-Business, 2006 
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ดร.ชลเมธ อาปณกิานนท์ 
 Dr.Chonlameth Arpnikanondt 

 

1. ประวตักิารศึกษา  

 

2004  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) ,The Georgia Institute of Technology Atlanta, USA. 
1998  M.Sc. (Electrical Engineering), The Georgia Institute of Technology Atlanta, USA. 
1995  B.Sc. (Computer Engineering), Rensselaer Polytechnic Instituti, USA. 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
SWE602 Advanced System Analysis and Design   3   หน่วยกิต 
SWE605 Software Verification and Validation   3   หน่วยกิต 
EBT651  Electronic Business Security    3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
CSC102 Computer Programming I    3   หน่วยกิต 
CSC105 Computer Programming II    3   หน่วยกิต 
CSC319 Object-Oriented Software Development   3   หน่วยกิต 
CSC498-499 Computer Science Project I-II 2-3   หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา 
SWE602 Advanced System Analysis and Design   3   หน่วยกิต 
SWE605 Software Verification and Validation   3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
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3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
 1. S. Ronglong, C. Arpnikanondt and C. Nukoolkit, “Do in Thai Sense: Thailand's First Online Social 
  Network with Web 2.0 Platform,” Proceedings of the 8th International Conference on ICT and 
  Knowledge Engineering, Thailand,  p.p. 25-31, Nov 2010 
 2. C. Laemnak and C. Arpnikanondt, “Assessment of Web Application Vulnerability between e-
   Government of High Readiness Countries and e-Government of Thailand,” The 3rd Annual PSU 
   Phuket Conference, Thailand, p.p. 504-512, Nov 2010 
 3. T. Pradabratana and C. Arpnikanondt, “Gauging OO Quality of Java-based Senior Project  
   Programming Source Code in Thai Universities,” The 3rd Annual PSU Phuket Conference,  
   Thailand, p.p. 535-541, Nov 2010 
 4. A. Kumkoon, P. Mongkolnam and C. Arpnikanondt, “Relations between Sufficiency Economy 
   Principle and CMMI Levels 2 and 3,” The 6th National Conference on Computing and Information 
   Technology, Thailand, p.p. 343-348, Jan 2010 
 5. N. Sunanta and C. Arpnikanondt, “Choosing the Optimal Object-Oriented Implementation Using 
   Analytic Hierarchy Process,” The International Conference on Robotics, Information, and Intelligent 
   Control Technology, Thailand,  p.p. 12-17, Dec 2009 
 6. R. Pavorawat and C. Arpnikanondt, “On Optimizing the Quality Loss caused by Translation in 
   Software Developed using a Waterfall Model,” The 2nd National Conference on Information 
   Technology, Thailand,  p.p. 424-431, Nov 2008 
 7. Chonlameth Arpnikanondt, “A Model for Translation-Induced Quality Loss in Modern Software 
   Development,” The 2nd International Conference on Advances in Information Technology, Thailand, 
   p.p. 59-63, Nov 2007 
 8. P. Kureerung and C. Arpnikanondt, “On Measuring Supply-side e-Government Quality through an 
   Assessment of the Quality of its Web Portal,” Proceedings of the 11th National Computer Science 
   and Engineering Conference, Thailand, p.p. 270-275, Nov 2007 
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ดร.พรชัย มงคลนาม                                                                                                                                                       
Dr.Pornchai Mongkolnam 

 

1. ประวตักิารศึกษา 
2003 Ph.D. (Computer Science), Arizona State University, USA 
1997 M.Sc. (Computer Science), University of Louisiana at Lafayette, USA 
1995 B.S.E. (Computer Engineering), Case Western Reserve University, USA 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
SWE604 Software Development and Documentation  3   หน่วยกิต 
SWE650 System and Software Quality    3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
INT102 Computer Programming I    3   หน่วยกิต 
CSC209 Data Stuctures      3   หน่วยกิต 
CSC498-499 Computer Science Project I-II 2-3   หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
SWE604 Software Development and Documentation  3   หน่วยกิต 
SWE650 System and Software Quality    3   หน่วยกิต 
SWE700 Thesis 1-12   หน่วยกิต 
SWE701 Special Project Study in Software Engineering 1-6   หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
 1. Mongkolnam, P., Dechsakulthorn, T., and Nukoolkit, C., "Image Shape Representation Using Curve 

