หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์ แวร์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2552)
--------------

1. ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Software Development

2. ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาซอฟต์แวร์)

ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Science (Software Development)

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)

วท.บ. (การพัฒนาซอฟต์แวร์ )

ชื่อย่อ(ภาษาไทย)

B.S. (Software Development)

3. หน่ วยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 หลักการและเหตุผล
ความตื่นตัวต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุ รกิจทําให้ตลาดสิ นค้าและบริ การซอฟต์แวร์ ท้ งั
ภายในและภายนอกประเทศมี การขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จากการสํารวจของสมาคมซอฟต์แวร์ แห่ งประเทศ
ไทยพบว่า ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการนําเข้าทั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญและโปรแกรมประยุกต์จาก
ต่างประเทศประมาณสองหมื่ นล้านบาท มู ล ค่าการนําเข้านี้ จะสู งขึ้นถึ งห้าหมื่ นล้านบาทภายใน 3 ปี หาก
ประเทศไทยยังไม่มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ส่งผลให้ประเทศพึ่งพาตนเองและ
แข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างยัง่ ยืน
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2544 -2553 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 (ICT Master Plan) ได้กาํ หนดนโยบายที่ให้ความสําคัญกับ
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พร้ อมทั้งประกาศโครงการสนับสนุ นในการเพิ่มขีดความสามารถของบริ ษทั พัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพื่ อสนองตอบสภาวการณ์ ก ารขาดแคลนกําลัง คนที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเฉพาะทางในการ
ออกแบบ การพัฒนาและการบริ หารโครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพสู งทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบตั ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้อาศัยแนวทางจากคณะกรรมการการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชา
การและวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ระดับปริ ญญาตรี จึงพิจารณาจัดทําหลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ งนอกจากจะขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบุคลากร การวิจยั และพัฒนา
ตลอดจนสนับสนุ นการปรับโครงสร้างการพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่ เศรษฐกิจฐานความรู ้อนั เป็ นรากฐานสําคัญ
ของการเจริ ญ เติ บ โตของทุ ก ภาคอุ ตสาหกรรมแล้ว ยัง มี ค วามสอดคล้องกับ แผนของประเทศในการผลิ ต
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ อันจะนําไปสู่ จุดมุ่งหมายของการพึ่งพาตนเองได้ในทางเทคโนโลยีและการ
พัฒนาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เป็ นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ของประเทศได้ในที่สุด
ทั้งนี้ หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาตามแนว
นิ ยามของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ให้ความสําคัญกับกระบวนออกแบบ การพัฒนาโปรแกรม การจัดการ และ
การปรับปรุ งกระบวนการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่อย่างมีระบบ บุคลากรและ
องค์ก รที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาซอฟต์แวร์ ค วรจะมี ขี ดความสามารถในการผลิ ต ซอฟต์แวร์ ให้ ใ กล้เคี ย ง
เป้ าหมายของตนเองหรื อบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาอันได้แก่





ขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ
ขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่สามารถส่ งมอบได้ตรงเวลา
ขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่คาดการณ์
ขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้

4.2 ปรัชญาของหลักสู ตร
มุ่งเน้นผลิ ตบัณฑิ ตให้มี ความรู ้ มี ความสามารถและมี ทกั ษะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตาม
กระบวนการวิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ โดยเน้ น ที่ โ ครงการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ข นาดใหญ่ การจัด ทํา
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งสร้างเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมควบคู่กบั การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
4.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดใหญ่ ตาม
กระบวนการวิศ วกรรมซอฟต์แ วร์ มี ท ัก ษะ สามารถสื่ อสารและปฏิ บ ัติง าน
ร่ วมกันเป็ นหมู่คณะเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมกัน
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4.3.2 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ ท ํา หน้ า ที่ ใ นตํา แหน่ ง นั ก วิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ
ผู ้พ ัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ผู ้บ ริ ห ารโครงงานพัฒ นาซอฟต์แ วร์ นั ก วิ ช าการด้า น
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
4.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทศั นคติและศักยภาพในด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึ ก
ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ส่ ว นรวม และสามารถปรั บ ตัว ให้ เข้า กับ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อมได้ดี
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู ้ ส มั ค รเข้ า เป็ นนั ก ศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครปฐม
8. ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่ งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่ งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ อาจจะมี
ภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงได้กบั ภาคการศึกษาปกติ
ช่ ว งการศึ ก ษามี ก ํา หนดเวลาเปิ ดการเรี ย นการสอนให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาทฤษฎี ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 รายวิช าปฏิ บ ตั ิ ที่ ใ ช้ระยะเวลาฝึ กหรื อ ทดลอง ไม่ น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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หมวดเงิน/รายการจ่าย
2552
-

อาคาร ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง

2553
-

ปี งบประมาณ
2554
100,000,000

2555
-

2556
-

รวม
70,000 1,000,000 101,100,000 2,100,000 2,100,000
หมายเหตุ ปี งบประมาณ 2554 ตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 100 ล้านบาท
16.2 ประมาณค่ าใช้ จ่ายต่ อหัว
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภทนักศึกษา
2552
35,000

ภาคปกติ

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
2553
2554
35,000
35,000

2555
35,000

2556
35,000

17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์ แวร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 141 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ 9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์บงั คับ 6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนในกลุ่มใดก็ได้ อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน 8 หน่วยกิต
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17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต
รหัส
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัส

ชื่ อวิชา

1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

24

1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work
หน่วยกิต
รหัส

3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 12
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)

2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Lifestyle
รายวิชาเลือก
รหัส
ชื่ อวิชา
น(ท-ป-ค)
2000104 สุ นทรี ยภาพแห่งชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
3) กลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์ กั บ คณิ ต ศาสตร์ จํานวนไม่ น้อ ยกว่า 6
หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
รหัส

ชื่ อวิชา

4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
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4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

รายวิชาเลือก
รหัส

ชื่ อวิชา

4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Life Quality
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

17.3.2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 105 หน่วยกิต
17.3.2.1 วิชาแกน บังคับให้เรี ยนจํานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
รหัส

ชื่ อวิชา

1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
English for Information Technology 1
1553611 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
English for Information Technology 2
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3562111 เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Economics
4092603 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
Applied Mathematics
4112201 ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
Introduction to Probability and Statistics

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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7123403 คณิ ตศาสตร์ ดิสครี ตและโครงสร้าง
Discrete Mathematics and Structure

3(3-0-6)

17.3.2.2 วิชาเอก ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต ดังนี้
ก. วิชาบังคับ ให้เรี ยนจํานวน 58 หน่วยกิต
รหัส

ชื่ อวิชา

7121301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Programming
7121503 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
7121521 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
Abstract Data Types and Problem Solving
7121522 การออกแบบและการวิเคราะห์ข้นั ตอนวิธี
Algorithms Design and Analysis
7122103 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
7122505 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
7122511 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
Webpage Design and Programming
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
Introduction to Data Communication and Networking
7123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
7123410 การกําหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirement Specification and Management
7123411 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7123412 การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์
3(2-2-5)
Component-based Software Development
7123509 การวิเคราะห์และออกแบบเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
7123805 ค่ายฝึ กพัฒนาซอฟต์แวร์
1(45)
Software Development Training Camp
7124318 การบริ หารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Project Management in Information and Communication Technology
7124413 กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
Software Process and Quality Assurance
7124414 การพัฒนาและปรับปรุ งซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Development
7124416 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Validation and Verification
7124908 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(1-6-2)
Project in Software Engineering
ข . รายวิชาเลือก ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 18

