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วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร  
ภาษาไทย: หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
ภาษาองักฤษ: Master of Science Program 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 
      บริษทัออราเคิล คอร์ปอเรชนั (ประเทศไทย) บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ  ากดั และบริษทั 
      ฮิวเลตต-์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จ  ากดั 
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     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร  
           หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
                 เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
            สภาวิชาการอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558 

วนัท่ี 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 
            สภามหาวิทยาลยัฯ อนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 189 
        เมื่อวนัท่ี  1  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคุีณภาพและมาตรฐาน 

ในปีการศึกษา 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) วิศวกรซอฟตแ์วร์ 
(2) นกัเขียนโปรแกรม 
(3) นกัวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นกัทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบ 
(5) นกัพฒันาเวบ็ไซต ์

 

9.   ช่ือ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบั ช่ือ – สกุล คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา) สถาบนัที่ส าเร็จการศึกษา (ปีที่ส าเร็จ) 
1 ผศ.ดร.ชลเมธ  อาปณิกานนท ์ Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering) 
The Georgia Institute of 
Technology 

(2004) 
 

2 ผศ.ดร.พรชยั  มงคลนาม Ph.D. (Computer Science) Arizona State University (2003) 
3 ผศ.ดร.วชิรศกัดิ์   วานิชชา Ph.D. (Information Science) 

 
Japan Advanced Institute 
of Science and Technology 

(2004) 
 

10   สถานที่จดัการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
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11   สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร   
       11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ  

         จากร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีสนับสนุนการ
พฒันาอุตสาหกรรมและบริการภายใตแ้นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยใชว้ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและทรัพยสิ์นทางปัญญาใหก้บัผลผลิตชุมชน ตลอดจน
การพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรมซอฟต์แวร์นับเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ก่อให้เกิดทั้ งโอกาสและภัยคุกคาม ทางด้านเศรษฐกิจ จึงจ  าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงตอ้งมีการจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และการใชซ้อฟต์แวร์ท่ีเหมาะสม 
รวมทั้ งยุทธศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563 
(ICT2020) ท่ีก  าหนดทิศทางและการพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ซ่ึงตอ้งการวิศวกรซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวนมาก  
         จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงานท่ีเกิดข้ึน
ตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิว ัตน์  จากการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) ในปี 2558 การศึกษาในฐานะการคา้ประเภทบริการขา้มพรมแดนจะมีการเคล่ือนยา้ยของ
นักเรียน  นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนคนท างานในสาขาอาชีพต่าง  ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ นอกจากน้ี ความร่วมมือทางดา้นการวิจยัและพฒันา ก็
จะเอ้ือให้เกิดการเคล่ือนยา้ยทางความรู้และนวตักรรม ซ่ึงนโยบายดังกล่าวสอดคลอ้งกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) จึงจ าเป็นตอ้งสร้างนักพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีมีความรู้
และทกัษะทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบติั การติดต่อส่ือสารและการจดัการท่ีดีเพ่ือจะเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ 

       11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  
      จากการเปล่ียนแปลงดา้นสงัคมยุคการส่ือสารไร้พรมแดน ท่ีมีการใชค้อมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง 
(Ubiquitous Computing และ Internet of Things) ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/
หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบกับราคาและค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง รวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สาย 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีสามารถส่ือสารขอ้มูลมลัติมีเดียไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
น าสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีจ  าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได ้ปลอดภยั ไม่
ผิดศีลธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี นอกจากน้ีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Universities) ท่ีตอ้งการเร่งพฒันามหาวิทยาลยัวิจยัของประเทศสู่ระดบันานาชาติ เพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษา การวิจยัพฒันา และการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการในระดับ
ภูมิภาค จึงจ าเป็นตอ้งใชน้กัพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ท่ีช่วยช้ีน าและ
ขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสังคม
และวฒันธรรมไทย 
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12   ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
       12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

         ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งกระท าในเชิงรุก โดยพฒันา
หลกัสูตรน้ีมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อพฒันาวิศวกรซอฟตแ์วร์ให้สามารถกา้วทนัการเปล่ียนแปลงและมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัไดใ้นระดบัประเทศและสากล โดยการพฒันาบุคลากรดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีความ
พร้อมท่ีสามารถปฏิบติังานไดท้นัที และมีความสามารถทั้งทางดา้นวิชาการและ/หรือวิชาชีพ รวมถึงเขา้ใจ
ถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม โดยตอ้งปฏิบติัตนอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร 

         12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
          จากยทุธศาสตร์ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย และการใชค้อมพิวเตอร์

ทุกหนทุกแห่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของสงัคมไทย ดงันั้นการใชซ้อฟตแ์วร์
ตอ้งใชใ้นเชิงสร้างสรรค ์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรทางดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีในหวัขอ้ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยแีละการวิจยั 
และการมุ่งสร้างบัณฑิตท่ีดีและเก่ง เพื่อการพฒันาสังคมและประเทศ และให้สอดคลอ้งกับการเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัแห่งชาติท่ีเนน้การสร้างงานวิจยัท่ีสามารถตอบโจทยใ์หก้บัสงัคมและประเทศชาติได ้

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

        รายวิชาเลือกบางวิชาในระดบับณัฑิตศึกษาต่าง ๆ ของคณะท่ีนกัศึกษาสามารถเลือกลงไดเ้พื่อเป็นการ
พฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนมาเรียน  
         ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน (ทั้งวิชาบงัคบัและวิชาเลือก)  

13.3 การบริหารจดัการ                                                                       
 ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและองคก์าร 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1. ปรัชญา 

     หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การผลิต 
   มหาบณัฑิตให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะการพฒันาซอฟต์แวร์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างดี
และสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผูม้ี
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คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม สามารถท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และท างานไดอ้ย่างมืออาชีพ ดงั
ปรัชญาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ คือ ท าอย่างมีหลกัวิชาการ ท าอย่างมีคุณภาพ ท าอย่างสม ่าเสมอ 
ท าดว้ยความยติุธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส 

         1.2  ความส าคญั 
             อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพฒันา

ประเทศเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ตอ้งการความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่การผลิตซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัการกบักระบวนการ
ซอฟต์แวร์ท่ีดี  และเน่ืองจากเทคโนโลยีและวิธีการผลิตซอฟต์แวร์ได้พฒันาไปอย่างต่อเน่ืองและ
รวดเร็ว รวมถึงขนาดและความซบัซอ้นของซอฟตแ์วร์ก็เพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย ท าใหก้ารพฒันาซอฟตแ์วร์
ตอ้งอาศยักระบวนการผลิตท่ีถูกออกแบบอย่างละเอียดตามมาตรฐานท่ีเป็นสากล เช่นตาม Capability 
Maturity Model Integration (CMMI) หลักการทางวิศวกรรมจึงได้ถูกน าเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผน ควบคุมการพฒันา จดัการความเส่ียง ประเมินผล  ประกนัคุณภาพของซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้
ซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์จึงเป็นสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีสนใจอยา่งมากใน
ปัจจุบัน ดังเห็นได้จากการสนับสนุนในดา้นต่าง  ๆ จากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)/หรือ SIPA และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย/หรือ Software 
Park Thailand  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีตระหนักถึง
ความส าคัญของการผลิตบุคลากรให้เป็นก าลงัส าคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย จึงพัฒนา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้บัณฑิตไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัการและกระบวนการซอฟตแ์วร์อยา่งถ่องแทแ้ละถูกตอ้ง มีทกัษะการพฒันาซอฟตแ์วร์ใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างดี และสามารถน าความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1.3. วตัถุประสงค์ 
1.3.1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซ่ึง

มหาบณัฑิตตอ้งไดรั้บ 
 การเสริมสร้างและพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์   
 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวงจรการพฒันา และการบริหารวิศวกรรมซอฟตแ์วร์    
 ประสบการณ์จากการท างานร่วมกนัเป็นทีมในการพฒันาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
 ความเป็นมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการ

คิด และทกัษะการส่ือสารท่ีดี 
 ประสบการณ์โดยตรงจากผูเ้ช่ียวชาญในการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในบางรายวิชาท่ี

เก่ียวขอ้ง 
1.3.2. เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถใชค้วามรู้ในการสร้างสรรคป์รับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาโปรแกรมให้

มีประสิทธิภาพข้ึน  มหาบณัฑิตสามารถท างานเก่ียวกบัวิศวกรรมซอฟต์แวร์และมีประสบการณ์
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เก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ และสามารถน าเอาองค์ความรู้ไปประยกุต์ใชแ้ละไปต่อยอดไดใ้น
ชีวิตการท างานจริงทั้งขณะท่ีก  าลงัศึกษาอยูแ่ละ/หรือหลงัส าเร็จการศึกษาไปแลว้ 

2. แผนพฒันาปรับปรุง  
แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซ่ึง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล  

 

- พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน ACM/IEEE และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ และขอ้แนะน า Software 
Engineering Body of Knowledge 
(SWEBOK) 

- ส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือทาง
 วิชาการและวิชาชีพ กบัองคก์าร
 ภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 5 ปี 

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

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจและ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ก า ร
เป ล่ียนแปลงทางวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตร
จากผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ส ารวจความพึ งพอใจและความ
ตอ้งการจากผูใ้ชม้หาบณัฑิต 

- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจและความตอ้งการของผูใ้ช้
มหาบณัฑิต ดงัแสดงในหมวดท่ี 
7 ขอ้ท่ี 6 

หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1. ระบบ  

      การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ช.) 

1.2. การจดัการศึกษา ภาคการศึกษาพเิศษ  
     ไม่มี 

1.3. การเทียบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
     ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1. วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 นอก วนั-เวลาราชการ (ภาคเสาร์-อาทิตย)์  

2.2. คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  
   1)  ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บปริญญาตรีสาขาวิชา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
        เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเทียบเท่าท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีความรู้ทาง 
        วิศวกรรมซอฟตแ์วร์เบ้ืองตน้  

    2)  มีประสบการณ์การท างานเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 
   คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพิจารณาแลว้เห็นสมควรรับเขา้ศึกษาได ้

     3)  มีคุณสมบติัอ่ืนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ย 
   การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

2.3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
        เน้ือหาวิชาเป็นวิชาขั้นสูง แมว้่านักศึกษาส่วนใหญ่จะจบการศึกษาสายตรงทางด้านคอมพิวเตอร์ 
หรือเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่เน่ืองจากในเน้ือหาวิชาตอ้งใชป้ระสบการณ์การท างานประกอบเพื่อให้
เห็นภาพรวม และสามารถท าการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาได ้นักศึกษาท่ีขาดประสบการณ์ท างานหรือ
ไม่ไดท้  างานสายตรงจึงมีปัญหาในการเรียนบา้ง และนักศึกษาบางกลุ่มยงัขาดทกัษะในการอธิบายทั้ง
ทางการพูดและการเขียน และขาดทกัษะในการท างานเป็นทีม นอกจากน้ีภาษาองักฤษท่ีใชใ้นเอกสาร 
หนงัสือ ส่ือการสอน รวมถึงขอ้สอบเป็นปัญหาต่อความเขา้ใจส าหรับนกัศึกษาบางกลุ่ม 

2.4. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
                   จดัให้มีการท างานเป็นทีมขนาดเล็กเพื่อให้มีการกระจายและแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างกนัไดท้ัว่ถึง มีการอบรมวิธีการเขียนทางเทคนิค (Technical Writing) และเปิดหลกัสูตรระยะสั้น
ดา้นภาษาองักฤษให้นักศึกษาเข้าฝึกอบรม รวมทั้งมีระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ให้
นกัศึกษาไดศ้ึกษาทบทวน 

 
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
จ านวนรับ 45 45 45 45 45 
ยอดรวม 45 90 90 90 90 

คาดว่าจะจบการศึกษา      - 45 45 45 45 
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       2.6. งบประมาณตามแผน     
ค่าบ ารุงการศึกษา          25,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา                 50,000 บาท/คน/ปี 
ค่าลงทะเบียน                 2,200 บาท/หน่วยกิต                               39,600 บาท/คน/ปี 
ค่าเล่าเรียนรวม                                                                               89,600 บาท/คน/ปี 

            รวม                               89,600 บาท/คน/ปี 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)   
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา 4,200,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 

ค่าลงทะเบียน 3,326,400 3,564,000 3,564,000 3,564,000 3,564,000 

เงินอุดหนุนงานวจิยั 100,000         300,000         600,000         600,000         600,000  
รวมรายรับ 7,626,400 8,364,000 8,664,000 8,664,000 8,664,000 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 4,471,152 4,694,710 4,929,445 5,175,917 5,434,713 
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  420,000 450,000 450,000 450,000 450,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายเขา้มหาวทิยาลยั 2,520,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000   2,700,000 

รวม (ก) 7,411,152 7,844,710 8,079,445 8,325,917 8,584,713 
ข. งบลงทุน  00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 
รวม (ก) + (ข) 7,411,152 7,844,710 8,079,445 8,325,917 8,584,713 
จ านวนนกัศึกษา  45 90 90 90 90 
ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 88,228 87,163 89,772 92,510 95,386 
หมายเหตุ ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 90,612  บาทต่อปี  
ทั้งน้ี อตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวิทยาลยั ในแต่ละปีการศึกษา  