 Fitting", the 6th WSEAS International Conference on Signal, Speech and Image Processing, Lisbon, 
 Portugal, Sep, 2006 

 2. Mongkolnam, P., Nukoolkit, C., and Dechsakulthorn, T., "Component-Level Image Shape 
 Representation Using B-Splines", WSEAS Transactions on Computers, Vol. 6, No. 1, pp. 111-118, Jan 
 2007 
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 3. Mongkolnam, P., Nukoolkit, C., and Dechsakulthorn, T., "Represent Image Contents Using Curves 
 and Chain Code," The 10th IAPR Conference on Machine Vision Applications (MVA 07), Tokyo, 
 Japan, May  2007. 

 4. Mongkolnam, P., Dechsakulthorn, T., and Nukoolkit, C., "Extracted Structural Features for Image 
 Comparison", Innovations and Advanced Techniques in Computer and Information Sciences and 
 Engineering, Sobh, Tarek (Ed), Springer, pp. 13-18, 2007 

 5. Mongkolnam, P., Dechsakulthorn, T., and Nukoolkit, C., "Extracting Structural Image Contents," 
 The IAENG International Conference on Imaging Engineering (ICIE 08), Hong Kong, Mar 2008.  

 6. Mongkolnam, P., Silparcha, U., Waraporn, N., and Vanijja, V., "A Push for Software Process 
 Improvement in Thailand," The 16th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC 09), 
 Malaysia, Dec 2009 

 7. Mongkolnam, P., "Information Visualization using the Weibull Distribution," The 3rd IEEE 
 International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 10), Chengdu, 
 China, Jul 2010 
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กติตพิงศ์ วะระทรัพย์                                                                                                                                     
Kittipong Warasup 

 

1. ประวตักิารศึกษา  

  
 2005 M.Sc. (Information Technology), King Mongkut’s University of Technology  
   Thonburi , Thailand 

 
 2005 B.Com.Arts (Advertising), Sukhothai Thammathirat Open University 

 

            1999 B.Eng. (Electronics and Telecommunication Engineering), King Mongkut's  
    University of Technology Thonburi, Thailand 
 
2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
INT674 Enterprise Networking Workshop    3  หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
INT205 Network II      3  หน่วยกิต 
INT450 Information Technology Project    3  หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
SWE671 Software Engineering Workshop I   3  หน่วยกิต 
 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
 

 1. กิตติพงศ ์วะระทรัพย ์และ ชาคริดา นุกูลกิจ, การคน้หากฏความสมัพนัธจ์ากขอ้มูล อนุกรมเวลา,  
     วารสารวิจยัและพฒันา มจธ. ปีท่ี 29, pp. 447 – 462 ตุลาคม-ธนัวาคม 2549  
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ผศ. สุเมธ องัคะศิริกลุ                                                                                                                                       
Asst.Prof. Sumet Angkasirikul 

 

1. ประวตักิารศึกษา 
  1994 M.Sc.  (Computer), Chulalongkorn University 

 
1985 B.Eng. (Electrical Engineering), King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
BIS605 Web-based Application Development 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา 
INT106 Web-Technology 3   หน่วยกิต 
INT492 Client Side Web Programming 3   หน่วยกิต 
INT450 Information Technology Project 6   หน่วยกิต 
2.2 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
SWE690 Selected Topics in Business Information System I 3   หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปีที่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
   1.โครงการจา้งท่ีปรึกษาจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ. 2554-2558,       
       ระยะเวลา 18 พ.ย. 2552- 21 ต.ค. 2553 
   2. โครงการศึกษาวจิยัพฒันาเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการท าธุรกรรม
     อิเลก็ทรอนิกส์ของภาคธุรกิจในประเทศไทย กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรุงเทพฯ 
     ระยะเวลา 14 ม.ค. 2552- 30 พ.ย. 2552 
 3. โครงการพฒันารัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ กิจกรรมการพฒันาระบบบริการภาครัฐผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
 (e-Services) ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผา่นอินเตอร์เน็ต ส านกังานอยัการสูงสุด (งบประมาณ
 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร) ระยะเวลา 28 มิ.ย. 2550-28 มิ.ย. 2551 
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ง. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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ค าสัง่คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตรคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                                 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