หน่วยกิต
รหัส

ชื่ อวิชา

7122308 ระบบฐานข้อมูลขั้นสู ง
Advanced Database System
7122701 ระบบปฏิบตั ิการ
Operating System
7123309 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
Distributed Database System
7123317 ทฤษฎีวทิ ยาการเข้ารหัสลับ
Theory of Cryptography
7123510 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System Development

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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7123514 การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
Distributed System Development
7123515 การพัฒนาระบบงานรับ-ให้บริ การ
Client / Server System Development
7123523 กลยุทธและสถาปั ตยกรรมการทําธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
e-Business Strategy and Architecture
7123524 การประสานการทําธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
Collaborative e-Business
7123724 การรักษาความปลอดภัยกับการทําธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
Security in e-Business
7123725 การวางแผนและการจัดการระบบเครื อข่ายในองค์กร
Corporate Network Planning and Management
7123726 ระบบการสื่ อสารไร้สาย
Wireless Communication System
7123727 การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย
Wireless Applications Development
7124311 การบริ หารและการจัดการฐานข้อมูล
Database Administration and Management
7124316 คลังข้อมูล
Data Warehouse
7124319 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Policy and Laws in Information and Communication Technology
7124320 ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
Object-Oriented Database System
7124322 การทําเหมืองข้อมูล
Data Mining
7124417 การบริ หารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Configuration Management
7124519 ปั ญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
7124525 วิศวกรรมความรู ้
Knowledge Engineering

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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7124526 การทํางานเป็ นทีมและเทคนิคการนําเสนอ
Team Work and Presentation Technique
7124901 การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Seminar in Information and Communication Technology
7124902 หัวข้อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Special Topic in Information and Communication Technology

3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ จํานวน 8 หน่วยกิต
รหัส

ชื่ อวิชา

น(ท-ป-ค)

7124803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Software Development
7124804 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
6(540)
Co-operative Education in Information and Communication Technology
17.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต ให้เลือกเรี ยน
ในรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชาและค่ าหน่ วยกิต
รหัสวิชา

1

2

3

4

5

6

7

หมู่วชิ า

ลําดับวิชา

ชั้นปี

หมวดวิชา
เลขหลักที่ 1- 3 เป็ นหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เลขหลักที่ 4

แทนระดับชั้นปี หรื อความยากง่ายของวิชา

เลขหลักที่ 5

แทนหมู่วชิ า บ่งบอกถึงเนื้อหาวิชา

เลขหลักที่ 6 -7 แทนลําดับก่อนหลังของวิชาในแต่ละหมวด
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หมู่วชิ าในหมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (712) ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1) ฮาร์ ดแวร์
(712-1--)
2) ซอฟต์แวร์
(712-2--)
3) ข้อมูลและสารสนเทศ
(712-3--)
4) ทฤษฎีและการคํานวณ
(712-4--)
5) ระเบียบวิธี
(712-5--)
6) การประยุกต์ใช้งาน
(712-6--)
7) เทคโนโลยีการสื่ อสารและโทรคมนาคม
(712-7--)
8) พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
(712-8--)
9) โครงการพิเศษ ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
(712-9--)
ค่ าหน่ วยกิต
ความหมายดังนี้

จัดแบ่งดังนี้ หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า) เช่น 3(3-0-6) 3(2-2-5) เป็ นต้น โดยมี

1) ตัวเลขหน้าวงเล็บเป็ นจํานวนหน่วยกิต
2) ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการสอนทฤษฎี กําหนดเรี ยน 1 ชัว่ โมงต่อ
15 สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
3) ตัวเลขตัวที่สองในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการสอนภาคปฏิบตั ิ กําหนดเรี ยน 2
ชัว่ โมงหรื อ 3 ชัว่ โมงต่อ 15 สัปดาห์ คิดเป็ น 1 หน่วยกิต
4) ตัวเลขตัวที่สามในวงเล็บเป็ นจํานวนชัว่ โมงการค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ จํานวนตัวเลขในวงเล็บรวมกันแล้วต้องเป็ น 3 เท่าของจํานวนหน่วยกิต
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ชั้ นปี ที่ 1

รหัสวิชา

17.5 แผนการศึกษา
ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
4000109 สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
4092603 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
7121301 ระบบฐานข้อมูล
7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7121521 ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
1500107 ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการอ่าน
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3561101 องค์กรและการจัดการ
7121522 การออกแบบและการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธี
7122103 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
7122505 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้ นปี ที่ 2

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
1553610 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
4112201 ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น
7121503 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
7123405 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
7122702 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายเบื้องต้น
7123410 การกําหนดและการจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
7123411 สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
7123509 การวิเคราะห์และการออกแบบเชิงวัตถุ
1553611 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3562111 เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต
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ชั้ นปี ที่ 3

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
7124413 กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ
7123412 การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิงคอมโพเนนต์
7122511 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
7123403 คณิ ตศาสตร์ ดีสครี ตและโครงสร้าง
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
7124414 การพัฒนาและปรับปรุ งซอฟต์แวร์
7124416 การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
7123805 ค่ายฝึ กพัฒนาซอฟต์แวร์
7124417 การบริ หารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ (เอก
เลือก 3)
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม
ชั้ นปี ที่ 4

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1
7124803 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
7124318 การบริ หารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
7124908 โครงงานนักศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
xxxxxxx วิชาเอกเลือก
xxxxxxx เลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
7124804 สหกิจศึกษาด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
6
18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(45)
3(2-2-5)
3
3
16 หน่วยกิต
หน่ วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้ นคว้ า)

2(90)
3(2-2-5)
3(1-8-0)
6
3
17 หน่วยกิต
6(540)
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17.6 คําอธิบายรายวิชา

1500105

1500106

1500107

1500108

17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยาย
ความ ฝึ กพู ด ในสถานการณ์ ต่ า งๆ และนํ า เสนอผลการสื บ ค้น โดยเน้ น
กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
การพัฒ นาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ใน
ชี วิต ประจําวัน การทัก ทายการกล่ าวลา การแนะนํา ตนเองและผู อ้ ื่ น การ
ขอบคุ ณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ การขอร้ อง และการเสนอ
ความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคล
และสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและ
การบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุ กรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหา
ข้อมู ลที่ตอ้ งการการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป
เทคนิ คการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจน
การกรอกแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ การเขี ย นจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเขี ย น
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ
การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น
และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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1500109

1500110

1500111

1500112

1500113

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การ
ทักทาย การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ
การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น
และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การ
ทัก ทาย การลา การแนะนํ า ตนเองและผู ้อื่ น การกล่ า วคํา ขอบคุ ณ และ
ขอโทษ การสั่ ง อาหาร เครื่ องดื่ ม การซื้ อของ การถามตอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ
ตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควรหลี กเลี่ยงในการสื่ อสารกับ
ชาวจีน
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควรหลี กเลี่ ยงในการสื่ อสาร
กับชาวญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารที่ เกี่ ย วข้องกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเชิ ง สั ง คมและ
วัฒ นธรรม เช่ น ลัก ษณะครอบครั ว ความเป็ นอยู่ วัน สํ า คัญ ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสาร
กับชาวเกาหลี

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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1500114

1500115

1500116

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ทํา งาน เช่ น การอธิ บ ายชี้ แจงเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง าน การขอข้อ มู ล การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติยอ่
สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับ
การทํางาน เช่น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขอข้อมูล การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติยอ่
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟั ง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับ
การทํางาน เช่น การอธิ บายชี้ แจงเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน การขอข้อมูล การ
สนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้น
คําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติยอ่
17.6.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