2.7. ระบบการศึกษา  
       ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ การเรียนเสริมทางส่ืออิเลก็อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.8. การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั 
      ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการเทียบโอนความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ระดบับณัฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของกรรมการประจ าหลกัสูตร  
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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                   12                    12       หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาบงัคบัเลือก                        6               12       หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือก 6                         6           หน่วยกิต 
ง. วิทยานิพนธ ์/ การคน้ควา้อิสระ / การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ      12              6       หน่วยกิต  
 

 3.1.3. รายวชิา  
              -  รหัสวชิา 

       รหสัวิชาประกอบดว้ย  3  หลกัแรกเป็นตวัอกัษร และตามดว้ยตวัเลข 3 หลกั มีความหมายดงัน้ี 
  SWE   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
                  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 
  7  หมายถึง  หมวดวิชาสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

9                หมายถึง หมวดวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  -  รายวชิา 

 หมวดวิชาบงัคบั  12 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 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 
Software Structures and Architectures 

3(3-0-9) 

 หมวดวิชาบงัคบัเลือก             (เลือกเรียนจาก) 
แผน ก 2   เลือก 2 วิชา    6 หน่วยกิต 
แผน ข      เลือก 4 วิชา  12 หน่วยกิต                                   

SWE 605 การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 
Software Verification and Validation 

3(3-0-9) 

SWE 610 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั 
Embedded Software Design 

3(3-0-9) 

SWE 611 การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์
Interaction Design 

3(3-0-9) 

SWE 612 การประมวลผลแบบคลาวด ์          
Cloud Computing 

3(3-0-9) 

SWE 630 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล ์
Agile Software Development 

3(3-0-9) 

SWE 631 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบกระจาย 
Distributed Software Development  

3(2-2-9) 

SWE 650 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 
Software Process Improvement 

3(3-0-9) 

SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ 
Software Metrics  

3(3-0-9) 

SWE 702* ระเบียบวิธีการวิจยั 
Research Methodology 

3(3-0-9) 

หมายเหตุ   * ส าหรับแผน ก 2 
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 หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต      (เลือกเรียนจาก)                                               
เลือก 2 วิชา หรือเลือกจากหมวดวิชาบงัคบัเลือก              

SWE 613 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน 
Parallel and Distributed Systems 

3(3-0-9) 

SWE 614 การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทานต่อความบกพร่อง 
Software Fault Tolerance Design 

3(3-0-9) 

SWE 615 การออกแบบแอนิเมชนัและเกม 
Animation and Game Design 

3(3-0-9) 

SWE 616 การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและแอปพลิเคชนั 
Mobile Computing and Applications 

3(3-0-9) 

SWE 617 การส่ือสารส าหรับวิศวกรซอฟตแ์วร์ 
Communication for Software Engineers 

3(3-0-9) 

SWE 632 ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย 
Operating Systems and Network Systems 

3(3-0-9) 

SWE 633 การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับองคก์รขนาดใหญ่         
Enterprise Application Development 

3(3-0-9) 

SWE 634 การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
Software Maintenance  

3(3-0-9) 

SWE 640 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการทางซอฟตแ์วร์           
Software Requirement and Specification Management 

3(3-0-9) 

SWE 641 การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ 
Software Configuration Management  

3(3-0-9) 

SWE 652 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 
Software Quality Assurance 

3(3-0-9) 

SWE 660 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Software Engineering Tools 

3(3-0-9) 

SWE 661 การเขียนโปรแกรมและการพฒันาบนเวบ็ 
Web Programming and Development 

3(3-0-9) 

SWE 690 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 
Selected Topic in Software Engineering 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) 
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INT 610 
 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
Decision Support Systems 

3(3-0-9) 
 

INT 611 
 

การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Financial Strategies for Information Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 613 
 

การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ 
Information Security Management 

3(3-0-9) 
 

INT 615 
 

การจดัการคุณภาพสารสนเทศ 
Information Quality Management 

3(3-0-9) 
 

INT 616 
 

การวางแผนทรัพยากรองคก์ร 
Enterprise Resource Planning  

3(3-0-9) 
 

INT 617 
 

การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Adoption 

3(3-0-9) 
 

INT 630 
 

เทคโนโลยฐีานขอ้มูล 
Database Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 631 
 

เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์
Object-Oriented Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 632 
 

ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial Intelligence 

3(3-0-9) 
 

INT 633 
 

เทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 635 
 

การคน้คืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(3-0-9) 
 

INT 636 
 

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์กบัมนุษย ์
Human-Computer Interaction 

3(3-0-9) 
 

INT 637 
 

การจดัการความรู้ 
Knowledge Management 

3(3-0-9) 
 

INT 638 
 

การท าเหมืองขอ้มูล 
Data Mining 

3(3-0-9) 
 

INT 640 
 

เทคโนโลยเีอก็ซเ์อม็แอล 
XML Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 641 
 

การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Control and Audits 

3(3-0-9) 
 

INT 650 
 

ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Security 

3(3-0-9) 
 

INT 651 
 

เทคโนโลยโีทรคมนาคม 
Telecommunication Technology 

3(3-0-9) 
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INT 652 
 

วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต 
Internet Engineering 

3(3-0-9) 
 

INT 653 
 

เทคโนโลยโีมบาย 
Mobile Technology 

3(3-0-9) 
 

INT 654 
 

การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการประยกุต ์
Cloud Computing and Application 

3(3-0-9) 
 

หรือวิชาเลือกอ่ืน ๆ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 วิทยานิพนธ ์/ การคน้ควา้อิสระ / การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
แผน ก 2              12 หน่วยกิต 

SWE 700 วิทยานิพนธ ์
Thesis 

12(0-24-48) 

แผน ข เลือก                      6 หน่วยกิต 
SWE 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

Software Engineering Workshop I 
3(3-2-9) 

SWE 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2   
Software Engineering Workshop II 

3(3-2-9) 

SWE 701* 
 

การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
Special Project Study  

6(0-12-24) 
 

INT 670 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและการจดัการฐานขอ้มูล 
Database Programming and Administration Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 671 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Management Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 672 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล 
Data Warehouse Builder Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 673 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับส านกังาน 
Office Networking Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 674 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ 
Enterprise Networking Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 675 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวา 
Java Programming Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 676 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซต์ 
Java-Server Side Programming Workshop 

3(3-2-9) 
 

INT 677 
 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Information Technology Service Standard Workshop 

3(3-2-9) 
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INT 678 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์
Cloud Computing Workshop 

3(3-2-9) 

    *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 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
SWE 702 ระเบียบวิธีการวิจยั* 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาบงัคบัเลือก (2) 3 (3 0 9) 

รวม 9 (9 0 27) 
* วิชาบงัคบัเลือก  (1)     

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

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

SWE 700 วิทยานิพนธ ์ 9 (0 18 36) 
รวม 9 (0 18 36)  

 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) 
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ปีที ่1 / ภาคการศึกษาที่    2 หน่วยกติ  (ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาบงัคบัเลือก (1) 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาบงัคบัเลือก (2) 3 (3 0 9) 

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

SWE XXX วิชาบงัคบัเลือก (3) 3 (3 0 9) 
SWE XXX วชิาบงัคบัเลือก (4) 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 (1) 3 (3 0 9) 
SWE XXX วิชาเลือก (2) 3 (3 0 9) 
 SWE 701 การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง* 3 (0 6 12) 

                       รวม 9 (6 6 30) 
*หรือวิชาสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
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 
2557 2558 2559 2560 

1 นายชลเมธ  อาปณิกานนท ์
 

Ph.D. 
(Electrical and Computer 

Engineering) 

The Georgia Institute 
of Technology (2004) 

ผศ. 
 

6 6 6 6 

2 นายพรชยั  มงคลนาม  
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

Arizona State 
University (2003) 

ผศ. 6 6 6 6 

3 นายวชิรศกัด์ิ  วานิชชา 
 

Ph.D. 
(Information Science) 

Japan Advanced Institute 
of Science and 
Technology (2004) 

ผศ. 6 6 6 6 

4 นายกติติพนัธ์ุ  พวัพลเทพ 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(2550) 

- 6 6 6 6 

5 นายสุเมธ  องัคะศิริกุล 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2537) 

ผศ. 6 6 6 6 

หมายเหตุ: ภาระงานสอนและผลงานวิชาการของอาจารยอ์ยูใ่นภาคผนวก ค. 
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3.2.2. อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ภาระงานสอน 

2557 2558 2559 2560 

1 นายกติติชยั ลวนัยานนท ์
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University  of Wales 
College of Cardiff (1996) 

รศ. 6 6 6 6 

2 นายเกรียงไกร  ปอแกว้ 
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign (2000) 

ผศ. 6 6 6 6 

3 นางสาวชาคริดา นุกูลกจิ Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Alabama 
(2001) 

ผศ. 6 6 6 6 

4 นายนิพนธ์ เจริญกจิการ 
 

Ph.D. 
(Information Systems) 

University of Toronto 
(1996) 

รศ. 6 6 6 6 

5 นายบณัฑิต  วรรธนาภา 
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย  (2547) 

ผศ. ดา้น 
IT 

6 6 6 6 

6 นายบวร  ปภสัราทร 
 

วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2532) 

รศ. 
 

6 6 6 6 

7 นายประเสริฐ  คนัธมานนท ์
 

Ph.D. 
(Computer Engineering) 

 University of New South 
Wales (1998) 

ผศ. 6 6 6 6 

8 นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรนนัต์ 
 

วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
(2542) 

- 6 6 6 6 

9 นายสนิท  ศิริสวสัด์ิวฒันา 
 

M.Sc. (Finance) 
 

University of Texas at San 
Antonio (1997) 

- 6 6 6 6 

10 นายวิเชียร  ชุติมาสกุล  
 

Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Sheffield 
(1994) 

รศ. 6 6 6 6 

11 นายวิชยั เอ่ียมสินวฒันา Ph.D. 
(Computer Science) 

University of Leed (2011) - 6 6 6 6 

12 นางสาววิทิดา  จงศุภชยัสิทธ์ิ ปร.ด. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี (2551) 

- 6 6 6 6 

13 นางสาวสุรีย ์ ฟูนิลกุล 
 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(2551) 

ผศ. 6 6 6 6 

14 นายอนุชาติ ทศันวิบูลย ์ Ph.D. 
(Electrical and Computer 

Engineering) 

University of Waterloo 
(2012) 

- 6 6 6 6 

15 
 

นางสาวอุมาพร  สุภสิทธิเมธี 
 

ปร.ด. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
(2551) 

- 6 6 6 6 

16 นายโอฬาร  โรจนพรพนัธ์ุ 
 

Ph.D. 
(Electronic Engineering) 

University of New South 
Wales (2007) 

- 6 6 6 6 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ   
ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง 

วิชาการ 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

1 นายบรรจง  หะรังษี 
 

Ph.D. 
(Computer Sci. Engineering) 

University of  New  South 
Wales (1999) 

- ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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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  
วิทยานิพนธ์/โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ท่ีนักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ี น ามา

ประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์/โครงงาน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ี
สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  
เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการท าโครงงานและการวิจยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเพื่อใชใ้นการแก้ปัญหาการปฏิบติัการดา้นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได ้ และสามารถเขียนแผน
โครงงานและงานวิจยัเพื่อส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3. ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของชั้นปีท่ี 2 

5.4. จ านวนหน่วยกติ 
           6, 12 หน่วยกิต  

5.5. การเตรียมการ  
 นักศึกษาท่ีลงรายวิชาบงัคบัครบทั้ง 4 ตัวและวิชาบงัคบัเลือกแลว้ 2 ตัว และมีความประสงค์จะท า

โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวขอ้โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารยท่ี์
ปรึกษาภายในสปัดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 

5.6. กระบวนการประเมนิผล  
แผน ก 2 มีการสอบหวัขอ้วิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ทั้งน้ีจะมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

3 ท่านเป็นผูพิ้จารณา จากนั้นนักศึกษาตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาตอ้งไดรั้บการตอบรับผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงไม่ใช่รูปเล่มท่ี
เป็นวิทยานิพนธ์ นักศึกษาตอ้งสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  ทั้ งน้ีมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและ
คณะกรรมการภายใน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  
 แผน ข มีรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาโครงการเฉพาะเร่ืองต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา กระทัง่เสร็จส้ินการท าโครงงาน โดยคณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูป้ระเมินผล  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 1. มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 

2. เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 
มีความเป็นผูน้  า รับผดิชอบ และมวีินยั  .1 มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมกีารก าหนดบทบาทความเป็นผูน้  า

และผูต้าม เพื่อใหน้กัศึกษาปรับบทบาทได ้  
2. ก  าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน 
3. สร้างวินยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 1. มกีารใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพฒันาสงัคม ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบ 
    ต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา 
2. เคารพกฎกติกาอนัดีของหอ้งเรียน เคารพอาจารยแ์ละเพือ่น ๆ  

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1. คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

                   1)  สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้นอยา่ง 
   รอบรู้  ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุปท่ี 
   ไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

                   2)  ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พ่ือทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใช ้
  การวนิิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง   
   และผูอ่ื้น 

                   3)  แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้  าในการส่งเสริมใหม้ีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน  
   สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

