
  

คำอธบิายรายวิชาเลือก หลกัสูตร วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร)์ 
 

วิชาบังคับเลือก หลักสูตรปรบัปรุงปี 2558 รหัสนำหน้า 59-62 แผน ก. เรียน 6 หน่วยกิต แผน ข. เรยีน 12 หน่วยกิต 
                    ทั้งนี้สามารถเลือกรายวิชาบังคับเป็นวิชาเลือกได ้
SWE 630 Agile Software Development      3(3-0-9) 
  (ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี เรียนวนัอาทิตย์ 08.00 – 11.00 น. 
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่าง ๆ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำ การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ค่านิยม 
หลักการ และวิธีปฏิบัติของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ สครัม การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความคล่องตัวและ
เรียบง่ายของกระบวนการพัฒนา กระบวนการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยการ
ทดสอบ 
 

SWE 650 Software Process Improvement                   3(3-0-9) 
(ผศ.ดร.พรชัย มงคลนาม) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี เรียนวันเสาร์ 08.00 – 11.00 น. 
การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์ กลุ่มงานกิจกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติที่นำไปใช้ในกระบวนทางซอฟต์แวร์ แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

SED 702 Research Methodology      3(3-0-9) 
  (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี เรียนวันเสาร์ 16.00-19.00 น. หรือเรียนช่วงก่อนเปิดเทอมวันเวลา
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

การสังเกต กระบวนการในการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การอ่านและเขียนบทคัดย่อ การตั้ง
คำถามวิจัย การคิดเชิงออกแบบ การสร้างโมเดลวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การนำเสนอโครงการวิจัย  
 

วิชาเลือก 
SED605   Mobile Application Development Management   1(1-0-3) 
              (รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา)                                                
             วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
              (วันที่เรียน: วนัเสาร์ 12.00-15.00 น. เริม่วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. – วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 64) 
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสวมใส่ แง่มุมที่ซับซ้อนต่อการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 
SED606           Software Testing        1(1-0-3)  
                     (รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา และ ดร.วิทดิา จงศุภชัยสิทธิ์)                
                     วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                     (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 20 ก.พ.  – วันเสาร์ที่ 27 มี.ค. 64) 
ความใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ การประเมินความใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ การวางแผนและดำเนินการทดสอบ
ซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้งาน 



  

SED607    Touchpoint Analysis        1(1-0-3)  
                       (รศ.ดร.วชิรศักด์ิ วานิชชา และ ดร.วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์)                
                       วิชาบังคบัก่อน: ไม่ม ี
                      (วันที่เรียน: วันเสาร์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 3 เม.ย.  – วันเสาร์ที่ 8 พ.ค. 64) 
หลักการของจุดสัมผัส การทำความเข้าใจผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ หลักการออกแบบส่วนต่อประสาน 
 
SED613   Big Data Analytics        1(1-0-3)  
            (ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง)                
                        วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                      (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทติย์ที่ 21 ก.พ. - วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64) 
การประมวลผล วิเคราะห์และนำเสนอสารสนเทศที่มีปริมาณมหาศาล มีความหลากหลายและมีพลวัต การเตรียม
ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณา การวิเคราะห์เชิงทำนาย การเรียนรู้ของเครื่อง การประมวลผลข้อความ ระบบ
แนะนำ 
 
SED614            Big Data Infrastructure       1(1-0-3)  
                     (ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง)                
                      วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                     (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทติย์ที่ 17 ม.ค. - วันอาทิตย์ที ่14 ก.พ. 64) 
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่ การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ การขยายตัว ระบบไฟล์แบบกระจาย โนเอสคิวแอลเบื้องต้น 
การประมวลผลแบบขนาน การจัดการคลัสเตอร์ การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ คลาวด์สำหรับ
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ ่
 
SED615  Data Visualization       1(1-0-3) 
                     (รศ.ดร.สุรีย์ ฟูนิลกุล)  
                     วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
                    (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. – วันอาทิตย์ 9 พ.ค. 64) 
ความรู้พ้ืนฐานของระบบธุรกิจอัจฉริยะและระบบคลังข้อมูล การออกแบบและสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ  
หลายมิติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและการนำเสนอ 
ข้อมูลในหลายมิติด้วยเครื่องมือที่มีอยู ่
 
SED616          Machine Learning)       2(2-0-6) 
                    (ผศ.ดร.ชาคริดา นุกูลกิจ และ ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง) 
                   วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
                   (วันที่เรียน: วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค. - วันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด การเรยีนรู้แบบมีผูส้อน การเรียนรู้
แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง วิธีเคอร์เนล ประยุกต์โมเดลการเรียนรู้สู่โปรแกรมประยุกต ์
 



  

SED631  Data Governance        1(1-0-3) 
             (ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์)  

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
            (วันที่เรียน:  วันอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.- 14 ก.พ. 2563) 
ธรรมาภิบาลข้อมูล, แบบความถูกต้องของข้อมูล, คำแนะนำด้านข้อมูลของดับเบิลยูเอชโอ (องค์การอนามัยโลก) , 
จีเอ็มพี/จีดีพี (การปฏิบัติภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ดี/การปฏิบัติภาคการกระจายสินค้าที่ดี) , แบบจำลองการ
เติบโตของข้อมูล, ธรรมาภิบาลข้อมูลหลัก, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, จีดีพีอาร์ (กฏระเบียบคุ้มครองข้อมูล
บุคคล), พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พีดีพีเอ) 
 
SED642         JavaScript Programming       1(0-2-2)            
                   (ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว) 

        วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
                 (วันที่เรียน: วนัอาทิตย์ 12.00-15.00 น. เริ่มวันอาทิตยท์ี่ 17 ม.ค. – วันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. 64) 
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฝั่งเครื่องรับบริการด้วยภาษาจาวาสคริปต์, การรับและแสดงข้อมูลกับเบราว์เซอร,์  
การเข้าถึงข้อมูล HTML, การทดสอบความผิดพลาด, การสร้างฟังก์ชัน, การมีเง่ือนไข, การวนซ้ำ, แถวลำดับ,  
อ็อบเจกต,์ การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ,์ เจคิวร ี
 
 
 