2000103 จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุ ณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุ ณค่าทางจริ ยธรรมในสังคม
ปั จจุบนั ตามหลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชี วติ ในด้านต่าง ๆ
การดําเนิ นชีวติ ตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั และความตระหนักใน
คุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ นสุ ข
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2000104 สุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วติ
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่ งชี วิตในเชิ งการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิ ง
พฤติ ก รรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความงามของศิ ล ปะแขนต่ า ง ๆ ด้า นทัศ นศิ ล ป์
ดุ ริย างคศิ ล ป์ และศิ ล ปะการแสดง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความซาบซึ้ งและได้ม าซึ่ ง
ประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชี วติ โดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้
ยิน ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ
การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนงในเรื่ อง
ของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิต ประเภทของพฤติกรรม การรู ้ จกั และเข้าใจตนเอง
และผูอ้ ื่น ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ การพัฒนา
ตนเองในมิ ติ จิต วิ ท ยา สั ง คมวิท ยา ศาสนาและวัฒ นธรรมมนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชี วิตอยูใ่ น
สังคมอย่างมีความสุ ข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
วิ ว ฒ
ั นาการและการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทย สภาพปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิ
ปั ญ ญาไทยที่ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ตัว และการดํา เนิ น วิ ถี ชี วิ ต แบบไทย การ
วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ โ ลกปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ความเข้ า ใจการพัฒ นาและการ
เปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคม
โลก
2500106 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ งแวดล้อ ม เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม การจัด การทรั พ ยากรโดยเน้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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2500107 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อม
ถอยของอาณาจัก รทวารวดี ความสําคัญ ของอารยธรรมยุค ทวารวดี ที่ มี ต่ อ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ ท ั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ ชี วิ ต และ
ปรากฏการณ์ ทางสังคม หลักสิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนู ญ
หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน
คํ้า ประกัน หุ ้ น ส่ ว นและบริ ษ ัท หลัก ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ กฎหมายอาญา การ
ประยุกต์และบูรณาการ
17.6.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสํ า คัญ ของการรู ้ ส ารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศและการ
บริ การ กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
การใช้ ฐ านข้อ มู ล สารสนเทศและสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การรวบรวมและ
ประเมิ น ค่ าสารสนเทศ การวิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
นําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียน
รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด และลั ก ษณะการคิ ด แบบต่ า ง ๆ การพั ฒ นา
กระบวนการคิด เช่น การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิ งวิทยาศาสตร์ การคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณ ญ าณ การตั ด สิ น ใจ องค์ ป ระกอบ ใน การตั ด สิ น ใจ
กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
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4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชี วิต แนวคิดเกี่ ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชี วิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร
ศึกษาธรรมชาติของชี วิต ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวิต
การใช้ห ลัก วิ ท ยาศาสตร์ ความสมเหตุ ส มผลเพื่ อ การดํา เนิ น ชี วิต อย่า งมี
คุณภาพ
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกาย
และการออกกําลังกายเพื่ อสุ ข ภาพ การส่ งเสริ ม สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต
หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113 คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด
การประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ
4000114 เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
พัฒ นาการเทคโนโลยีป ระเภทต่าง ๆ ที่ นํามาใช้ในองค์ก ร สํานักงาน และ
ครั วเรื อน การเลื อกบริ โภคเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในชี วิตประจําวัน การ
ประหยัดพลังงานที่ ไม่ก่อให้เกิ ดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ทั้งเทคโนโลยีด้านวัส ดุ อุ ป กรณ์ วิธี ก ารและระบบ เพื่ อตอบสนองความ
จําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้
งานระบบปฏิ บ ัติ ก ารและโปรแกรมประยุก ต์ที่ จาํ เป็ นต่ อ วิ ช าชี พ การใช้
อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน
1553610

1553611

3561101

ภาษาอังกฤษสํ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ท กั ษะบู รณาการ ในการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่ อเพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟั ง การพู ด ข่ า ว
บทความ สารคดี การนําเสนอบทความวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนพัฒ นาการอ่ านข้อ ความ บทความ สารคดี และการสื บ ค้น ข้อมู ล
ภาษาอังกฤษจากตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษสํ าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
English for Information Technology 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ท กั ษะบู รณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษที่ เกี่ ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพในการเขี ย นข้อ ความ
บทความวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์การเรี ยน
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฝึ กการใช้บ ทความอ้างอิ งเชิ ง วิช าการ และฝึ กเขี ย น
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่นรายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิ พนธ์
บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยมศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป
องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลัก ษณะโครงสร้ างขององค์ก ารธุ รกิ จทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของ
การประกอบธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารทุกๆ ด้าน
ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งงาน การจูงใจคนทํางาน การ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายที่ต้ งั ไว้
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3562111

4092603

4112201

7123403

เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Economic
ศึกษาเศรษฐศาสตร์ เกี่ ยวกับกระบวนทัศน์ นวัตกรรมและการเปลี่ ยนแปลง
เทคโนโลยี ข องนั ก เศรษฐศาสตร์ สํ า นั ก ต่ า งๆ เช่ น สํ า นั ก คลาสสิ ก นี โ อ
คลาสสิ ก ชุ มปี เตอร์ และนี โอ-ชุ มปี เตอร์ ผลกระทบที่ เกี่ ยวกับนโยบายและ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งผลกระทบของการพัฒนาและการ
เปลี่ ย นแปลง เทคโนโลยี ต่ อ นโยบาย ต่ อ การพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ และ
อุ ตสาหกรรมการจ้างงาน การเจริ ญเติ บ โตของธุ รกิ จ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ผลิต การพัฒนากําลังคน โครงสร้างภาษี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Mathematics
สถิ ติเบื้ อ งต้น พี ช คณิ ตเชิ งเส้ น ว่าด้วยเมตริ ก ซ์ และดี เทอร์ มิ แนนท์ การแก้
สมการ โดยใช้เมตริ ก ซ์ และดี เทอร์ มิ แนนต์ แคลคู ล ัส เบื้ องต้น ว่าด้วยลิ มิ ต
ความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พ ัน ธ์ แ บบต่ า งๆ ค่ า สู ง สุ ด และค่ า ตํ่า สุ ด การ
อินทิเกรตแบบต่างๆ
ความน่ าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่ าจะเป็ น การคาดคะเนทาง
คณิ ตศาสตร์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบ
สมมุติฐาน
คณิตศาสตร์ ดีสครีตและโครงสร้ าง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics and Structure
ทบทวนพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เซต ความสั ม พั น ธ์ แ ละฟั ง ก์ ชั น การนั บ และ
ความสั ม พัน ธ์ เวีย นเกิ ด ทฤษฎี ก ราฟ ต้น ไม้ และการแยกจําพวก เครื อข่ าย
พีชคณิ ตแบบบูล และวงจรเชิงวิธีจดั หมู่
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17.6.2.2 วิชาเอก
7121301