----------------------------- 
 

      ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการประชุมคร้ังท่ี 1 ประจ าเดือน
เมษายน 2553 เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2553 และมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2553 (26 เมษายน 
2553)ไดใ้หค้วามเห็นชอบอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร จ  านวน 7 หลกัสูตร ไดแ้ก่ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จ  านวน 2 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 หลกัสูตร และระดบัปริญญาเอก 
จ  านวน 2 หลกัสูตร เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกลของการจดัท าหลกัสูตรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุรี ดงันั้น คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลกัสูตร ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 
1.หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.ภคินี  อุปถมัภ ์ ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
2 อ.อจัฉรา  ธารอุไรกุล ป.โท (สถิติประยกุต)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

 
3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 

4 รศ.ดร.บุญวฒัน์  อตัชู 
 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั  

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ดร.มนู   อรดีดลเชษฐ ์ ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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2.หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 อ.พิเชฏฐ ์ ล่ิมวชิรานนัต ์  ป.โท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 อ.สยาม  แยม้แสงสงัข์ ป.โท (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
 

4 รศ.ดร.สุรพงศ ์ เอ้ือวฒันามงคล คณะสถิติประยกุต ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ประภาส  จงสถิตวฒันา 
 

หวัหนา้หอ้งปฏิบติัการระบบอจัฉริยะ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 

3.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ณรงคฤ์ทธ์ิ  วราภรณ์ ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 ดร.บณัฑิต  วรรธนาภา ป.เอก (วิศวกรรมอุตสาหการ)      อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 ดร.สุรีย ์ ฟูนิลกุล ป.เอก (เทคโนโลยสีารสนเทศ) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Department of  Information, Univ. of 
Vienna, Austria & School of Computer 
and Information Science University of 
South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller 
  

Institute of Informatics, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 

4.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วฒิุการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.นิพนธ ์ เจริญกิจการ ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
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5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Department of  Information, Univ. of 
Vienna, Austria & School of Computer 
and Information Science University of 
South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 

Institute of Informatics, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 

5.หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 ดร.ชลเมธ อาปณิกานนท ์ ป.เอก (วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 ดร.พรชยั มงคลนาม ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 ผศ.ดร.วชิรศกัด์ิ วานิชชา ป.เอก (วิทยาการสารสนเทศ)      อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Department of Information, Univ. of 
Vienna, Austria & School of Computer 
and Information Science University of 
South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 

Institute of Informatics, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 

6.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.กิตติชยั  ลวนัยานนท ์ ป.เอก (ปัญญาประดิษฐ)์ อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 ผศ.ดร.ชาคริดา  นุกูลกิจ ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 ผศ.ดร.ประเสริฐ คนัธมานนท ์ ป.เอก (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 



  

64 

 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Department of Information, Univ. of 
Vienna, Austria & School of Computer 
and Information Science University of 
South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller  Institute of Informatics, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 

7.หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553  
ล าดบั ช่ือ-นามสกุล วุฒิการศึกษา/สถานท่ีท างาน สถานภาพ 
1 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ป.เอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
2 รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร ป.เอก (วิศวกรรมไฟฟ้า)   อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
3 รศ.ดร.นิพนธ ์ เจริญกิจการ ป.เอก (ระบบสารสนเทศ) อ.ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
4 ศ.ดร.ประสิทธ์ิ ประพิณมงคลการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กทช.)  
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

5 ศ.ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย ์      คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

6 Prof. Dr. Gerald Quirchmayr   Department of Information, Univ. of 
Vienna, Austria & School of Computer 
and Information Science University of 
South Australia, Australia 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

7 Prof. Dr. Roland Traunmüller   
 

Institute of Informatics, University of 
Linz, Austria 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

  

   สัง่   ณ  วนัท่ี  4  พฤษภาคม   พ.ศ. 2553 

     
                                           (รองศาสตราจารย ์ดร.บวร ปภสัราทร) 
                คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาคผนวก จ. 
ระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2547 
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ฉ. เอกสารความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
 