    4)  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1)  ก  าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เช่น การเขา้ชั้นเรียนให้
             ตรงเวลา ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น และการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

  2)  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
  3)  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีท าดี ท า  
        ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 
  4)  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีท่ีมคุีณธรรม/จริยธรรมดี                                                 

2.1.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี  
        มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
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  2)  ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 3)   ความสุจริตใจในการสอบ 
 4)   ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2. ความรู้  
2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ตลอดจนทฤษฎีและ    
     หลกัเกณฑพ้ื์นฐานท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศกึษาคน้ควา้ทางวิชาการและการท างาน 
2)  มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวิจยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
3)  มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจยัใน 
     ปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
4)  ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมีผลกระทบ 
     ต่อสาขาวิชา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 

              2.2.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
             1)  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์างปฏิบติัใน       

       สภาพแวดลอ้มจริง มีการท างานเด่ียวและแบบกลุ่มโดยใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรม 
       ซอฟตแ์วร์   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
2)  จดัใหม้ีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมา 
      เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

                      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  
                     และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

2)  สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ีมขีอ้มูลไม่เพียงพอ สามารถสงัเคราะห์และใช ้ 
      ผลงานวิจยั ส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้ 
      เดิม หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 
3)  สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่ง 
     สร้างสรรค ์ รวมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
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4)  สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือการปฏิบติัการ  
     ทางคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยตนเอง โดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ตลอดถึงการใชเ้ทคนิค 
     การวจิยั และใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมี 
     นยัส าคญั 

2.3.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) กรณีศกึษาทางการประยกุตว์ิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
2) การอภิปรายกลุ่ม 
3) ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติังานจริง และคน้ควา้วิจยั 

2.3.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
     ในชั้นเรียนและการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์ 

        2)  สงัเกตพฤติกรรม 

2.4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
          2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 
                 1)  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น หรือความยุง่ยากระดบัสูงทางวิชาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
                 2)  สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการ 
                 3)  มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ีในการจดัการขอ้ 
                      โตแ้ยง้และปัญหาต่าง ๆ  
                 4)  แสดงออกทางทกัษะการเป็นผูน้  าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูน 

                      ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มปรับปรุงตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้ 
          2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
                     รับผดิชอบ 

1)   มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน 
                   2)   การใชก้รณีศกึษา 
                   3)   การแลกเปล่ียนนกัศกึษาและบุคลากรกบัสถาบนัอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                   4)   ศึกษาดูงาน และการเขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
2)   สงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของ   
     ขอ้มูล        

                        3)  สมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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2.5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)   สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา 
      และเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 

                    2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ 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 

 2.5.3. กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี  
           สารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ     
     คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

                       2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ  ากดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ การ 
       อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมกีารน าเสนอ 
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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 
SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์                                       ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○   ○ ● 

SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบ    
                 ระบบขั้นสูง                            

● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 603 การบริหารโครงการซอฟตแ์วร์ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● 
SWE 604 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม 
                 ซอฟตแ์วร์                          

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ 
 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

● 

SWE 605 การทวนสอบและการตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์        

● ○ ○ ○ ● 
 

○ 

 

○ 

 

○ ● 
 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ ● ○ ○ ● 

SWE 610 การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภท 
                 ฝังตวั 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 611 การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
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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 
SWE 612  การประมวลผลแบบคลาวด ์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
SWE 613  ระบบแบบกระจายและแบบขนาน                                  ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 614  การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบ 
                 ทนทานต่อความบกพร่อง          

● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 615  การออกแบบแอนิเมชนัและเกม ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
SWE 616  การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์ 
                  เคล่ือนท่ีและแอปพลิเคชนั 

○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

SWE 617  การส่ือสารส าหรับวิศวกร 
                 ซอฟตแ์วร์ 

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● 

SWE 630  การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล ์ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
SWE 631  การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบกระจาย ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● 
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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 
SWE 632  ระบบปฏิบติัการและระบบ

เครือข่าย 
● 

○ ○ ○ 
 ● 

○ ○ ○ ○ ○ 
● ○ ● 

○ ○ ○ ○ ○ 

SWE 633  การพฒันาโปรแกรมประยกุต ์
ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่           

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● 

SWE 634  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

SWE 640  การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิง   
ตอ้งการทางซอฟตแ์วร์              

○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

SWE 641  การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
SWE 650  การปรับปรุงกระบวนการ  
                ซอฟตแ์วร์ 

○ ○ ○ 
 ● ● 

○ ○ ● 
 ○ 

○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ● 

SWE 651  มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

SWE 652  การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
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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 
SWE 660  เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม

ซอฟตแ์วร์ 
○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 

 

● ○ ○ ○ 
 

● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE 661  การเขียนโปรแกรมและการ
พฒันาบนเวบ็ 

○ ○ ○ ● 
● 

○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE 671  สมัมนาเชิงปฏิบติัการทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

SWE 672  สมัมนาเชิงปฏิบติัการทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

SWE 690  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE 691  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 2 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

SWE 692  การศึกษาเฉพาะเร่ืองทาง
วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
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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 
SWE 700  วิทยานิพนธ ์                                                        ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SWE 701  การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง                                  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● 
SWE 702   ระเบียบวิธีการวิจยั ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

INT 610  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 611  การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับ 
              เทคโนโลยสีารสนเทศ 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 613  การบริหารความมัน่คงของ 
               สารสนเทศ 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 615  การจดัการคุณภาพสารสนเทศ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 
INT 616  การวางแผนทรัพยากรองคก์ร ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 
INT 617  การยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ 

○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

INT 630  เทคโนโลยฐีานขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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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 
INT 631  เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
INT 632  ปัญญาประดิษฐ ์ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
INT 633  เทคโนโลยมีลัติมีเดีย ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
INT 635  การคน้คืนสารสนเทศ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 636  ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์ 
                กบัมนุษย ์

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

INT 637  การจดัการความรู้ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 638  การท าเหมืองขอ้มูล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 640  เทคโนโลยเีอก็ซเ์อม็แอล ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 

INT 641  การควบคุมและตรวจสอบ 
               เทคโนโลยสีารสนเทศ 

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

INT 650  ความมัน่คงของเทคโนโลย ี
              สารสนเทศ 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
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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 
INT 651  เทคโนโลยโีทรคมนาคม ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 
INT652  วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 653  เทคโนโลยโีมบาย ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

INT 654  การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละ  
                การประยกุต ์

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

INT 670  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียน  
               โปรแกรมและการจดัการฐานขอ้มูล 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 671  สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการ
ฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 672  สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงั 
                ขอ้มูล 

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 673  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย 
                ส าหรับส านกังาน 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
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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 
INT 674  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย 
               ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 675 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน 
              โปรแกรมจาวา 

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 676  สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน 
              โปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซต ์

○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 677  สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐาน
การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลย ี

               สารสนเทศ 
○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 

INT 678  สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 
                คอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์

○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
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หมวดที่ 5. หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

(ภาคผนวก ช.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

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

1) ภาวการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
               2) การสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานใน 
                    สถานประกอบการนั้น ๆ  

 3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก   
      สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

        ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
และตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดงัต่อไปน้ี  

1) แต่ละรายวิชาบงัคบัตอ้งไดร้ะดบัคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2.5 จากระบบ 4 
2) สอบผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษเทียบเท่า TOEFL ตั้งแต่ระดบัคะแนน 500 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
หมวดที่ 6. การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1)  มีการปฐมนิเทศ และ/หรือ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารยใ์หม่ ใหม้ีความรู้และเขา้ใจนโยบายของ 
     มหาวิทยาลยั คณะ และหลกัสูตรท่ีสอน และ/หรือการมีระบบพ่ีเล้ียงส าหรับอาจารยใ์หม่ 
2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการท าวิจยัสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสนับสนุนดา้นการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/
หรือต่างประเทศ 

2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพฒันาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
        1)  ส่งเสริมอาจารยใ์หเ้พ่ิมพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลใหท้นัสมยั 

 2)  การจดัอาจารยพ่ี์เล้ียงเพ่ือแนะน าการจดัการเรียนการสอน (ถา้มีความจ าเป็น) 
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2.2. การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1)   ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพือ่การสอนและการวิจยัอยา่ง 
      ต่อเน่ือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในองคก์ร 
      ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน 
      ประสบการณ์ 
2)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
3)  มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
4)  ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกั และเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ 
     เช่ียวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
5)  จดัสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจยัอยา่งเหมาะสม 

                   6)  จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกลุ่มวิจยัต่าง ๆ ของคณะ 
7) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 

หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลกัสูตร  

1. การบริหารหลกัสูตร  
 คณะกรรมการประจ าคณะจะก าหนดนโยบายปฏิบติัให้แก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เพื่อวางแผนการจดัการ

เรียนการสอน ติดตามและรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

1. พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้วทนัหรือ
เป็นผูน้ าในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ 
ในสาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 

 

1.1 พฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ACM/IEEE 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ขอ้แนะน า Software Engineering 
Body of Knowledge (SWEBOK) 

1.2 ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัทุก ๆ 5 ปี 

1.1 หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

1.2 จ านวนและรายช่ือคณาจารยป์ระจ า 
ประวติัอาจารยด์า้นคุณวฒิุ
ประสบการณ์ และการพฒันาอบรม
ของอาจารย ์

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการท่ีทนัสมยั 

 

2.1 จดัแนวทางการเรียนใหมี้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั และมีแนวทางการเรียนรู้
ท่ีทนัสมยั 

2.2 จดัใหมี้นกัพฒันาการเรียนรู้ เพื่อช่วย
กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 

2.1 ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ 

 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้
คุณภาพมาตรฐาน 

 

3.1 ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนมีคุณวฒิุไม่ต ่า
กวา่ปริญญาเอกหรือเป็นผูมี้ต าแหน่งทาง
วิชาการหรือความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น   

3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ า
ในทางวิชาการ และ/หรือ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

3. การประเมินผลโดยคณะกรรมการ
หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยอาจารย์
ภายในคณะทุกปี 

 



32 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 

 3.3 ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ 

 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลกัสูตร
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.1 มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรม 
การผูท้รงคุณวฒิุภายในทุกปี และ
ภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 

4.2 จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา 
อาจารย ์อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั 
งบประมาณ ความร่วมมือกบัต่างประเทศ 
ผลงานทางวิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการประเมินของคณะ
กรรมการฯ 

4.3 ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและ
การเรียนการสอนโดยผูส้ าเร็จการศึกษา 

4.1 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ทุก ๆ 5 ปี 

4.2 ประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้ าเร็จ 
การศึกษาทุกปี 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พ่ือจดัซ้ือหนังสือและต ารา ส่ือการเรียน
การสอน โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
       2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 

ล าดบั ช่ืออุปกรณ์ บริหารจดัการ 
งานส านกังาน 

บริหารจดัการด้าน
การเรียนการสอน 

หน่วยนบั 

 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โสตทศันูปกรณ์ และอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) 31 285 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 24 10 เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพ ์แบบเลเซอร์ 17 6 เคร่ือง 
4 ชุดเคร่ืองเสียง - 16 เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉายภาพจากสญัญาณคอมพิวเตอร์ (Projector) 8 17 เคร่ือง 
6 เคร่ืองจบัภาพสามมิติ (Visualizer) - 23 เคร่ือง 
7 เคร่ืองพิมพส์ าเนาดิจิทลั 1 - เคร่ือง 
8 เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 9 3 เคร่ือง 
9 กระดานอิเลก็ทรอนิกส์ 3 - เคร่ือง 
10 กลอ้งดิจิทลั 16 - เคร่ือง 
11 กลอ้งวิดีโอ 4 - เคร่ือง 
12 เกา้อ้ี (ในหอ้งเรียน) - 603 ตวั 
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ระบบป้องกนัความมัน่คงปลอดภัย 
13 ระบบซีซีทีวี (CCTV) 1 - ระบบ 
14 กลอ้งวงจรปิด 54 - ตวั 
15 ประตูอตัโนมติั (Access Control) 45 - ตวั 

ระบบและอุปกรณ์ บริหารจดัการแม่ข่าย และเครือข่าย 
16 Server & Mainframe (Hardware) 

Mainframe Computer IBM z10 BC 
IBM DS6800 Storage System Expansion 
IBM Tape Library 
IBM Blade Server HS21 
IBM Blade Server HS22 

  
1 
1 
1 
7 
5 

 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

 HP MSA P2000G3 
HP MSA P2000fc 
NAS Buffalo LSGVL 12 TB 
NAS Buffalo LSGVL 8 TB 

 1 
2 
1 
1 

เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 
เคร่ือง 

17 Server & Mainframe (Software) 
Mainframe: z/VM Version 6.1 
Mainframe: z/OS Release 11  

  
1 
1 

 
ระบบ 
ระบบ 

18 Network 
Network Switch 
Router 
Wireless LAN Controller (WLAN) 
Access Point 

  
68 
10 
9 
18 

 
ตวั 
ตวั 
ตวั 
ตวั 

ระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานบริหาร 
19 ระบบเครือข่าย LDAP Server 1 - ระบบ 
20 ระบบบริหารจดัการงานพิมพ ์Print Control - 1 ระบบ 
21 ระบบจดัการเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) 1 - ระบบ 
22 ระบบ e-Learning - 1 ระบบ 
23 ระบบ Conference - 1 ระบบ 
24 ระบบลงเวลาเขา้เรียน - 1 ระบบ 
25 ชุดวิเคราะห์ Voice Over IP (VOIP analyzer) - 1 ระบบ 
26 ระบบจดัเก็บขอ้มูล - 1 ระบบ 
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  จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
 