7121501

7121503

7121521

ระบบฐานข้ อมูล
Database System
ศึ ก ษาความรู ้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ฐานข้ อ มู ล สถาปั ตยกรรมฐานข้ อ มู ล
แบบจํา ลองฐานข้อ มู ล แบบจํา ลองข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ แผนภาพเอนทิ ต้ ี รี เลชันชิพ ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกฐานข้อมูล การนอร์ มลั ไลท์เซชัน ภาษาสื บค้นข้อมูลแบบมีโครงสร้ าง ได้แก่ ภาษา SQL และใช้งาน
ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้ทวั่ ไปและระดับที่ให้บริ การแบบ
เซิ ร์ฟเวอร์
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
ศึกษาระบบคอมพิ วเตอร์ และการประมวลผลข้อมู ล การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และการออกแบบอัลกอริ ทึม ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบ
ของโปรแกรม ข้อ มู ล และการดําเนิ น การกับ ข้อมู ล การรั บ และแสดงผล
ข้อมูล การควบคุมคําสั่งทํางาน โปรแกรมย่อย ชนิ ดข้อมูลแบบมีโครงสร้าง
ตัวชี้ และรายการโยง แฟ้ มข้อมูล ทั้งให้ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยภาษาระดับสู งภาษาใดภาษาหนึ่ ง เช่ น ภาษาปาสคาล
ภาษาเบสิ ค ภาษาซี เป็ นต้น
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
ศึกษาหลัก พื้ นฐานของการเขี ยนโปรแกรมแบบวิช วล ส่ วนประกอบและ
คุณลักษณะ การออกแบบและสร้างฟอร์ ม เมนู การประมวลผลฐานข้อมูล
การทําโครงงานพัฒนาระบบงานประมวลผลสารสนเทศ ทั้งนี้ โดยใช้ภาษา
แบบวิชวลภาษาใดภาษาหนึ่ง อาทิ วิชวลเบสิ ค เดลไฟ วิชวลซี เป็ นต้น
ชนิดข้ อมูลนามธรรมและการแก้ ปัญหา
Abstract Data Types and Problem Solving
ศึกษาชนิ ดข้อมูลนามธรรม การกําหนดและการปกปิ ดสารสนเทศโดยอาศัย
โครงสร้ างข้อมูลที่หลากหลาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับกลยุทธ์พ้ืนฐานการ
แก้ปัญหาและหัวข้อที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาแบบสถิตและพลวัต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(1-4-4)

