
รายละเอียด   Thesis / Project & Workshop สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ประเภทวิทยานิพนธ์ 
SWE 700 Thesis (Thesis 12 หน่วยกิต)  เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับ 
                อาจารย์ท่ีปรึกษา Thesis                        
แนวคิดการวิจัย ขอบเขต เทคนิค เครื่องมือ ระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ การ
ปรับปรุงคุณภาพของเอกสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาเพ่ือประยุกต์ความรู้และพัฒนาทักษะตลอดการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการค้นคว้าและการพัฒนางานจริง
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (ต้องส่งแบบฟอร์มเสนอ Thesis บ.1 ภายในวันที่ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 

ประเภทการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่อง 
 

SWE 701    Special Project and Study (Project 6 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต  
               เทอมถัดไปขึ้นอยู่กับอาจารย์ท่ีปรึกษา project                      
โครงการออกแบบซอฟต์แวร์ การก าหนดความหมาย การออกแบบ การเพ่ิมพูนความรู้ การทดสอบและการ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์ม
เสนอ Thesis บ.1 ภายในวันที่ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 

SWE 703      Special Project Study (Project 3 หน่วยกิต) เทอมแรกลงทะเบียน 3 หน่วยกิต                   
                 หากไม่เสร็จสิ้นต้องลงทะเบียนเทอมถัดไป                             
 วิชาบั งคับก่อน :  ผ่านรายวิชา Workshop แล้ว 1 วิชา หรือตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ศึกษาค้นคว้า รวบรวมปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ระบบและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา (ต้องส่งแบบฟอร์ม
เสนอ Thesis บ.1 ภายในวันที่ประกาศคณะฯ ก าหนด) 
 

ประเภท Workshop 
 
 

INT 670  Database Programming  and Administration Workshop   3(2-2-9) 
               (ผศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล)  
               วิชาบังคับก่อน: INT604 Database Management Systems หรือ  
      ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การเขียนค าสั่งเอสคิวแอลขั้นพ้ืนฐาน การจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลและการเรียงล าดับข้อมูลด้วยค าสั่ง เอสคิว
แอล ซิงเกิลโรลฟังก์ชัน การเรียกดูข้อมูลจากตารางหลายตาราง การหาผลรวมของข้อมูลด้วยกลุ่มฟังก์ชัน  
ลักษณะของสับคิวรี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การสร้างและการจัดการตาราง การสร้างข้อก าหนด การสร้าง
วิวและอ็อบเจกต์ตัวอ่ืนๆ ในฐานข้อมูล การจัดการอ็อบเจกต์ต่าง ๆ ในฐานข้อมูล การจัดการกรณีตัวอย่าง 
การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมบริการฐานข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ทางสถาปัตยกรรม การจัดการ
คอนโทรลไฟล์ และ รีดูล็อกไฟล์ การส ารองฐานข้อมูล การจัดการพื้นที่ส าหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ โครงสร้างใน
การจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง การจัดการโรลแบคเซกเมนต์ การจัดการตาราง การ
จัดการดรรชนี การคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล การจัดการความมั่นคงของรหัสผ่านและทรัพยากรต่าง ๆ  
การจัดการผู้ใช้ฐานข้อมูล การจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ฐานข้อมูล และการจัดการบทบาทของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
 
 
 
 
 



 
 
INT 673  Office Networking Workshop  (อาจารย์กิตติพันธุ์ พัวพลเทพ)    3(2-2-9)              

วิชาบังคับก่อน: INT606  Networking หรือ 
     ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  

เทคโนโลยีสายสัญญาณ สายตีเกลียวคู่ สายโคแอ็กเซียล สายใยแก้วน าแสง แนวความคิดของโครงสร้างข่าย
สายระบบสายสัญญาณหลัก สายสัญญาณในพ้ืนที่ท างาน การทดสอบและรับรองข่ายสาย การออกแบบข่าย
สายแบบเป็นโครงสร้างเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่อีเทอร์เน็ต โทเคนริง การเรียนรู้ของบริดจ์  การประเมินค่า
โพรโทคอลทรี การปรับตั้งไอพี เทคโนโลยีของฮับ และสวิตช์ การเชื่อมต่อแบบคืนสภาพได้ การเชื่อมต่อ
แบบรวมกลุ่ม วีแลน ไอพีเบื้องต้น แนท และดีเอ็ชซีพี  
 
INT 675 Java Programming Language Workshop: (อ.พิเชฏฐ์  ลิ่มวชิรานันต์)  3(2-2-9) 

 Pre-requisite: INT604 Database Management Systems หรือ  
 ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาจาวา ไวยากรณ์คลาสและเมธอด การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ การรับ
คุณสมบัติถ่ายทอดจากคลาส  อินเทอร์เฟส  และแอปสแตกคลาส แร็บเปอร์คลาส การดีบักโปรแกรม ดี
ไซนด์แพทเทอร์น การเขียนโปรแกรมเพ่ือดักจับความผิดพลาด อินพุต-เอาต์พุต  และการท าซีเรียลอ็อบเจกต์ 
ในภาษาจาวา การสร้างโปรแกรมตัดต่อกับผู้ใช้งานโดยใช้ แพ็คเกจ java.awt และ javax การสร้างอีเวนต์ให้
สอดคล้องกับโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งานด้วยอแดปเตอร์คลาส และอินเทอร์คลาส แอเรย์ และคอลเล็กชัน
เฟรมเวิร์ค การสร้างโปรแกรมแบบเทรด วงจรชีวิตของเทรด และอินเทอร์เฟสโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรม
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 
 

 

INT678  Cloud Computing Workshop (รศ.ดร.วชิรศักดิ์  วานิชชา)   3(2-2-9)    
           วิชาบังคับก่อน: INT606 Networking หรือ ตามความเห็นชอบของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ภาพรวมและค าจ ากัดความของการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ แนวความคิดคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ การท า
ระบบเสมือนไฮเปอร์วิชัน การก าหนดบทบัญญัติ และการไม่มีบทบัญญัติ การประสมการโน้มเอียง ชนิดของ
การโน้มเอียง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ การวัดการใช้บริการและการคิดเงิน ความยืดหยุ่นและเส
กลเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการเครื่องมือและการท างานแบบอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ โมเดลใน
การให้ บริการของคลาวด์ โมเดลสถาปัตยกรรมของคลาวด์แผนการคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ไปใช้งานแบบ
สาธารณะ และแบบส่วนบุคคล ความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลบนคลาวด์ 
 

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