ล าดบั ส่ือการเรียนรู้ หมวด ไทย ต่าง ปท. รวม 
1 หนงัสือ (เล่ม) 

หนงัสือ (อิเลก็ทรอนิกส์) 
เทคโนโลยสีารสนเทศและอื่น ๆ 
McGraw-Hill eBook Library ประกอบดว้ย 
- หมวด Computing 
- หมวด Consumer Computing 
- หมวด Schaum’s Course Outlines 

757 3,926 
 

236 
91 
168 

4,683 
 

495 

2 วารสาร (เล่ม) เทคโนโลยสีารสนเทศและอื่น ๆ 822 146 968 
3 วิทยานิพนธ์ /โครงงาน (e-Project) วิทยานิพนธ์ และ/หรือการศึกษาโครงการเฉพาะ

เร่ืองระดบับณัฑิตศึกษา 
 830     830 

4 ไฟลบ์นัทึกการสอนรายวิชา นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตามรายวิชา
ภายในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง โดยมีเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหบ้ริการจ านวน 3 เคร่ือง 

   

            2.3. การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 
   ประสานงานกบัส านกัหอสมุด ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละนกัศึกษาได้

คน้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ E-book  ตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีอาจารยพิ์เศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชา
และบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้หอสมุดจดัซ้ือหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมี
ห้องสมุดเฉพาะ เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดส่ือการสอนอ่ืน ๆ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้   เช่น เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติ และเคร่ืองฉายสไลด ์ 

2.4. การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 
   เจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งสมุดของคณะจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือเพ่ือเขา้หอสมุด และท าหนา้ท่ีประเมิน

ความพอเพียงของหนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หน้าท่ีดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของ
อาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
1.จดัใหมี้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการอยา่ง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการที่มีเคร่ืองมือ
ทีท่นัสมยัในระดบัสากล เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั สร้างความ
พร้อมในการปฏิบติังานในวิชาชีพ 

1.2  จดัใหมี้หอ้งมลัติมีเดีย ที่มีความพร้อม
ใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในการ
สอน การบนัทึกเพื่อเตรียมจดัสร้างส่ือ
ส าหรับการทบทวนการเรียนรู้ 

1.1 จ  านวนนกัศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่
มีการฝึกปฏิบติัดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ 

1.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบติัการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
2. จดัใหมี้ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง และทรัพยากร 

2.1 จดัใหมี้เครือข่ายและหอ้งปฏิบติัการ
ทดลองเปิด ที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
พื้นท่ีท่ีนกัศึกษาสามารถศึกษา ทดลอง 
หาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง ดว้ย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

2.2 . จดัใหมี้เคร่ืองมือทดลอง เช่น ระบบ
แม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย 
เพื่อใหน้กัศึกษาฝึกปฏิบติัการการ
บริหารระบบ 

2.1 รวบรวมจดัท าสถิติจ  านวนเคร่ืองมือ 
      อุปกรณ์ ต่อหวันกัศึกษา ชัว่โมงการใช ้
      งานหอ้งปฏิบติัการ และเคร่ืองมือ 

ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อหวั
นกัศึกษา 

2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบติัการ 

3. ส่ือและช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อม 
เพื่อสนบัสนุนทั้งการศึกษาในหอ้งเรียน 
นอกหอ้งเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอมีประสิทธิภาพ  

 

3. จดัใหมี้หอ้งสมุดใหบ้ริการทั้งหนงัสือ
ต ารา และส่ือดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ ทั้ง
หอ้งสมุดทางกายภาพและทางระบบ
เสมือน 

 

3.1 ขอ้มูลจ านวนหนงัสือต ารา และส่ือ
ดิจิทลัที่มีใหบ้ริการ และสถิติการใช้
งานหนงัสือต าราและส่ือดิจิทลั  

3.2  ผลส ารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา
ต่อการใหบ้ริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้ 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจะต้องประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนรู้ ประเมินผลและให้

ความเห็นชอบการประเมินผลรายวิชา เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตตามคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

     3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
พิจารณาจดัหาอาจารยพ์ิเศษท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต ่า

ระดบัปริญญาเอก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯในการอนุมติั และด าเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารยพ์ิเศษ
ต่อไป 

 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
    4.1. การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนตอ้งมีวุฒิไม่ต  ่ากว่าปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และมี
ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    4.2. การเพิม่ทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัตงิาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของหลกัสูตร และสามารถบริการอาจารยใ์ห้ใชส่ื้อการเรียนรู้ไดอ้ย่าง

สะดวก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในวิชาท่ีมี
การฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านกัศึกษา 
    5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้และอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดชัว่โมงให้ค  าปรึกษา (Office Hours) 
หรือนัดหมายตามตอ้งการเพื่อให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาได้ นอกจากน้ียงัมีอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้
ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 

    5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา  

(ภาคผนวก ช.) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑติ 

1) ตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะความรู้ความช านาญท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งความเป็นผูน้  า มีกระบวนการคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการพฒันาตนเองและ
องคก์ร และสามารถท างานเป็นทีม 

2) ผูใ้ชม้หาบณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารบุคลากรทางดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์
เทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ได ้สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษไดดี้ และมี
ทกัษะดา้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั  

3) ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ เป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย 
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและสงัคม 

7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน 

    คุณวฒิุแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 
X X X 

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

X 
 
 

X 
 
 

X 
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ดัชนบ่ีงช้ีผลการด าเนินงาน ปี 1 ปี 2 ปี 3 
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. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 
    ก  าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
    ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรือการ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
    มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ 
    จดัการเรียนการสอน 

X X X 

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
    วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X 

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

X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ 
      หลกัสูตรเฉล่ียมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต เฉล่ียมากกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

  X 

 

หมวดที ่8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

1. การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 
1.1. การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

1)  การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหค้  าเสนอแนะดา้นการใชก้ลยทุธใ์น    
 การเรียนรู้ 

2)  การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการเรียนรู้ 
3)  ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1.2. การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวิชา (ถา้มี) 
2) การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ่ี์เล้ียง 
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2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม  
            การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม โดยส ารวจขอ้มูลจาก 

1) นกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตจบใหม ่
2) ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
3) ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกรวมทั้งส ารวจสมัฤทธิผลของมหาบณัฑิต 

3. การประเมนิผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 

ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 คน หรือตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชม้หาบณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และรายงานจาก  
     มคอ. 7 
2) วิเคราะห์ทบทวนขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1 โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ ์(ถา้มี) 

เอเอกสารแนบ 
     ภาคผนวก ก. ค  าอธิบายรายวิชา 
     ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 

ภาคผนวก ค. ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ง. ค  าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
ภาคผนวก จ. เอกสารความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 
ภาคผนวก ฉ.  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ย วินยันกัศกึษา 
ภาคผนวก ช. ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
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ภาคผนวก 

ก. ค าอธิบายรายวชิา  

SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์         3(3-0-9) 
   Software Engineering Principles 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ดา้นต่าง ๆ โมเดล ระเบียบวิธีการพฒันาซอฟตแ์วร์  คุณลกัษณะของ
ซอฟตแ์วร์  ตวัอยา่งของการพฒันา กระบวนการและการจดัการโครงการซอฟตแ์วร์    
Fundamentals of software engineering, models, software development methodology, software characteristics, 
development examples, software process and project management 
 
SWE 602 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขั้นสูง      3(3-0-9) 
  Advanced Systems Analysis and Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
กระบวนการและเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกต์ ยูเอ็มแอล  เคร่ืองมือการวิเคราะห์และ
ออกแบบ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมความตอ้งการ เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ โมเดลฟังก์ชัน 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 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์                           3(3-0-9) 
  Software Structures and Architectures 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความหมายและรูปแบบต่างๆของสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ ซอฟต์แวร์ตวัเช่ือมประสาน กระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเชิงออ็บเจกต ์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 605     การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์               3(3-0-9) 
 Software Verification and Validation 
 วิชาบงัคบัก่อน:  SWE 601 Software Engineering Principles 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวงจรของการทวนสอบการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ การวางแผน การ
ทดสอบและเทคนิคการทดสอบโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 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 610 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 
 

SWE 611   การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์        3(3-0-9) 
               Interaction Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิสัมพนัธ์ การออกแบบโดยมีผูใ้ชง้านเป็นศูนยก์ลาง (การ
ออกแบบโดยค านึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั) ประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน การใชง้านได ้กระบวนการการออกแบบ การ
ท าความเขา้ใจผูใ้ชง้านและความตอ้งการ อินเทอร์เฟสประเภทต่าง ๆ หลกัการออกแบบ การทดสอบการใชง้าน
ได ้
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Human-computer interaction, interactive systems, user-centred design, user experience, usability, design 
process, understanding users and requirements, types of interfaces, design principles, usability testing 
 
SWE 612   การประมวลผลแบบคลาวด ์       3(3-0-9) 
               Cloud Computing 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
เทคโนโลยแีลกหลกัการการประมวลผลแบบคลาวด ์การจ าลองเคร่ืองเสมือนดว้ยซอฟตแ์วร์ การกระจายงาน การ
ปรับเพ่ิม/ลดขนาด การติดตั้งและการจ าลองซ ้า ชนิดของบริการแบบคลาวด ์การวิเคราะห์ปริมาณของขอ้มูลท่ีมี
อยา่งมหาศาล ส่ือประสมส าหรับคลาวด ์การเปรียบเทียบสมรรถนะและปรับแก ้ความปลอดภยั 
Cloud computing technology and concepts, virtualization, load balancing, scalability, deployment and 
replications, types of cloud services, big data analytics, multimedia cloud, benchmarking and tuning, security 
 
SWE 613 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน                    3(3-0-9) 
  Parallel and Distributed Systems 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย กระบวนการท างานของเคร่ืองหลายเคร่ือง เครือข่าย กระบวนการ  
ติดต่อส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ การเก็บขอ้มูลแบบกระจาย 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 614 การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทานต่อความบกพร่อง    3(3-0-9) 
   Software Fault Tolerance Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การทนทานต่อความบกพร่องของซอฟตแ์วร์ ความคิดและการน าซอฟต์แวร์ไปใช ้       การจ าแนกการล่มของ
ระบบ/ความซ ้ าซอ้นดา้นเวลาและสารสนเทศ การกูคื้นขอ้ผิดพลาดในทิศทางไปขา้งหนา้และถอยหลงั 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 
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SWE 615   การออกแบบแอนิเมชนัและเกม       3(3-0-9) 
               Animation and Game Design 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัการเบ้ืองตน้การออกแบบแอนิเมชนัและเกม ทฤษฎีเกม คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ การประมวลภาพดิจิทลั
เบ้ืองตน้ เสียงดิจิทลั เคร่ืองมือกราฟิก ผลงานศิลปะสองมิติ แอนิเมชนัสามมิติ การเขียนโปรแกรมเกม หลกัการ
การออกแบบกราฟิก ออกเมนเต็ดรีแอลิตีเบ้ืองตน้ 
Introduction to animation and game design, game theory, basic computer graphics, basic digital image 
processing, digital audio, graphic tools, 2D art, model textures, 3D animation, game programming, graphic 
design fundamentals, basic augmented reality 
 

SWE 616   การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและแอปพลิเคชนั    3(3-0-9) 
               Mobile Computing and Applications 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สมาร์ตโฟน แท็บเลต็คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีแบบสวมใส่ แง่มุมท่ีซบัซอ้นต่อการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ การเช่ือมต่อแบบไร้สาย 
ระบบปฏิบติัการส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี แอปพลิเคชนัส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีแบบคลาวด ์
Design and development of mobile computing, smartphones, tablet PCs, wearable devices, key aspects that 
complicates software engineering, wireless communication, mobile software, mobile applications, mobile 
cloud computing 
 

SWE 617   การส่ือสารส าหรับวิศวกรซอฟตแ์วร์      3(3-0-9) 
               Communication for Software Engineers 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเขียนและพูดท่ีมีประสิทธิผล ติดต่ออยา่งมีประสิทธิผลกบัคนในทีมและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสีย ติดต่อและร่วมมือประสานกนัดว้ยการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อวตัถุประสงคเ์ชิงเทคนิคและทัว่ไปไดอ้ยา่งมี
ความสามารถท่ีเพียงพอ การเขียนท่ีชดัเจนและสั้นไดใ้จความ การร่วมช่วยท างานเป็นทีม การต่อรอง 
Principles and approaches for writing and speaking effectively, communicate effectively with team members 
and stakeholders, communicate and coordinate competently by listening, speaking, reading and writing for 
technical and general purposes, clear and concise document writing, clear oral presentation, team collaboration, 
negotiation 
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SWE 630   การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล ์      3(3-0-9) 
 Agile Software Development  
 วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี     
วิธีการพฒันาซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ การพฒันาซอฟต์แวร์แบบวนซ ้ า การพฒันาซอฟต์แวร์แบบอไจล ์ค่านิยม 
หลกัการ และวิธีปฏิบติัของการพฒันาซอฟต์แวร์แบบอไจล ์สครัม การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีเนน้ความคล่องตวัและ
เรียบง่ายของกระบวนการพฒันา กระบวนการซอฟต์แวร์ระดบับุคคล การพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการ
ทดสอบ 
Software development methods, iterative software development, agile software development, agile methods’ 
values, principles and practices, Scrum, extreme programming, personal software process, test-driven software 
development 
 