3(2-2-5)
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7121522

7122103

7122308

การออกแบบและการวิเคราะห์ ข้ นั ตอนวิธี
3(2-2-5)
Algorithms Design and Analysis
วิ ช าที่ ต้ องสอบผ่ า นมาก่ อ น : 7121521 ชนิ ด ข้ อมู ล นามธรรมและการ
แก้ ปัญหา
ศึกษาวิธีการออกแบบอัลกอริ ทึมที่ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภาพการทํางานของอัลกอริ ทึ ม แนวทางที่ เป็ นไปได้สํ าหรับ การ
กําหนดวิธีการวัดประสิ ทธิ ผลของอัลกอริ ทึมในแต่ละประเภท รวมทั้งความรู ้
เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานอัลกอริ ทึมแบบเรี ยกตัวเอง อัลกอริ ทึมที่
เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานในการแก้ปัญหา อัลกอริ ทึมสําหรับ
การจัดเรี ยงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งคํานึ งถึงระยะเวลาและเนื้ อที่ใน
หน่ วยความจําที่ ใช้ในระหว่างการประมวลผล ฝึ กปฏิ บ ตั ิ โดยใช้โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยนมาแล้ว
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ศึกษาวิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของฮาร์ ดแวร์ โครงสร้าง
และองค์ป ระกอบในการทํา งานของคอมพิ ว เตอร์ ระบบงานต่ า งๆ ของ
คอมพิวเตอร์ เช่น หน่ วยความจํา หน้าที่วงจรเลขคณิ ตและตรรกะ ระบบบัส
สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร์
เบื้องต้น พัฒนาการของสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์ และไมโครโพรเซสเซอร์
การทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ
ระบบฐานข้ อมูลขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Database System
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7121301 ระบบฐานข้ อมูล
ศึ ก ษาหลัก การออกแบบฐานข้อมู ล ขั้น สู งโดยอิ งมาตรฐานของฐานข้อมู ล
และความมัน่ คงของฐานข้อมู ล ระบบจัดการฐานข้อมู ลแบบกระจาย การ
รวมฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูลเชิ งวัตถุ แบบจําลองฐานข้อมูลเชิ งวัตถุ
สัมพันธ์ ลักษณะสําคัญของภาษาสอบถามรุ่ นที่ 3 (SQL3) สถาปั ตยกรรม
ของระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บแบบคลังข้อมูล OLAP เหมืองข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ การสื บ ค้น ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อสํ าหรั บ การสื บ ค้น
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดี ยและการสื บค้นข้อมูลมัลติมีเดี ย ฝึ กปฏิ บตั ิ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล
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การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษานิ ย ามและคุ ณ สมบัติข องภาษาเชิ ง วัต ถุ ออบเจ็ก ต์ คลาส เอ็น แคบซู เลชัน อิ นเฮอริ แทนซ์ และโพลี มอร์ ฟิซึ ม ศึ กษาและฝึ กปฏิ บ ตั ิก ารเขี ยน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เทคนิ คเชิงวัตถุ ได้แก่ ภาษาจาวา หรื อ
ภาษาคอมพิ วเตอร์ อื่น ที่ นิ ย มใช้ใ นปั จจุ บ ัน ครอบคลุ ม ถึ งโครงสร้ างของ
โปรแกรม วิธีกาํ หนดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้
คําสั่งต่าง ๆ การสร้างส่ วนปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ และการใช้คาํ สั่งเกี่ยวกับการ
ป้ อนข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ขอ้ มูล
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ
3(1-4-4)
Webpage Design and Programming
ศึกษาเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตและเว็บ ศิลปและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ
การวิเคราะห์ และออกแบบข้อมู ล สําหรั บ เว็บ การวางโครงสร้ างเนื้ อเรื่ อง
รู ปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้สีในเว็บ องค์ประกอบ
พื้ น ฐานของเว็ บ การเคลื่ อ นไหวและการกํา หนดทิ ศ ทาง เทคโนโลยี
มั ล ติ มี เดี ย การออกแบบเว็ บ โดยคํา นึ ง ถึ ง การใช้ ง าน ศึ ก ษาและฝึ ก
ปฏิ บตั ิการสร้ างเว็บเพจ การเขี ยนเว็บด้วยภาษา markup ภาษาสคริ ปต์ที่ใช้
สําหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และการสร้ างหน้าเว็บแบบพลวัต ศึกษา
ถึ งโมดู ล บนเซิ ร์ฟ เวอร์ การใช้งานคุ ก กี้ การติ ด ต่ อเชื่ อมโยงและจัด การ
ฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operation System
ศึกษาความหมาย และวิวฒั นาการของระบบปฏิ บตั ิการ บทบาท หน้าที่ของ
ระบบปฏิบตั ิการ การจ่ายงานหรื อการจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริ หาร
หน่ วยความจํา การจัดคิ วงานและการจัดสรรทรั พ ยากร การจัดการข้อมู ล
และ การแสดงผลระบบแฟ้ ม การควบคุ ม การคื นสู่ ส ภาพเดิ ม ศึ กษาและ
ฝึ กปฏิบตั ิการทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิการที่แตกต่างกันอย่างน้อย
สองระบบ ได้แก่ ไมโครซอฟต์วนิ โดว์ ลีนุกซ์ เป็ นต้น
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การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Data Communication and Networking
ศึกษาหลักการของการสื่ อสารข้อมูล การเข้ารหัส สื่ อสัญญาณ รู ปแบบการ
สื่ อ สาร การสื่ อ สารแบบเข้าจังหวะและแบบไม่เข้า จัง หวะ การตรวจจับ
ความผิดพลาด การควบคุมการประสานข้อมูล การมัลติเพลกซ์ การสวิตช์
วงจร การสวิ ต ช์ แ พคเก็ ต รู ป แบบเครื อข่ า ย เครื อข่ า ยบริ เวณเฉพาะที่
เครื อข่ายบริ เวณกว้าง หลักการเบื้ องต้นการเชื่ อมต่อเครื อข่ายด้วยอุ ปกรณ์
รี พีทเตอร์ บริ ดจ์ เราท์เตอร์ เกตเวย์ การให้บริ การของระบบเครื อข่ายต่างๆ
การสื่ อสารผ่านดาวเที ยม เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต อิ นทราเน็ ต เอ็กทราเน็ ต
การฝึ กปฏิบตั ิการเดินสายสัญญาณ การใช้ซอฟต์แวร์ การสื่ อสารข้อมูล การ
ใช้คาํ สั่งจัดการเครื อข่ายในกลุ่ มเดี ยวกัน เครื อข่ายเฉพาะที่ และเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต
ระบบฐานข้ อมูลแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Database System
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 74121301 ระบบฐานข้ อมูล
แนะนําระบบกระจายและระบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟ เวอร์ สถาปั ตยกรรมของ
ระบบจัด การฐานข้ อ มู ล แบบกระจายและแบบไคลเอนท์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์
สภาพแวดล้อ มของความสั ม พัน ธ์ ใ นฐานข้อ มู ล แบบกระจายและแบบ
ไคลเอนท์ /เซิ ร์ ฟ เวอร์ ระดับ การมองเห็ น การกระจาย การออกแบบ
ฐานข้อ มู ล แบบกระจาย ภาษาประมวลผลฐานข้อ มู ล แบบกระจาย การ
จัดการรายการเปลี่ ยนแปลง การควบคุมการภาวะพร้ อมกันและการบริ หาร
ฐานข้อมู ลแบบกระจาย ความน่ าเชื่ อถื อ การคื นสภาพและความปลอดภัย
การออกแบบส่ วนประยุกต์ดว้ ยระบบติดต่อผูใ้ ช้แบบกราฟฟิ ก การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพ การกระจายซอฟต์ แ วร์ แนวโน้ ม ในอนาคตของระบบ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การพัฒนาโปรแกรมร่ วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบกระจาย
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ทฤษฎีวทิ ยาการเข้ ารหัสลับ
3(2-2-5)
Theory of Cryptography
ศึ ก ษาทฤษฏี และการประยุก ต์ใ ช้รหัส ศาสตร์ ใ หม่ พัฒ นาการล่ าสุ ด และ
ความสํ า คัญ ของรหั ส ศาสตร์ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบสื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์ ในวงการธุ รกิจ อุตสาหกรรมและรัฐบาล คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานที่
ใช้รหัสศาสตร์ ศาสตร์ ในการเข้าและถอดรหัสข้อมูลแบบต่าง ๆ ศาสตร์ ใน
การแกะรหัส วิธีก ารตรวจสอบ มอบอํานาจและการพิ สู จน์ รหัส ลายเซ็ น ดิจิทลั การจัดการกุญแจรหัส ระบบตรวจสอบแบบปฏิ สัมพันธ์ โปรโตคอล
แบบไร้ ค วามรู ้ วิธี การสร้ างระบบความปลอดภัย โดยผูร้ ่ วมหลายคน การ
ทําลายและใช้ขอ้ สนเทศร่ วมกัน คุณสมบัติในการสุ่ มของรหัสศาสตร์ การ
สร้ างและการประยุก ต์คุ ณ สมบัติน้ ี การประยุกต์รหัส ศาสตร์ ท างด้านการ
คํานวณและการสื่ อสารในวงการอุ ตสาหกรรม ธุ รกิ จการค้า รั ฐบาล และ
วิชาการ
คณิตศาสตร์ ดีสครีตและโครงสร้ าง
3(2-2-5)
Discrete Mathematics and Structure
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธ์และฟั งก์ชนั การนับและความสัมพันธ์เวียน
เกิ ด ทฤษฎี กราฟ ต้นไม้ และการแยกจําพวก เครื อข่าย พีชคณิ ตแบบบูล
และวงจรเชิงวิธีจดั หมู่
วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7121501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษาพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ สํ า หรั บ วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ โ ดยเรี ย นรู ้
กระบวนการพัฒ นาและ วัฏ จัก รในการพัฒ นาซอฟต์แวร์ มุ่ งเน้ น การนํา
หลักการเชิ งวัตถุ มาใช้กบั รู ปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบทําซํ้าและแบบ
เพิ่ ม เติ ม รวมทั้งครอบคลุ ม ถึ งกลยุท ธ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในการพัฒ นาซอฟต์แวร์
ได้แ ก่ กระบวนการ Personal Software การเขี ย นโปรแกรมแบบเอกทรี ม
(Extreme) แล ะ แบ บ เอจาย (Agile) ข องก ารพั ฒ น าซ อฟ ต์ แ วร์ ให้ มี
ความก้าวหน้าและเกิดผลงาน
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การกําหนดและการจัดการความต้ องการทางซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Requirement Specification and Management
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึกษากระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การกําหนด
ความต้อ งการของระบบ การวิ เคราะห์ ร ะบบ การต่ อ รอง การกํา หนด
ขอบเขตหรื อสิ่ งที่ จาํ เป็ นสําหรั บการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และ
การจัดการทําคําร้องขอ ตลอดจนวิธีการ เทคนิ ค และเครื่ องมือต่างๆในการ
กําหนดความต้องการ การจัดทําเอกสาร และการประกันความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้
สถาปัตยกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Architecture
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123509 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ
ศึ กษาถึ งรู ป แบบต่างๆ ของสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ โดยพิจารณาทั้งด้าน
โครงสร้ างและลักษณะการทํางานของซอฟต์แวร์ และศึกษาจุดแข็งและจุด
ด้อยของวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ และ
การนํา รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมและวิ ธี ก ารออกแบบในลัก ษณะต่ า งๆ มา
ประยุกต์เข้ากับสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ ที่ ตอ้ งการพัฒนาโดยใช้การเรี ยน
จากกรณี ศึกษา
การพัฒนาซอฟต์ แวร์ เชิ งคอมโพเนนต์
3(2-2-5)
Component-based Software Development
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123509 การวิเคราะห์ และออกแบบเชิ งวัตถุ
ศึ ก ษาถึ ง หลัก การและพื้ น ฐานในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เชิ ง คอมโพเนนต์
(CBSD) และเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยใช้ เ ครื่ องมื อ และภาษาเชิ งคอมโพเนนท์ที่ เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เชิ งคอมโพเนนท์ ได้แก่
การจัดทําแบบจําลอง การออกแบบ การสร้าง การรวมองค์ประกอบ การนํา
องค์ ป ระกอบที่ มี อ ยู่แ ล้ ว ในซอฟต์ แ วร์ ข ององค์ ก รกลับ มาใช้ ง านใหม่
(COTS) ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
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การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Analysis and Design
ศึกษาวัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิ ดเกี่ ยวกับเทคโนโลยีเชิ งวัตถุ
หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครี เมนตัล หลักการใช้ไดอะแกรมเพื่อการ
ออกแบบยูเอ็ ม เอล (Unified Modeling Language) ขั้น ตอนการวิ เคราะห์
ระบบ ประกอบด้วยการสร้ างแบบจําลองเกี่ ย วกับ ความต้องการ การใช้
เทคนิ คยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์เชิ งนามธรรม การสร้างแบบจําลอง
เชิ งวิเคราะห์ แนวคิ ดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิ งวัตถุ การ
ออกแบบคลาส การออกแบบความสั ม พันธ์ ระหว่างคลาสและวัตถุ การ
สร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตาม
แนวข้อกําหนดของยูสเคส
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(1-4-4)
Management Information System Development
ศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การองค์ก รในด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์
พันธะกิจ วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริ หาร การจัดการระบบสารสนเทศ
ในองค์กร ระดับ ของระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ การจัดทํารายงาน
สารสนเทศเพื่อการจัดการ กรณี ศึกษา ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
หรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร จําแนกตาม
หน้าที่และแยกเป็ นสารสนเทศสําหรับระดับปฏิบตั ิการ สารสนเทศสําหรับ
ผูบ้ ริ หารระดับต้น สารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ การระดับกลางและสารสนเทศ
สําหรับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
การพัฒนาระบบงานแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed System Development
ศึ ก ษาหลัก การของการทํา งานและสถาปั ต ยกรรมในระบบแบบกระจาย
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูลแบบ
กระจาย การจัด การทรานแซ็ ก ชั่ น ในระบบแบบกระจาย การควบคุ ม
ภาวะการทํางานพร้ อมกัน เครื่ องมื อและการพัฒ นาระบบสารสนเทศใน
ระบบแบบกระจาย ทั้งนี้ ให้ศึกษาและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
ใดภาษาหนึ่งและนําระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย มาใช้งาน
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การพัฒนาระบบงานรับ-ให้ บริการ
3(2-2-5)
Client / Server System Development
ศึกษาสถาปั ตยกรรมและการทํางานของระบบรับ-ให้บริ การ การพัฒนาและ
การจัดการข้อมูลในระบบรับ-ให้บริ การ การทําทรานแซกชัน่ การจัดการ
ความปลอดภัย เทคโนโลยีการเชื่ อมต่อฐานข้อมู ลในระบบรับ-ให้บ ริ การ
ทั้งนี้ ให้ศึกษาและเขียนโปรแกรมหรื อเว็บเพจเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ระบบรับ-ให้บริ การ
กลยุทธและสถาปัตยกรรมการทําธุรกิจผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
e-Business Strategy and Architecture
ศึ กษาเกี่ ยวกับ วิธี การออกแบบกระบวนการและการนําวิธีแก้ปั ญหาไปใช้
สําหรับการทําธุ รกรรมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ โดยอาศัยแนวคิดเชิ งรู ปแบบ
ในทุก ขั้นตอนของการพัฒนาระบบการทําธุ รกรรมผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์
รู ป แบบทางธุ ร กิ จ ประกอบด้ ว ยการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
การจัดการโซ่อุปทาน การรวบรวมโปรแกรมประยุกต์ภายในองค์กรและการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์
การประสานการทําธุรกิจผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Collaborative e-Business
ศึ กษาเกี่ ยวกับ โปรโตคอลมาตรฐานของระบบการให้บ ริ ก ารผ่านเว็บ เช่ น
XML, SOAP, ebXML, UDDI, WSDL แ ล ะ เท ค โน โล ยี ต่ างๆ ที่ ทํ า ให้
โปรแกรมติดต่อกันได้บนอินเตอร์ เน็ต อธิ บายถึงส่ วนประกอบมาตรฐานแต่
ละชนิ ด ของระบบการให้ บ ริ ก ารผ่ า นเว็บ รวมถึ ง วิ ธี ก ารนํ า ระบบการ
ให้บริ การผ่านเว็บไปใช้อย่างเหมาะสมและมี ศกั ยภาพในกระบวนการทาง
ธุ รกิ จ โดยศักยภาพในการให้บริ การผ่านเว็บเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมใน
การออกแบบกระบวนการด้า นธุ ร กิ จ และรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมในการ
ให้บริ การผ่านเว็บ
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การรักษาความปลอดภัยกับการทําธุรกิจผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Security in e-Business
วิช าที่ ต้ อ งสอบผ่ า นมาก่ อ น : 7123523 กลยุท ธและสถาปั ต ยกรรมการทํ า
ธุรกิจผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาถึงระบบรักษาความปลอดภัย การจัดการความเสี่ ยงและแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ ยวกับ การดําเนิ นธุ รกิ จในรู ป แบบของพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ การรั ก ษา
ความปลอดภัย ด้านต่ างๆ ในระบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น การมอบ
อํานาจ ระบบการชํา ระเงิ น ที่ ป ลอดภัย ผ่า นอิ น เตอร์ เน็ ต สภาพแวดล้อมที่
จําเป็ นต่อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายของรัฐบาล การจัดการและควบคุม
ความเสี่ ยง
การวางแผนและการจัดการระบบเครื อข่ ายในองค์ กร
3(2-2-5)
Corporate Network Planning and Management
ศึกษาถึงความจําเป็ นของการวางแผน และกระบวนการวางแผน รวมถึงทีม
วางแผน กลยุท ธ์ ในการวางแผน การวางแผนระบบเครื อข่าย การวางแผน
ด้านการรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของระบบ และการวางแผนการ
ใช้งาน มาตรฐานและสถาปั ตยกรรมการจัดการระบบเครื อข่าย การจัดการ
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของระบบเครื อข่าย การจัดการความผิดพลาด
ของระบบ การจัด การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ภั ย ธรรมชาติ การรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นในระบบเครื อข่าย การจัดการด้านค่าใช้จ่ายที่เกิ ดจาก
การพัฒนาระบบเครื อข่ายและองค์กร ความร่ วมมื อและความต้องการขั้น
พื้ น ฐานที่ จ าํ เป็ นต่ อ การพัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยได้แ ก่ ที ม การจัด การ การ
ดําเนิ นงาน การสนับสนุ นจากองค์กร มาตรฐานและโปรโตคอลที่ใช้ในการ
สื่ อสาร การใช้เทคนิ ค การจัดการโครงงานที่ เหมาะสมในการคาดการณ์
แผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบเครื อข่ายในระยะยาวได้
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ระบบการสื่ อสารไร้ สาย
3(2-2-5)
Wireless Communication System
ศึกษาระบบการสื่ อสารไร้ สาย ทั้งระบบโทรศัพท์เซลลู ลาร์ ระบบสื่ อสาร
ส่ วนบุ ค คลและระบบเครื อข่ า ยท้ อ งถิ่ น แบบไร้ ส าย ได้ แ ก่ การศึ ก ษา
คุ ณ ลัก ษณะของช่ องสั ญ ญาณคลื่ นวิท ยุ เทคนิ คการเข้าถึ งช่ องสั ญ ญาณใน
ระบบไร้ ส ายและการเขี ย นโปรแกรมควบคุ ม ข้อ ผิด พลาด การวิ เคราะห์
ปรากฏการณ์ ก ารส่ ง สั ญ ญาณของคลื่ น วิ ท ยุ การส่ ง ผ่ า นค่ า พารามิ เตอร์
หลักการดําเนิ นงานทั้งของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่ องคอมพิวเตอร์
การเลือกและหาเทคนิ ควิธีการเข้าถึ งที่เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้งาน
ระบบการสื่ อสารไร้สาย การออกแบบขั้นตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาด
ของการใช้งานระบบสื่ อสารไร้สาย ฝึ กฝนทักษะการปฏิ บตั ิจริ งและทักษะ
การแก้ไ ขปั ญ หา ตัวอย่างของระบบการสื่ อสารไร้ ส ายที่ ใช้งานอยู่จริ งใน
ปั จจุบนั และแนวทางการพัฒนาระบบต่อไป
การพัฒนาระบบประยุกต์ ไร้ สาย
3(2-2-5)
Wireless Applications Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลัก การ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ของการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์สําหรับระบบงานที่ใช้กบั อุปกรณ์ เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย เช่น