SWE 631   การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบกระจาย      3(2-2-9) 
 Distributed Software Development  
 วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี     
หลกัการเบ้ืองตน้การพฒันาซอฟต์แวร์แบบกระจาย ปัจจยัหลกัของการการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบกระจาย การ
จดัการความเส่ียง การเลือกกระบวนการพฒันา การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบส่วนต่อประสาน
ระหว่างมอดูล ท างานเป็นกลุ่ม การแบ่งงานและการจดัตารางงานส าหรับบุคลากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนัและนอก
พ้ืนท่ี 
Introduction to distributed software development, key factors for distributed software development, risk 
management, software development process selection, architectural design, module interface design, 
teamworking, work allocation and assignment both for local and global staff 
 
SWE 632      ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย       3(3-0-9)
 Operating Systems and Network Systems 

วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ประเด็นการออกแบบระบบ แนวความคิดมลัติโปรแกรมมิง การจดัสรรและการจดัการทรัพยากร การออกแบบ 
และปฏิบัติการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ความตอ้งการด้านการ
ออกแบบฟังกช์นัและระบบยอ่ยการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยเีครือข่ายส าหรับอนาคต   
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, future network technology 
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SWE 633  การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับองคก์รขนาดใหญ่     3(3-0-9) 
  Enterprise Application Development 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
ภาพรวมการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แพลตฟอร์มของจาวา สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์เชิงบริการ การติดต่อฐานข้อมูลและภาษาเอสคิวแอล การพัฒนาและการใช้องค์ประกอบซ ้ า
เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกตแ์บบกระจาย ระบบงานประยุกตห์ลายฝ่ัง 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 
 
SWE 634 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 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการทางซอฟตแ์วร์     3(3-0-9) 
  Software Requirement and Specification Management 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
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 
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SWE 641 การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์                     3(3-0-9) 
  Software Configuration Management  

  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
นิยาม คุณลกัษณะเฉพาะของการจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ การระบุส่ิงท่ีตอ้งท าการเฝ้าติดตาม กระบวนการ 
ควบคุมวิธีการและเคร่ืองมือ การควบคุมความการเปล่ียนแปลงในกระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 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 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์        3(3-0-9) 
  Software Process Improvement 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ คุณภาพซอฟตแ์วร์ กระบวนการซอฟตแ์วร์ กลุ่มงานกิจกรรมและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีน าไปใชใ้นกระบวนทางซอฟตแ์วร์ แบบจ าลองวฒิุภาวะความสามารถส าหรับการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
Software process improvement, software quality, software process, process areas, Capability Maturity Model 
Integration (CMMI) for development model  
 
SWE 651  มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์         3(3-0-9) 
  Software Metrics 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
หลกัการคุณภาพ ระบบซอฟตแ์วร์ คุณภาพระบบซอฟตแ์วร์ หลกัพ้ืนฐานของทฤษฎีการวดั โปรแกรมมาตรวดั 
มาตรวดัซอฟตแ์วร์ มาตรวดัคุณภาพผลิตภณัฑ์ มาตรวดัคุณภาพกระบวนการ มาตรวดัคุณภาพการบ ารุงรักษา 
มาตรวดัขอ้บกพร่อง ความเช่ือถือไดข้องซอฟต์แวร์ เวลาในการตอบสนองของซอฟต์แวร์ สภาพพร้อมใชง้าน
ของซอฟตแ์วร์ 

Quality concept, software systems, software systems quality, fundamentals of measurement theory, metric 
program, software metrics, product quality metrics, process quality metrics, maintenance quality metrics, 
defect metrics, software reliability, software response time, software availability 
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SWE 652  การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์        3(3-0-9) 
  Software Quality Assurance 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ กระบวนการประกนัคุณภาพ การวดัคุณภาพซอฟตแ์วร์ มาตรฐานคุณภาพ
ซอฟตแ์วร์ การตรวจสอบและทวนสอบซอฟตแ์วร์ (ทดสอบและตรวจดู) การตรวจทานช้ินงานโดยผูเ้ช่ียวชาญอีก
คนหน่ึง ส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามรูปแบบ การยกระดบัการแกปั้ญหา 
Development of high quality software systems, software quality assurance process, measuring software quality, 
software quality standard, software verification and validation (testing and inspection), peer reviews, non-
compliance issues, issue resolution escalation 
 

SWE 660 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรมซอฟตแ์วร์        3(3-0-9) 
  Software Engineering Tools 
  วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
เคร่ืองมือของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือส าหรับการเก็บรวบรวมความตอ้งการ เคร่ืองมือช่วยในการออกแบบ 
เคร่ืองมือช่วยในกระบวนการสร้างซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือในการทดสอบซอฟตแ์วร์ 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            การเขียนโปรแกรมและการพฒันาบนเวบ็                          3(3-0-9) 
                           Web Programming and Development 
                วิชาบงัคบัก่อน:  ไม่มี 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ การออกแบบเวบ็ พ้ืนฐานเอชทีทีพี ภาษาเอชทีเอม็แอล-5 รูปแบบ กรอบ ซีเอส
เอส พ้ืนฐานภาษาจาวาสคริปต ์โมเดลเชิงออ็บเจกตข์องภาษาจาวาสคริปต์ และคุณลกัษณะขั้นสูงของภาษาจาวา
สคริปต ์ฐานขอ้มูล 
Web programming fundamentals, web design, basic hypertext transfer protocol (HTTP), hypertext markup 
language 5 (HTML5), forms, frames, cascading stylesheet (CSS), JavaScript language fundamentals, 
JavaScript object model and advanced JavaScript features, database 
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SWE 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 1                               3(3-2-9) 
  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(3-2-9) 
  Software Engineering Workshop II 
  วิชาบงัคบัก่อน:  SWE671 Software Engineering Workshop I 
การสมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ปัจจุบนัโดยผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นซอฟตแ์วร์ หลกัการ ระเบียบ
วิธีการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การท างานจริงการสัมพนัธ์กบัอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
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 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 
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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 
 
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 
 
SWE 702  ระเบียบวิธีการวิจยั         3(3-0-9) 
  Research Methodology 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การสังเกต กระบวนการในการท าวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การอ่านและเขียนบทคดัย่อ การตั้ง
ค  าถามวิจยั การสร้างโมเดลวิจยั การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั การน าเสนอโครงการวิจยั  

Observation, research process, literature review, reading and writing abstract, formulating research question, 
building research model, writing research proposal, presenting research project 
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INT 610  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ        3(3-0-9) 
 Decision Support Systems 
 วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการการตดัสินใจของมนุษย ์แนะน าการสร้าง
โมเดลและการวิเคราะห์การตดัสินใจ แนะน าการท าประโยชน์สูงสุดและการโปรแกรมเชิงเส้น การโมเดลและ
การแกปั้ญหา การโปรแกรมเชิงเสน้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและวิธีการซิมเพล็กซ์ การโมเดลเครือข่าย การ
โปรแกรมเชิงเส้นท่ีเป็นเลขจ านวนเต็ม การโปรแกรมเป้าหมายและกรณีมีหลายวตัถุประสงค ์การโปรแกรมแบบ
ไม่เป็นเชิงเสน้ 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 การประเมินสมรรถภาพเชิงการเงินขององค์กร  การบริหารสภาพคล่องและการ
วางเป้าหมายทางธุรกิจ การจัดการสินทรัพยห์มุนเวียน การจดัท างบลงทุน การบริหารความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ีย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เคร่ืองมือการวิเคราะห์การลงทุนในโครงการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยวิธีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์  

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 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ       3(3-0-9) 
Information Security Management 
วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความมัน่คงของสารสนเทศ พ้ืนฐานความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ ความมัน่คงของระบบ
เชิงกระจายและเครือข่ายใยแมงมุม คริปโตกราฟิกส์พ้ืนฐาน ขั้นตอนวิธีซีสเต็มเมตริก ขั้นตอนวิธีคีลส์าธารณะ 
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การซ่อนเร้นขอ้มูล ลายน ้ า ความมัน่คงของเครือข่าย ความมัน่คงของฐานขอ้มูล ความมัน่คงเชิงอ็อบเจกต์ การ
จดัการความมัน่คงของคอมพิวเตอร์ ระเบียบและจริยธรรม แนวโนม้ความมัน่คงของสารสนเทศและระบบงาน 

Introduction to information security, fundamentals of computer security, distributed systems security, world-
wide-web security, classical cryptography, symmetric algorithm, public key algorithm, Information hiding, 
watermarking, network security, database security, object-oriented security, computer security management, 
legal and ethical issues in computer security, future trends of information security and its applications 
 

INT 615 การจดัการคุณภาพสารสนเทศ       3(3-0-9) 
  Information Quality Management 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
แนวคิดดา้นคุณภาพสารสนเทศ การประเมินและปัญหาในระบบสารสนเทศองคก์รการวดั การวิเคราะห์  และ
การปรับปรุงคุณภาพขอ้มูล คุณภาพสารสนเทศในนโยบายและกลยทุธการจดัการ 

Information quality concepts, assessment, and problems in organizational information systems measurement, 
analysis, and improvement of information quality. Information quality in management policies and strategies 
 

INT616  การวางแผนทรัพยากรองคก์ร       3(3-0-9) 
  Enterprise Resource Planning 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การบูรณาการระบบและสถาปัตยกรรมองค์กร วงจรชีวิตการพฒันาระบบกลยทุธ์การใชง้านซอฟตแ์วร์และการ
เลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายระบบการจดัการโครงการ ภาพรวมระบบเอสเอพี การขาย การตลาดและซีอาร์เอม็ การจดัการ
ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน การบญัชีและการเงิน การจดัการทรัพยากรบุคคล  

System integration and enterprise system architecture, system development life cycle, implementation 
strategies and vendor selection, project management, SAP overview, sales, marketing and CRM, production 
and supply chain management, accounting and finance system, human resource management 
 
INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ    3 (3-0-9) 
  Information Technology Adoption 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การยอมรับเทคโนโลย ีโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ีทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
ทฤษฎีรวมการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีการยอมรับสารสนเทศ การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 

Technology adoption, technology acceptance model, theory of reasoned action, theory of planned behaviour, 
unified theory of acceptance and use of technology, information adoption, collecting data, data analysis 
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INT 630   เทคโนโลยฐีานขอ้มูล          3(3-0-9) 
  Database Technology 

วิชาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ 
                                 ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การออกแบบฐานขอ้มูลในระดบัแนวคิด แบบจ าลองฐานขอ้มูลเชิงออ็บเจกต ์แบบจ าลองฐานขอ้มูลออ็บเจกตรี์เล
ชนั ลกัษณะส าคญัของภาษาสอบถาม เอส คิว แอล สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูลโอแล็บ  การท าเหมือง
ขอ้มูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ การคน้คืนสารสนเทศ เคร่ืองมือส าหรับการสืบคน้ขอ้มูล ฐานขอ้มูลและ
การคน้คืนขอ้มูลมลัติมีเดีย 

Conceptual database design, object-oriented database model, object-relational database model, new features in 
SQL, database architectures, data warehousing, online analytical processing 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: INT605 Systems Analysis and Design หรือ 

     ตามความเห็นชอบของคณาจารย ์ประจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเชิงออ็บเจกต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการทางซอฟต์แวร์ แนวคิดเชิงอ็
อบเจกต ์ออ็บเจกต์และส่วนประกอบ ยเูอม็แอล โมเดลยูสเคส โมเดลคลาส โมเดลพฤติกรรม ความตอ้งการเชิงอ็
อบเจกต ์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: INT602 Design and Analysis of Algorithms หรือ  
        ตามความเห็นชอบของคณาจารย ์ประจ าหลกัสูตร 
ปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองตน้ ชนิดของหุ่นยนต์ เทคนิคการคน้หาแบบไบลด์ การคน้หาแบบฮิวริสติก แอนด์/ออร์ 
กราฟ การเล่นเกมปัญญาประดิษฐ ์อลัฟา-เบตา คทัออฟ ลอจิกแบบต่าง ๆ และการประยกุต ์เฟริสออร์เดอร์ลอจิก 
การใชเ้หตุผลบนความไม่แน่นอนและเบยเ์ซียนเน็ตเวิร์ก ระบบการรักษาค่าความจริง วิธีการเซอร์เทนลีแฟคเตอร์ 
วิธีการเดมสเตอร์และชาฟตเ์ตอร์ ฟัซซีลอจิก อินดคัทีฟเลิร์นนิง จีเนติกอลักอริทึม โครงข่ายประสาทเทียม ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ และอนาคตและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
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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 ภาพเคล่ือนไหวและวีดีทศัน์ การดิจิไทเซชนัและการประมวลผล
ของส่ือ การรวมส่ือต่าง ๆ เข้าด้วยกันและการโต้ตอบโดยใช้ภาษาเอ็กเอ็มแอล 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 635  การคน้คืนสารสนเทศ          3(3-0-9) 
 Information Retrieval 