อุ ป กรณ์ พ กพา ( Personal Digital Assistant: PDA) และโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่
โดยอาศัย เทคนิ ค ตามมาตรฐานเปิ ด J2ME และ MIDP ศึ ก ษาการจัด การ
หน่ ว ยความจํา สํ า หรั บ อุ ป กรณ์ ที่ มี ห น่ ว ยความจํา น้ อ ย เทคนิ ค การเขี ย น
โปรแกรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสํ าหรั บ ระบบที่ มี ห น่ วยประมวลผลจํากัด ใช้
ข้อ มู ล แบบประสานเวลาบนฐานข้อ มู ล ที่ ร องรั บ ระบบการสื่ อ สารแบบ
เคลื่ อนที่ และการเขี ยนโปรแกรมแบบไร้ สายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่ น
WAP, i-mode และ Palm
ค่ ายฝึ กพัฒนาซอฟต์ แวร์
1(45)
Software Development Training Camp
การเข้าค่ายเพื่ อพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
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การบริหารและการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Administration and Management
ทบทวนความรู ้ พ้ืนฐานด้านการจัดการระบบฐานข้อมู ล อธิ บายรายละเอียด
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล การเปิ ด-ปิ ดระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบ
ฐานข้อ มู ล ปฏิ บ ัติ ก าร การสร้ า งพจนานุ ก รมให้ ฐ านข้อ มู ล การจัด การ
แฟ้ ม ข้อ มู ล ต่ า ง ๆ ในระบบฐานข้อ มู ล การเตรี ย มความพร้ อ มของระบบ
ฐานข้อมูลในด้านมุมมองเชิงตรรกะ การจัดการตารางข้อมูล การจัดการดัชนี
ข้อ มู ล การจัด การบู รณภาพของข้อ มู ล การจัด การความมั่น คงของ การ
ควบคุ ม การใช้ ง านของผู ้ใ ช้ การจัด การสิ ทธิ์ ในการใช้ ง านข้ อ มู ล ใน
ฐานข้อ มู ล และการถ่ า ยโอนข้อ มู ล ระหว่า งฐานข้อ มู ล การกํา หนด กล
ยุท ธในการสํารองข้อมู ล และการกู้คืนเมื่ อระบบล้ม เหลว รวมถึ งการปรั บ
ระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพการใช้งานดีที่สุด ทั้งนี้ ฝึกปฏิ บตั ิ กบั ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลระดับเครื อข่าย อาทิ MySQL MS SQL server Oracle เป็ นต้น
คลังข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ คลัง ข้อ มู ล ลัก ษณะของคลัง ข้อ มู ล อุ ป สรรคและ
ข้อเสี ย ของคลังข้อมู ล สถาปั ตยกรรมของคลังข้อมู ล การออกแบบข้อมู ล
ภายในคลังข้อมู ล โครงสร้ างการจัดเก็บ ข้อมู ลภายในคลังข้อมู ล การรวม
ข้อมูลเพื่อจัดเก็บในคลังข้อมูล ความซับซ้อนและเทคนิ ค การสร้างข้อมูลที่
มีคุณภาพ ดาต้ามาร์ ท ดาต้ามายนิ่ง ดาต้าเว็บเฮ้าส์ เว็บมายนิ่ง
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(2-2-5)
Project Management in Information and Communication Technology
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึ กษาเบื้องต้น การศึกษา
ความเป็ นไปได้ องค์ป ระกอบของโครงการ การวางแผนโครงการ การ
ประมาณการ การติ ด ตาม ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบและทบทวนผลการ
ดําเนิ นโครงการ การบริ หารโครงการ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ ในการ
บริ ห ารโครงการ รวมถึ ง ทฤษฎี พ้ื น ฐานและรู ป แบบการวัด คุ ณ ภาพของ
ซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพ
กระบวนการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ วิ ธี ก ารในการรวบรวมข้ อ มู ล และการ
ประเมินผล
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นโยบายและกฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Policy and Laws in Information and Communication Technology
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นระบบกฎหมายไทย การออกกฎหมาย การ
บัง คับ ใช้ ศึ ก ษาถึ ง แหล่ ง กฎหมาย กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทยที่บงั คับใช้แล้วและอยู่ในกรอบ
การพิ จ ารณา ได้ แ ก่ กฎหมายทางด้า นการสื่ อสารและโทรคมนาคม
กฎหมายทางด้า นการควบคุ ม และส่ งเสริ ม การใช้อิ น เตอร์ เน็ ต กฎหมาย
ทางด้านการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายทางด้านการคุม้ ครองทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และกฎหมายทางด้านการคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวและปลอดภัยใน
ข้อมู ล กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ เป็ นต้น รวมถึ ง
ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่ างข้อตกลงทัว่ ๆไป และข้อตกลงพิเศษ
สนธิ สั ญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนเจรจาทําความตกลง
เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ ขอ้ ตกลงที่จดั ทําขึ้น นโยบายด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารระดับ ประเทศ ระดับ องค์กร แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ระบบฐานข้ อมูลเชิ งวัตถุ
3(2-2-5)
Object- Oriented Database System
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี เชิ ง วัต ถุ ปั ญ หาของระบบฐานข้อ มู ล ทั่ว ไป
สถาปั ต ยกรรมฐานข้อ มู ล เชิ ง วัต ถุ โมเดลข้อ มู ล เชิ ง วัต ถุ ภาษาเชิ ง วัต ถุ
ฐานข้อมู ลเชิ งวัตถุ -สั มพันธ์ การออกแบบฐานข้อมู ลเชิ งวัตถุ รู ป แบบการ
รักษาความปลอดภัยพื้นฐานสองแบบคือดิ สครี ชนั นารี (Discretionary) และ
แมนดาทอรี (Mandatory) แนวความคิดและวิธีการการรักษาความปลอดภัย
ORION และ SORION ตลอดจนศึกษาและปฏิ บตั ิการเกี่ยวกับระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
30
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การทําเหมืองข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Mining
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทําเหมืองข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ใช้การ
ทําเหมืองข้อมูลได้ คลังข้อมูล สถาปั ตยกรรมของระบบการทําเหมืองข้อมูล
หน้าที่ ก ารทํางานของการทําเหมื องข้อมู ล การเตรี ย มข้อมู ล การบรรยาย
ลัก ษณะของข้อ มู ล การค้น หากฎของความสั ม พัน ธ์ ระหว่างข้อมู ล การ
จําแนกประเภทข้อมู ล และการทํานาย การจัดกลุ่ ม ข้อมู ล การทําเหมื อ ง
ข้อมู ลกับ ข้อมู ลที่ มีความซับ ซ้อน การประยุกต์ใช้เหมื องข้อมู ล แนวโน้ม
ของการทําเหมืองข้อมูล
กระบวนการซอฟต์ แวร์ และการประกันคุณภาพ
3(2-2-5)
Software Process and Quality Assurance
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการในการจัดทําซอฟต์แวร์ ได้แก่ กิจกรรมที่เกิ ดขึ้น
ในการจัดทําซอฟต์แวร์ วิธีการและการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนาและ
ปรับ ปรุ ง กระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ผลที่ ไ ด้จากกระบวนการต่ างๆ
เหล่ า นี้ จะเน้ น ไปที่ การส ร้ า งซอฟต์ แ วร์ การวัด ผล การรั บ ประกั น
กระบวนการในการจัด ทํา ซอฟต์แวร์ รวมทั้ง คุ ณ ภาพของซอฟต์แ วร์ ที่ ไ ด้
กําหนดขอบเขต การสร้าง การวัดผล การรับรองกระบวนการซอฟต์แวร์ และ
ผลิ ตภัณฑ์ ทั้งนี้ ให้นาํ มาตรฐานกระบวนการซอฟต์แวร์ ที่เป็ นที่ ยอมรับมา
ประกอบการเรี ยนการสอน
การพัฒนาและปรับปรุ งซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Construction and Development
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงผลที่ได้จากการออกแบบซอฟต์แวร์ ไปเป็ นรู ปแบบ
ของชุดคําสั่งที่มีวธิ ี การเขียนแสดงออกได้ในหลายลักษณะ การจัดทําเอกสาร
ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ขั้น ตอนการเขี ย นโปรแกรม ที่ เรี ย กว่า เอกสารของ
โปรแกรม แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ที่ทาํ ให้ซอฟต์แวร์
ที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมานั้ นรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ นในอนาคต ได้ แ ก่
กระบวนการทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ การโอนย้ายซอฟต์แวร์ และการทํา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบย้อนกลับ
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การทวนสอบและทดสอบซอฟต์ แวร์
Software Validation and Verification
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท์และพื้นฐานสําหรับการประกันการทวนสอบและการ
ทดสอบซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นโดยใช้เทคนิ คแบบสถิ ตและแบบพลวัต การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ แบบหลายขั้น การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทํารายงาน
สรุ ป
การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟต์ แวร์
Software Configuration Management
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึกษาเกี่ยวกับฟั งก์ชนั ทั้งหมดที่จาํ เป็ นต่อการสนับสนุ น ขั้นตอนการควบคุม
และการบํา รุ ง รั ก ษาผลผลิ ต ที่ เกิ ด จากการพัฒ นาซอฟต์ แ วร์ ใ ห้ มี ค วาม
บูรณภาพ ตลอดวงจรชี วิตของโครงงาน วิธีการสร้ างโปรแกรมจัดการโครง
แบบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบโครงแบบพื้นฐานและความสามารถในการ
ตรวจสอบแบบย้อนกลับโดยใช้เครื่ องมือที่เรี ยกว่า CASE Tool ฝึ กปฏิบตั ิกบั
ซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ศึ ก ษาความหมายของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แผนการแก้ ปั ญ หา การค้ น หา
แบบสเตท กราฟ การกําหนดขั้นปั ญหา จุดประสงค์ยอ่ ย และโครงการย่อย
การแทนที่ความรู ้ โปรแกรมการเล่นเกม โดยใช้ฮิวริ สติกส์ รู ปแบบการจํา
ได้และการเรี ยนรู ้หุ่นยนต์ ตรรกการคํานวณ วิธีแก้ปัญหาในปั ญญาประดิษฐ์
การรับรู ้ภาพ การแทนความรู ้และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
วิศวกรรมความรู้
Knowledge Engineering
ศึ ก ษาลัก ษณะของความรู ้ แนวคิ ด การเก็ บ เกี่ ย วความรู ้ ที่ ม าของความรู ้
กระบวนการเก็บเกี่ ยวความรู ้ สถาปั ตยกรรมของระบบอิ งความรู ้ เครื่ องมื อ
สําหรับการสร้างความรู ้