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
การคน้คืนขอ้ความ ธรรมชาติของสารสนเทศ ตวัแทนและโครงสร้างของสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างการ
คน้คืนจากขอ้ความท่ีมีขอ้จ  ากดั และแบบไม่มีขอ้จ  ากดัดา้นการใชค้  า องคป์ระกอบพ้ืนฐานของระบบการคน้คืน
สารสนเทศ ความยุง่ยากในการคน้หาขอ้ความท่ีไม่มีขอ้จ  ากดัดา้นการใชค้  า ปัญหาอนัเกิดจากค าท่ีมีรูปเหมือนกนั
แต่มีความหมายแตกต่างกนั (Polysemy) ปัญหาอนัเกิดจากค าท่ีมีรูปแตกต่างแต่มีความหมายใชแ้ทนหรืออธิบาย
กนัได ้และปัญหาอนัเกิดจากค าท่ีมีความสมัพนัธก์นัในรูปแบบต่าง ๆ การสอบถามฐานขอ้ความ การประเมินผล
การคน้คืนโดยเปรียบเทียบกบัค าถามท่ีใช ้การวดัผลความส าเร็จของการคน้คืน วิธีคน้คืนขอ้ความ การใชด้ชันี
แบบง่าย การจบัคู่ค  าแบบง่าย การใช ้เคเอ็มพี อลักอริทึม การจบัคู่แบบประมาณการ การใช้แพต็ทรี การวิเคราะห์
แบบกลุ่ม การใชเ้ว็คเตอร์สเปซ ดชันีแบบมีความหมายแฝง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงข่ายประสาท
เทียมและเคร่ืองมือเพื่อการคน้คืนขอ้ความ การใชพ้จนานุกรมและอภิธานช่วยในการคน้คืนขอ้ความ 

Text retrieval, the nature of information, representation and structure of information, the difference between 
restricted and unrestricted (or full-text) text retrieval, basic components of an information retrieval system, 
difficulty of full-text searching, problems of polysymy, synonym, hypernym (superordinates), hyponym 
(subordinates), querying a textbase, evaluations including subjective and objective measures, major text 
retrieval approaches such as simple index-based searching, naïve string matching, KMP algorithms, 
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approximate matching, PAT trees, cluster analysis, vector space, latent semantic indexing, natural language 
processing, neural network and text-retrieval machine, and the use of dictionary and thesaurus for text retrieval 
 

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

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิสัมพนัธ์ การออกแบบโดยมีผูใ้ชง้านเป็นศูนยก์ลาง (การ
ออกแบบโดยค านึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั) ประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน การใชง้านได ้กระบวนการการออกแบบ การ
ท าความเขา้ใจผูใ้ชง้านและความตอ้งการ อินเทอร์เฟสประเภทต่าง ๆ หลกัการออกแบบ การทดสอบการใชง้าน
ได ้

Human-computer interaction, interactive systems, user-centred design, user experience, usability, design 
process, understanding users and requirements, types of interfaces, design principles, usability testing 
 

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

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ความรู้ การจัดการความรู้ การแบ่งปันความรู้ ความรู้ในบริบทขององค์กร การเคล่ือนไหลของความรู้  
กระบวนการการจดัการความรู้ กลยทุธการจดัการความรู้ การเลือกวิธีการจดัการความรู้ และวิธีการจดัการความรู้ 

Knowledge, knowledge management, knowledge sharing, knowledge in organizational context, knowledge 
flow, knowledge management process, knowledge management strategy, selecting knowledge management 
approaches, and knowledge management approaches 
 
INT 638       การท าเหมืองขอ้มูล        3(3-0-9) 
                   Data Mining 
                   วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
บทน าการท าเหมืองขอ้มูล การประมวลผลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล การวิเคราะห์และการท าความรู้จกัขอ้มูล วิธี
ทางสถิติท่ีใชใ้นการคาดคะเนและการท านาย ขั้นตอนวิธีการเทียบเคียงกบัขอ้มูลเพื่อนบา้น ดิซิชนัทรี เครือข่ายใย
ประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธีล  าดับชั้นและวิธีเคมีน เครือข่ายโคโฮเนน กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการ
ประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาการตลาดโดยตรง และหวัขอ้การท 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 
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INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซเ์อม็แอล        3(3-0-9) 
           XML Technology 
           วิชาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management System หรือ 
               ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ประวติัภาษามาร์คอพั ความรู้เบ้ืองตน้ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล เอกสารเอก็ซ์เอม็แอลท่ีถูกตอ้งตามกฎไวยากรณ์
พ้ืนฐานและนิยามโครงสร้างของเอกสาร  เอก็ซเ์อม็แอลเนมสเปซ ดีทีดี เอ็กซเ์อ็มแอลสกีมา รีแลก็ซเ์อ็นจี สกีมา-
ทรอน เอ็กซเ์อม็แอลสไตลชี์ท เอก็ซพ์าธ เอ็กซเ์อสแอลที เอก็ซลิ์งค ์เอ็กซพ์อยเตอร์ การประยกุตเ์อก็ซเ์อ็มแอลใน
งานดา้นต่าง ๆ 

A short history of markup language, introduction to XML, well-formed and valid XML document, XML 
namespace, Document Type Definition, XML Schema, RELAX NG, Schematron, XML cascading style sheet, 
XPath, XSLT,  XLink, XPointer, XML applications 
 
INT 641       การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-9) 

 Information Technology Control and Audit  
 วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 

ภาพรวมของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความส าคัญของการควบคุมและตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการการควบคุม
และตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การควบคุมและตรวจสอบระบบปฏิบัติการ  การควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมและ
ตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความมัน่คง การควบคุมและตรวจสอบฐานขอ้มูล การควบคุมและตรวจสอบระบบงาน
ประยุกต์ กรอบแนวความคิดและมาตรฐานของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และกฎ
ขอ้บงัคบัของการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Overview of  information technology control and audit, Important of information technology control and audit, 
information technology control and audit plans, information technology  control and audit process, control and 
audit tools and techniques, operating systems control and audit, network devices control and audit, security 
devices control and audit, database control and audit, Applications control and audit, framework and standards 
of information technology control and audit, and regulation of information technology control and audit 
 

INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ       3(3-0-9) 
Information Technology Security 
วิชาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ ความเขา้ใจถึงภยัคุกคามดา้นมัน่คง การพฒันาและการติดตั้งโปรแกรมความ
มัน่คงของอินเทอร์เน็ต ความมัน่คงในการเช่ือมต่อทางอินเทอร์เน็ต ระบบป้องกนัการรุกราน ความมัน่คงในการ
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บริการแก่ผูใ้ชง้านและธุรกิจ การจดัการป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลบัเบ้ืองตน้ และการน าเสนอ
โครงการความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

แนวคิดพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีโทรคมนาคม การประยุกต์โทรคมนาคมกับงานธุรกิจและอุตสาหกรรม การ
บริหารประสิทธิภาพขององค์กรดว้ยการพฒันา การด าเนินงาน และ/หรือการใชโ้ทรคมนาคม แผนและกลยุทธ์
ด้านโทรคมนาคม การจัดหาและส่งมอบการให้บริการ การบริหารกระบวนการ และบุคลากรด้านเทคนิค 
เครือข่ายขอ้มูลและเสียง การบริการและโพรโทคอล โครงสร้างและมาตรการทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมทาง
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 เส้นทางไอพี ซบัเน็ต การเอ็นแคบซูเลตไอพี ส่วนประกอบย่อย ไอพีวีซิก ไอซีเอ็มพี ยูดีพี ทีซีพี  ไคเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เฟส ดีเอ็นเอส อีเมล เอฟทีพี เวิลด์ไวด์เวบ็ ซีจีไอ จาวา การจดัการเครือข่าย ความมัน่คง การ
วางแผนเครือข่าย และเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารระหว่างเคร่ือง 

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, network planing, and Machine to Machine (M2M) 
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INT 653 เทคโนโลยโีมบาย          3(3-0-9) 
 Mobile Technology  

วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี    
โพรโทคอลท่ีใชใ้นการเร่ิมการส่ือสาร (เอสไอพี) การสร้างบริการบนเอสไอพี ระบบโทรศพัท์ผา่นโพรโทคอล
เอสไอพี คุณภาพการใหบ้ริการโทรศพัทบ์นเครือข่ายไอพี การวดัคุณภาพการใหบ้ริการมลัติมีเดียบนเครือข่ายไอ
พี คุณสมบติัของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี สถาปัตยกรรมของระบบโมบาย การออกแบบระบบประยุกต์โมบาย การ
พฒันาระบบประยกุตโ์มบาย 
Session Initiation Protocol (SIP), service creation on SIP, SIP telephony system, quality of service of IP 
telephone network, multimedia service over IP network quality measurement, mobile device properties, 
mobile system architecture, mobile application design, mobile application development  
 

INT654  การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการประยกุต ์     3(3-0-9) 
  Cloud Computing and Application 
  วิชาบงัคบัก่อน: ไม่มี 
ภาพรวมและค าจ  ากดัความของการประมวลผลแบบคลาวด ์แนวความคิดการประมวลผลแบบคลาวด ์โมเดลการ
ให้บริการคลาวด์ชนิดต่าง ๆ การให้บริการดา้นระบบปฏิบัติการ การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ใหบ้ริการดา้นซอฟตแ์วร์ เหตุการณ์และรูปแบบการน าคลาวด์ไปใชง้าน การใชค้ลาวด์แบบสาธารณะ และแบบ
ส่วนบุคคล ความมัน่คงในการประมวลผลแบบคลาวด ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจ าลองการประมวลผลแบบคลาวด์ 
การประมวลผลแบบคลาวดเ์คล่ือนท่ี และผลกระทบการประมวลผลแบบคลาวดต่์อองคก์ร 

Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, cloud service delivery 
models, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, cloud deployment scenario, 
public and private clouds, security on cloud computing, cloud simulation tools, mobile cloud computing, and 
the impact of cloud computing on the organization 
 
INT 670  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรมและการจดัการฐานขอ้มูล    3(2-2-9) 

Database Programming and Administration Workshop 
วิชาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  

         ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
การเขียนค าสั่งเอสคิวแอลขั้นพ้ืนฐาน การจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลและการเรียงล  าดบัขอ้มูลดว้ยค าสัง่ เอสคิวแอล 
ซิงเกิลโรลฟังก์ชนั การเรียกดูขอ้มูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของขอ้มูลดว้ยกลุ่มฟังก์ชนั  ลกัษณะ
ของสบัคิวรี การเปล่ียนแปลงขอ้มูล การสร้างและการจดัการตาราง การสร้างขอ้ก  าหนด การสร้างวิวและอ็อบ
เจกต์ตัวอ่ืน ๆ ในฐานข้อมูล การจัดการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล  การจัดการกรณีตัวอย่าง การสร้าง
ฐานขอ้มูล การติดตั้งโปรแกรมบริการฐานขอ้มูล องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การจดัการคอนโทรล
ไฟล ์และ รีดูลอ็กไฟล ์การส ารองฐานขอ้มูล การจดัการพ้ืนท่ีส าหรับเก็บขอ้มูลต่าง ๆ โครงสร้างในการจดัเก็บ
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ขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง การจดัการโรลแบคเซกเมนต์ การจดัการตาราง การจดัการดรรชนี  
การคงไวซ่ึ้งความถูกตอ้งของขอ้มูล การจดัการความมัน่คงของรหัสผา่นและทรัพยากรต่าง ๆ  การจดัการผูใ้ช้
ฐานขอ้มูล การจดัการสิทธ์ิของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล และการจดัการบทบาทของผูใ้ชฐ้านขอ้มูล 

Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions, displaying data from multiple 
tables, aggregating data using group functions, sub query, manipulating data, creating and managing tables, 
including constraints, creating views and other database objects, managing schema objects, managing an 
instance, creating a database, database server Installation, architectural components, maintaining the control 
file, maintaining redo log files, backup configuration, managing table spaces and data files, storage structure 
and relationships, managing rollback segments, managing tables, managing indexes, maintaining data 
integrity, managing password security and resources, managing users, managing privileges, and managing 
roles 
 

INT 671   สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ                 3(2-2-9) 
                      Business Database Management Workshop  
  วิชาบงัคบัก่อน: INT670 Database Programming and Administration Workshop หรือ  
              ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างฐานข้อมูลออราเคิล การประมวลผลชุดค าสั่งของภาษาการสอบถามเชิง
โครงสร้าง  การออกแบบโครงสร้างฐานส าหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ศึกษาองคป์ระกอบส าคญัของอินสแตนส์และ
ดาตา้เบสไฟล ์การออกแบบหน่วยเก็บเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การควบคุมไฟล ์รีดูล็อกไฟลแ์ละดาตา้ไฟล ์
ศึกษาการจดัการผูใ้ชใ้นฐานขอ้มูล ศึกษาวิธีการควบคุมและการจดัการทรัพยากรของฐานขอ้มูล ศึกษาวิธีการ
จดัการโพรไฟลแ์ละรหสัผา่นของผูใ้ช ้และศึกษาความเสียหายและการกูคื้นฐานขอ้มูล 
 

Study the oracle database architecture, execute the structured query language, design the database structures 
for any servers, study the instance and database file, design the logical and physical storage, control file, redo 
log file, and data file, study to manage the database users, study to control and manage database resources, 
study to manage the user profile and password, and study disaster and recovery for database 
 

INT 672  สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาคลงัขอ้มูล      3(2-2-9) 
Data Warehouse Builder Workshop 
วิชาบงัคบัก่อน: INT670 Database Programming and Administration Workshop หรือ  

         ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
วิชาครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีส าคญัในการสร้างคลงัขอ้มูลดว้ยตวัสร้างคลงัขอ้มูลออราเคิล ขั้นตอนในการพฒันา
คลงัขอ้มูลเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนดแหล่งขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูลปลายทาง การก าหนดผงัการดึงขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลมายงัคลงัขอ้มูลปลายทาง การก าหนดการไหลท่ีมีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนักบัผงัการดึงขอ้มูลและ
กิจกรรมภายนอกแก่ตัวสร้างคลงัข้อมูลออราเคิล การใชต้ัวสร้างคลงัข้อมูลออราเคิลร่วมกับเคร่ืองมือธุรกิจ
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อจัฉริยะออราเคิลดิสโคเวอรี การออกแบบจ าลองโอแลบ็ และการใชง้าน การใชโ้ปรแกรมเสริมในตารางจดัการ
เพื่อดึงขอ้มูลจากโอแลบ็ การใชโ้ปรแกรมตรวจสอบผงัการดึงขอ้มูล การสร้างผูเ้ช่ียวชาญ 

Covering the critical-path activities for creating data warehouse with Oracle Warehouse Builder (OWB), 
starting with defining data sources, designing the target warehouse and defining source-to-target mappings, 
defining process flows that interrelate mappings and activities external to Oracle Warehouse Builder, using 
Oracle Warehouse Builder with Oracle Business Intelligence Discovery, OLAP modeling and deployment, 
using Spreadsheet Add-In to query OLAP data, using the Mapping Debugger, creating Experts 
 
INT 673  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับส านกังาน     3(2-2-9) 
 Office Networking Workshop 

วิชาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ  ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
เทคโนโลยสีายสัญญาณ สายตีเกลียวคู่ สายโคแอก็เซียล สายใยแกว้น าแสง แนวความคิดของโครงสร้างข่ายสาย
ระบบสายสญัญาณหลกั สายสญัญาณในพ้ืนท่ีท างาน การทดสอบและรับรองข่ายสาย การออกแบบข่ายสายแบบ
เป็นโครงสร้างเครือข่ายบริเวณเฉพาะท่ีอีเทอร์เน็ต โทเคนริง การเรียนรู้ของบริดจ ์ การประเมินค่าโพรโทคอลทรี 
การปรับตั้งไอพี เทคโนโลยขีองฮบั และสวิตช์ การเช่ือมต่อแบบคืนสภาพได ้การเช่ือมต่อแบบรวมกลุ่ม วีแลน 
ไอพีเบ้ืองตน้ แนท และดีเอช็ซีพี  

Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts, backbone, work area, 
structured cabling testing and certification, structured cabling design, local area network, Ethernet, token ring, 
bridge learning, spanning tree protocol, IP configuration, hub and switch technologies, resilient link, 
aggregate link, VLAN, basic IP, NAT, and DHCP 

INT 674  สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่ายส าหรับองคก์รขนาดใหญ่     3(2-2-9) 
Enterprise Networking Workshop 
วิชาบงัคบัก่อน: INT652 Internet Engineering and INT673 Office Networking Workshop  
                          หรือตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

การตั้งค่าอุปกรณ์เพ่ือเช่ือมต่อเครือข่ายหนาดใหญ่ เทคนิคการคน้หาเสน้ทางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรม 
สภาพแวดลอ้มของระบบปฏิบติัการ เช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย ระบบปฏิบติัการ เช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย การ
เช่ือมต่อแบบอนุกรมของอุปกรณ์คน้หาเส้นทาง รูปแบบของการคน้หาเส้นทาง  การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย
โดยตรง การพิสูจน์การเช่ือมต่อ บนอุปกรณ์คน้หาเสน้ทาง การก าหนดเสน้ทางการเช่ือมต่อแบบคงท่ี การก าหนด
เสน้ทางการเช่ือมต่อแบบเคล่ือนท่ี เทคโนโลยขีองระบบการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายระยะไกล โครงข่ายบริการ
การส่ือสารร่วมระบบดิจิทลั การล่าชา้ของ เฟรม การคน้หาเสน้ทางรูปแบบเสน้ทางเปิดท่ีสั้นสุด การก าหนดการ
เขา้ถึงขอ้มูล และการรับประกนัคุณภาพการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่าย 
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Configuring a network device to allow communication in enterprise network,  internet routing protocol 
technology, IOS software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol,  PPP, PAP/CHAP 
on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN technologies, ISDN, frame relay, OSPF 
routing, access control list and QoS 

INT 675 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวา      3(2-2-9) 
Java Programming Workshop 
วิชาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  

     ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาจาวา ไวยากรณ์คลาสและเมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงออ็บเจกต ์การรับคุณสมบติั
ถ่ายทอดจากคลาส  อินเทอร์เฟส  และแอปสแตกคลาส แร็บเปอร์คลาส การดีบกัโปรแกรม ดีไซนดแ์พทเทอร์น 
การเขียนโปรแกรมเพื่อดกัจบัความผดิพลาด อินพุต-เอาตพ์ุต  และการท าซีเรียลออ็บเจกต ์ในภาษาจาวา การสร้าง
โปรแกรมตดัต่อกบัผูใ้ชง้านโดยใช ้แพ็คเกจ java.awt และ javax การสร้างอีเวนต์ให้สอดคลอ้งกบัโปรแกรม
ติดต่อกบัผูใ้ชง้านดว้ยอแดปเตอร์คลาส และอินเทอร์คลาส แอเรย ์และคอลเล็กชนัเฟรมเวิร์ค การสร้างโปรแกรม
แบบเทรด วงจรชีวิตของเทรด และอินเทอร์เฟสโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรมเช่ือมโยงฐานขอ้มูล 

Introduction to Java, class and method syntax, object oriented programming, rule of Java class inheritance, 
using interface and abstract class in Java, wrapper class, debug application, design patterns and refactoring, 
exception, I/O and serialization in Java, the java.awt and javax, swing package, user interface, event handling, 
event adapter and inner class, array, the collection framework, creating and starting a thread, basic control of 
thread, thread interacting, network programming, Java Database Connectivity (JDBC) 

INT 676  สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซด์    3(2-2-9) 
Java-Server Side Programming Workshop 

                    วิชาบงัคบัก่อน: INT675  Java Programming Workshop หรือ  
                     ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ดว้ยภาษาจาวา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมเจทูอีอี และ 
เซิร์ฟเล็ต การใชง้านโปรแกรมเว็บสเฟียร์สตูดิโอแอปพลิเคชนัดิเวลอปเปอร์ การสนับสนุนมุมมองแบบต่าง ๆ 
ของการพฒันาเจทูอีอี แอปพลิเคชัน การสร้างและใช้งานเซิร์ฟเล็ต การสร้างเว็บเพ็จดว้ยจาวาเซิร์ฟเวอร์เพ็จ 
ขอ้ก  าหนด และไวยากรณ์ของจาวาเซิร์ฟเวอร์เพ็จ การทดสอบและการตรวจแกจ้าวาเซิร์ฟเวอร์เพ็จ การท างาน
ร่วมกบัท่ีเก็บเอสซีเอม็ เอกสารระบุรายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชนั สถานะของขอ้มูลในหน่วยความจ า การใช้
งาน คุกก้ีเอพีไอ เอชทีทีพีเซสชนั การจดัการขอ้มูลของแอปพลิเคชนั ยอูาร์แอลรีไรติง การจดัการเซสชนั ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจาวาบีน การออกแบบเว็บแอปพลิเคชนัดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ เอ็มวีซี การใชจ้าวาเซิร์ฟเวอร์
เพจ็ร่วมกบัจาวาบีนและเซิร์ฟเลต็ เจเอสพีคาสตอมแท็กไลบรารี และเจเอสพีคาสตอมแท็กชั้นสูง เซิร์ฟเลต็ฟิลเตอ
ริง รวมถึงการประกอบและติดตั้งเจทูซีซีแอปพลิเคชนั 



60 

 

Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview, servlet overview, using 
WebSphere studio application developer, supporting perspectives for developing J2EE applications, servlet 
API, javaserver pages overview, javaserver pages specifications and syntax, page designer in application 
developer, JSP testing and debugging, working with SCM repository, web archive development descriptor, 
state storage issues, cookie API, http session, management of application data, URL rewriting, session 
management, introduction to java beans, the model/view/controller architecture, javaserver pages with java 
beans, JSP custom tag library, advanced JSP custom tags, servlet filtering, J2EE packaging and deployment 
 

INT 677  สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(2-2-9) 
               Information Technology Service Standard Workshop 
  วิชาบงัคบัก่อน: INT604 Database Management System หรือ  
                           ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาพรวมและประวติัการจดัการงานบริการโดยเน้นห้องสมุดโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หรือ
ไอทิล) คุณลกัษณะเฉพาะของกระบวนการ องคป์ระกอบของกระบวนการในไอทิล โมเดลของกระบวนการ กล
ยทุธ์ การบริการ การออกแบบบริการ การจดัการสารบญัแฟ้มบริการ ความมัน่คงของสารสนเทศซพัพลายเออร์ 
การเปล่ียนบริการโครงแบบ และ สินทรัพยข์องบริการ การทดสอบ และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
บริการ กระบวนการของการประเมินค่า การด าเนินการบริการ เหตุการณ์ และกระบวนการการเติมเต็ม ค  าร้อง
ขอกระบวนการของการจดัการปัญหา ฟังก์ชันของเซอร์วิสเดรส การพฒันาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เจ็ด
ขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการ กระบวนการของการท ารายงานการ กระบวนการการวดับริการ การสร้าง
ผลตอบแทนการลงทุน 

Overview and history of service management emphasizing Information Technology Infrastructure Library 
Service (ITIL), specification of processes, components in ITIL process, model of process, strategy of service, 
service design, service management catalog, security of supplier's information, configuration change, process 
of service asset and configuration management, process of service validation and testing, process of 
evaluation, service operation, event and request fulfillment, process of problem management, service desk 
functions, continuous improvement, seven Rs of change management, process of  reporting, process of service 
measurement, creating a return of investment. 
 

INT678 สมัมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์     3(2-2-9)
  Cloud Computing Workshop 
    วิชาบงัคบัก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาพรวมและค าจ  ากดัความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด ์การท าระบบ
เสมือนไฮเปอร์วิชนั การก าหนดบทบญัญติั และการไม่มีบทบญัญติั การประสมการโนม้เอียง ชนิดของการโน้ม
เอียง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวดัการใช้บริการและการคิดเงิน  ความยืดหยุ่นและเสกลเชิง

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%CA%E8%C7%B9%B5%E8%CD%BB%C3%D0%CA%D2%B9%E2%BB%C3%E1%A1%C3%C1%BB%C3%D0%C2%D8%A1%B5%EC&Sj=0
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เศรษฐศาสตร์ การจดัการเคร่ืองมือและการท างานแบบอตัโนมติัในคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โมเดลในการให ้
บริการของคลาวด ์โมเดลสถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ไปใชง้านแบบสาธารณะ 
และแบบส่วนบุคคล ความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลบนคลาวด ์ 

Overview and definition of cloud computing, basic concept of cloud computing, virtualization, hypervisors, 
provisioning and de-provisioning, multitendency, type of tendency, Application Program Interface ( API) , 
billing and metering of service, economics of scale, management tools, and automation, cloud service delivery 
models, platform as a service, Infrastructure as a service, software as a service, cloud deployment scenario, 
public and private clouds, security on cloud computing. 
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ข. เปรียบเทยีบรายวชิาที่เปลีย่นแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 

หมวดวชิาบังคบั หมวดวชิาบังคบั  
SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ SWE 601 หลกัการวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  

   เหมือนเดิม 
 

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

 
การพฒันาซอฟตแ์วร์และการจดัท า
เอกสาร 

  ยกเลิก 
 

SWE 605 
 

การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 

  เปลี่ยนเป็น
วิชาบงัคบั
เลือก 

SWE 606 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 604 
 

โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

เปลี่ยนรหสั           

หมวดวชิาเลือก หมวดวชิาบังคบัเลือก  
  SWE 605 

 
การทวนสอบและการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของซอฟตแ์วร์ 

ยา้ยมาจากวิชา
บงัคบั 

SWE 612  การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั SWE 610  การออกแบบซอฟตแ์วร์ประเภทฝังตวั เปลี่ยนรหสั 

  SWE 611 การออกแบบปฏิสมัพนัธ ์  
    วิชาใหม่   SWE 612 การประมวลผลแบบคลาวด ์

  SWE 630 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบอไจล ์

  SWE 631 การพฒันาซอฟตแ์วร์แบบกระจาย 

  SWE 650 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

  SWE 702 ระเบียบวิธีการวิจยั 
SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ SWE 651 มาตรวดัผลซอฟตแ์วร์ เหมือนเดิม 