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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การทํางานเป็ นทีมและเทคนิคการนําเสนอ
3(3-0-6)
Team Work and Presentation Technique
วิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 7123405 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
ศึ ก ษาความหมายและความสํา คัญ ของการสร้ า งที ม งาน แนวคิ ด ในการ
พัฒนาองค์กร การทํางานเป็ นทีม วิธีพฒั นาการทํางานเป็ นทีม การวางแผน
และการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมงานใหม่ การ
กําจัดความไม่เป็ นระเบียบและความขัดแย้งในทีม ข้อตกลงที่ไม่เป็ นระเบียบ
และความขัดแย้งในทีม ข้อตกลงและการเอาชนะ ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ การ
สร้ า งความภาคภู มิ ใ จในที ม งาน การฟื้ นฟู ที ม งาน การลดความขัด แย้ง
ระหว่างกลุ่ ม ปั ญหาในการสร้ างที ม งานและแนวทางแก้ไข การนําเสนอ
ผลงาน เน้นการจัดกิจกรรมสร้างทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นหลัก

7124901

การสั มมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่และผลงานที่มี
คุ ณ ค่ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจากเอกสาร วารสาร
งานวิจยั หรื อการที่ ป ฏิ บ ตั ิงานจริ ง โดยให้มี การจัดการสั ม มนาในรู ป แบบ
ต่างๆในชั้นเรี ยน การสัมมนาออนไลน์ และการจัดสัมมนาแบบให้ชุมชนมี
ส่ วนร่ วม
หัวข้ อพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
2(1-2-3)
Special Topics in Information Technology
ศึ ก ษาปั ญ หาหรื อความก้าวหน้ าเกี่ ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสารในงาน เฉพาะเรื่ อง โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแขนง
วิชาที่เรี ยน จัดทําเป็ นโครงการ เอกสารรายงานและการนําเสนอ

7124902

7124908

โครงงานวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(1-6-2)
Project in Software Engineering
นัก ศึ ก ษาต้อ งร่ วมกัน เป็ นที ม งาน ในการทํา โครงงานทางด้านวิศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ ที่ ส นใจ ในโครงการนี้ ต้องนําความรู ้ ที่ ได้เรี ยนมาในหลัก สู ต ร
วิ ศ วกรรมซอฟต์ แ วร์ ช่ ว ยในการออกแบบ การสร้ า ง การแก้ไ ข การนํ า
ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่แ ล้ว มาใช้ง าน การจัด การโครงงาน การวางแผน การ
ประกันคุณภาพ และกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์
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17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานและวิชาชีพ
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2(90)
การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษาด้ านการรพัฒนาซอฟต์ แวร์
Preparation for Co-operative Education in Software Development
จัดให้มีกิจกรรมเพื่ อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเ้ รี ยน ให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุ ณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชี พทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการกระทําในสถานการณ์ หรื อ
รู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
สหกิจศึกษาด้ านการพัฒนาซอฟต์ แวร์
6(540)
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วิชาที่ต้องเสอบผ่ านมาก่ อน 7124803 การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึ กษาด้ าน
การพัฒนาซอฟต์ แวร์
การฝึ กงานทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ อย่างน้อย 540 ชัว่ โมงเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิงาน
จริ ง
17.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับ
รายวิชาที่เรี ยนมาแล้ว
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
18.1.1 ให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ตร ซึ่ งประกอบด้ว ยกรรมการประจํา
หลักสู ตร คณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒิ ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการ ดังต่อไปนี้
1) กําหนดคุ ณ สมบัติ ข องผู เ้ ข้า ศึ ก ษา คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต และพัฒ นา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
2) ดําเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชี พ แปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการ
ใช้หลักสู ตร
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