  หมวดวชิาเลือก หมายเหตุ 

SWE 607  
 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

  ยกเลิก 
 

SWE 610 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน SWE 613 ระบบแบบกระจายและแบบขนาน  
    เปลี่ยนรหสั 
      
     
                              
 
   

SWE 611 
 

การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทาน
ต่อความบกพร่อง 

SWE 614 
 

การออกแบบซอฟตแ์วร์แบบทนทานต่อ
ความบกพร่อง 

SWE 613 
 

 การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการ
ทางซอฟตแ์วร์ 

SWE 640 
 

การจดัการขอ้ก  าหนดและส่ิงตอ้งการ
ทางซอฟตแ์วร์ 

SWE 630  ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย SWE 632  ระบบปฏิบติัการและระบบเครือข่าย 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 
SWE 631 

 
การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

SWE 633 
 

การพฒันาโปรแกรมประยกุตส์ าหรับ
องคก์รขนาดใหญ่ 

 
    เปลี่ยนรหสั 

 SWE 632  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ SWE 634  การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์ 
SWE 640  การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ SWE 641  การจดัการโครงแบบซอฟตแ์วร์ 
SWE 650 คุณภาพของระบบและซอฟตแ์วร์   ยกเลิก 

SWE 660 
 

เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม 
ซอฟตแ์วร์ 

SWE 660 
 

 เคร่ืองมือส าหรับงานวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 

 
เหมือนเดิม 

SWE 661 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ SWE 661 การเขียนโปรแกรมและการพฒันาบน
เวบ็  

เปลี่ยนช่ือ 

 

SWE 662 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา     ยกเลิก 
SWE 690 

 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

SWE 690 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

 
 
    เหมือนเดิม 
 

SWE 691 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2   

SWE 691 
 

การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2   

SWE 692 
 

 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 3 

SWE 692 
 

 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 3 

  SWE 615 การออกแบบแอนิเมชนัและเกม  
 
      วิชาใหม่ 
 
      

  SWE 616 การประมวลผลส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี
และแอปพลิเคชนั 

  SWE 617 การส่ือสารส าหรับวิศวกรซอฟตแ์วร์ 
  SWE 652 การประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ INT 610 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
INT 611 การเงินเชิงกลยทุธส์ าหรับเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 
    เหมือนเดิม 

INT 612 การบริหารโครงการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

  ยกเลิก 

INT 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ INT 613 การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ เหมือนเดิม 

INT 614 พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์   ยกเลิก 

INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล INT 630 เทคโนโลยฐีานขอ้มูล      

INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์ INT 631 เทคโนโลยเีชิงออ็บเจกต ์    เหมือนเดิม 

INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์ INT 632 ปัญญาประดิษฐ ์  

INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย INT 633 เทคโนโลยมีลัติมีเดีย  

INT 634 การประมวลภาพเอกสาร   ยกเลิก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 
INT 635 การคน้คืนสารสนเทศ INT 635 การคน้คืนสารสนเทศ  

INT 636 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์ 
กบัมนุษย ์

INT 636 ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคอมพิวเตอร์ 
กบัมนุษย ์

                             
เหมือนเดิม 

INT 637 การจดัการฐานความรู้ INT 637 การจดัการความรู้  

INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล INT 638 การท าเหมืองขอ้มูล  

INT 639 มาตรวดัระบบสารสนเทศ   ยกเลิก 

INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ INT 650 ความมัน่คงของเทคโนโลยสีารสนเทศ         
     เหมือนเดิม 

INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม INT 651 เทคโนโลยโีทรคมนาคม  

INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต INT 652 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต เหมือนเดิม 

INT 653 ระบบงานแบบเคล่ือนท่ี INT 653 เทคโนโลยโีมบาย ปรับช่ือและ 
เน้ือหา 

  INT 615 การจดัการคุณภาพสารสนเทศ  

  INT 616 การวางแผนทรัพยากรองคก์ร  

  INT 617 การยอมรับการใชง้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

    วิชาใหม่ 

  INT 640 เทคโนโลยเีอก็ซเ์อม็แอล  

  INT 641 การควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

  INT 654 การประมวลผลแบบคลาวดแ์ละการ 
ประยกุต ์

 

หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/โครงงาน หมายเหตุ 
SWE 671 

 
สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

SWE 671 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 1 

     
     
   ไม่มีการ 
    เปลี่ยน 
     แปลง 

SWE 672 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2 

SWE 672 
 

สมัมนาเชิงปฏิบติัการทางวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์ 2 

SWE 700  วิทยานิพนธ ์ SWE 700  วิทยานิพนธ ์  
SWE 701  การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง SWE 701  การศึกษาโครงการเฉพาะเร่ือง 
  INT 670 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเขียนโปรแกรม

และการจดัการฐานขอ้มูล 
วิชาใหม่ 
 

  INT 671 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการ 
ฐานขอ้มูลเชิงธุรกิจ 

       
    วิชาใหม่ 

  INT 672 สมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันา
คลงัขอ้มูล 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หมายเหตุ 
  INT 673 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย

ส าหรับส านกังาน 

     

  INT 674 สมัมนาเชิงปฏิบติัการเครือข่าย
ส าหรับองคก์รขนาดใหญ่ 

 

  INT 675 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน
โปรแกรมจาวา 

      วิชาใหม่ 

  INT 676 สมัมนาเชิงปฏิบติัการการเขียน
โปรแกรมจาวาเซิร์ฟเวอร์ไซต ์

 

  INT 677 สมัมนาเชิงปฏิบติัการมาตรฐานการ 
ใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

  INT 678 สมัมนาเชิงปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
แบบคลาวด ์
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ค. ประวตัอิาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
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, Thailand 

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

 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
INT633 Multimedia Technology 3 หน่วยกิต 
INT653 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 
CSC401 Selected Programming Language 3   หน่วยกิต 
CSC494 Internet Application: Voice over IP 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 ปีที่สัมพันธ์กบัสาขาวชิาที่เปิดสอน 
    1. C. Sookpalng and V. Vanijja, “Design of Disease Management System for Chronic Heart Failure:  
        A Case Study from Advanced Heart Failure Clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital,” The 6th   
        International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 2013), pp.221-231, Bangkok,  
        Thailand, Dec. 12-13, 2013. 
    2. Pisal Setthawong and Vajirasak Vanijja, “Modified Deformable Parts Model for Side Profile Facial  
        Feature Detection,” The 6th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT  
        2013), pp. 212-220, Bangkok, Thailand, Dec. 12-13, 2013. 
    3. ปิติวฒัน์ จุลเกษมศกัด์ิ   และ  วชิรศกัด์ิ วานิชชา “การปรับเสียงอตัโนมติัในโทรศพัทส์ าหรับผูสู้งอายุ 
         มีความบกพร่องทางการไดย้นิ”  ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ คร้ังท่ี 5, หนา้ 39-44,  
        หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมนิทรราชินี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 5-6  
        กรกฎาคม 2555. 
    4. V. Chongsuphajaisiddhi, V. Vanijja and O. Chotchuang, “Usability Standard and Mobile Phone  
        Usage Investigation for the Elderly,” International Conference on Information Techology and Electrical  
        (CITEE2012), Yogyakarta, Indonesia, Jul. 12, 2012. 
    5. P. Setthawong and V. Vanijja, “Improving the Estimation of Head Pose Orientation: By Using  
        Eyeglasses as a Key Feature,” Proceedings of the 5th International Conference on IT & Multimedia at  
        UNITEN (ICIMU 2011), pp. 1-6, Kuala Lumpur, Malaysia, Nov. 14-16, 2011. 
     6. V. Vanijja and B. Supadetvivat, “An Online Virtual Classroom Using SIP,” International Conference on                             
        Data Engineering and Internet Technology (DEIT2011), Bali, Indonesia, Mar. 15-17, 2011. 
     7. P. Setthawong and V. Vannija, “Head Pose Estimation on Eyeglasses using Line Detection and 

Classification Approach,”  The 4th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 
2010), pp. 126-136, Bangkok, Thailand, Nov. 4-5, 2010. 

      8. P. Setthawong and V. Vannija, “Improving the IP-PBX Administration and Management Process by 
Utilizing the EZY IP-PBX Frontend to augment FreePBX,”  Journal of Global Management Research 
(JGMR), Issue: Vol. 6, No 1, pp. 47-56, Jun. 2010. 
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ผศ.ดร.ชลเมธ อาปณกิานนท์ 
Asst. Prof. 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 Institute, USA. 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนและ/หรือควบคุมวทิยานพินธ์ในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑติศึกษา 
รายวชิา 
SWE602 Advanced System Analysis and Design   3   หน่วยกิต 
SWE605 Software Verification and Validation   3   หน่วยกิต 
SWE612 Embedded Software Design    3   หน่วยกิต 
SWE691 Introduction to Cloud Computing   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 
CSC434 Object-Oriented Programming and Design Patterns 3   หน่วยกิต 
CSC494 Selected Topic: Cloud Computing   3   หน่วยกิต 
CSC494 Selected Topic: Design Patterns    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 
SWE612 Embedded Software Design    3   หน่วยกิต 
SWE691 Introduction to Cloud Computing   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. T. Soontornwutikul, N. Thananart, A. Wantanareeyachart, C. Nukoolkit, and C. Arpnikanondt, “Optical  
     Music Recognition on Windows Phone 7,” The 9th International Conference on Computing and                                                                
     Information Technology (IC2IT2013), Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 209,                                   
    2013, pp. 239-248. 
2. V. Jaroensawas, V. Vanijja, and C. Arpnikanondt, “Extending the McCumber Cube to Model Software  
    System Maintenance Tasks,” In Proceedings of the 5th National Conference on Information Technology,  
    Phetburi, Thailand, Feb. 26-27, 2013, pp. 17-22. 
3. นิภาวรรณ รอดสาย และ ชลเมธ อาปณิกานนท,์ “การประมาณอตัราการเขา้ใชเ้วบ็ไซตรั์ฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์     
    ของประเทศชั้นน าดา้นการมีส่วนร่วมในรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์”, การประชุมวิชาการระดบัประเทศดา้น 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 5 (NCIT 2013), เพชรบุรี ประเทศไทย, 26-27 กุมภาพนัธ ์2556, หนา้ 113-118. 
4. U. Chotjaratwanich and C. Arpnikanondt, “A Visualization Technique for Metrics-Based Hierarchical  
    Quality Models” In Proceedings of the 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC2012),  
    Hong Kong, Dec. 4-7, 2012, pp. 733-736. 
5. S. Ronglong, C. Sookplang, C. Arpnikanondt, and V. Vanijja, “Design of a Medication Reminder and    
    Feedback System for Thai Elders” In Proceedings of the 2012 International Conference on Computer and  
   Information Sciences (ICCIS2012), Malaysia, Jun. 12-14, 2012, Vol. 1, pp. 44-49. 
6. S. Ronglong, C. Arpnikanondt, and C. Nukoolkit, “Do in Thai Sense: Thailand's First Online Social    
    Network with Web 2.0 Platform”, In Proceedings of the 8th International Conference on ICT and  
    Knowledge Engineering, Thailand, Nov. 24-25, 2010, pp. 25-31. 
7. 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, Nov. 17-19, 2010, pp. 504-512. 
8. 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, Nov. 17-19,  
    2010, pp. 535-541. 
9. A. Kumkoon, P. Mongkolnam, and C. Arpnikanondt, “Relations between Sufficiency Economy Principle                              
    and CMMI Levels 2 and 3,” In Proceedings of the 6th National Conference on Computing and  
    Information Technology, Thailand, Jun. 3-5, 2010, pp. 343-348. 
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ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม                                                                                                                                                       
Asst. Prof. 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. (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 
CSC165 Discrete Mathematics     3   หน่วยกิต 
CSC335 Computer Graphics     3   หน่วยกิต 
CSC495 Digital Image Processing    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. ธรรมศาสตร์ วิสุทธารมณ์, พรชยั มงคลนาม และ โจนาธาน โฮยนิ ชาน, การจ าแนกท่าทางขณะรับชม
โทรทศัน์โดยใชก้ลอ้งคิเนค (Postural Classification during Television Watching using Kinect), การประชุม
วิชาการระดบัชาติดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ คร้ังท่ี 10 (NCCIT2014), 8-9 พฤษภาคม 2557, 
Angsana Angsana Laguna, Phuket, pp. 583-588. 

2. T. Visutarrom, P. Mongkolnam, and J. H. Chan, “Postural Classification using Multiple Kinects,” The 18th 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), Jul. 30 – Aug. 1, 2014, Khon 
Kaen, Thailand, pp. 346-351. 
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3. Y. Booranrom, B. Watanapa, and P. Mongkolnam, “Smart Bedroom for Elderly using Kinect,” The 18th 
International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014), Jul. 30 – Aug. 1, 2014, Khon 
Kaen, Thailand, pp. 375-380. 

4. ปริศฎางค ์สุตา, พรชยั มงคลนาม และ วิชยั เอ่ียมสินวฒันา, โมเดลเชิงแนวคิดส าหรับระบบการน าเสนอผา่น
แท็บเลต็คอมพิวเตอร์ท่ีมีการควบคุมและท างานร่วมกนั, การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ คร้ังท่ี 18 (ICSEC 2014), Jul. 30 – Aug. 1, 2014, Khon Kaen, Thailand, pp. 
109-114. (Thai) 
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