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  (หลักสูตรนานาชาติ) 
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ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) 

Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering) 

ชื่อยอ:  วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู) 

   B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) 

หลักสูตร  

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร  

 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา   

  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    - กลุมสาระอยูดีมีสุข                  ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

    - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

                            - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร ไมนอยกวา 15   หนวยกิต 

    - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 2   หนวยกิต     

    - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

  2)   หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 95  หนวยกิต 

     2.1 วิชาแกน 10 หนวยกิต 

     2.2 วิชาเฉพาะดาน 75 หนวยกิต 

           - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  9 หนวยกิต 

           - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   12 หนวยกิต 

           - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   33 หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 

(หลกัสตูรนานาชาติ) 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 
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           - กลุมโครงสรางและพ้ืนฐานของระบบ   6 หนวยกิต 

           - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4 หนวยกิต 

           - กลุมทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 4 หนวยกิต 

           - กลุมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 7 หนวยกิต 

            2.3 วิชาเลือก  10   หนวยกิต 

  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  4)   วิชาประสบการณภาคสนาม  9 หนวยกิต 

 

 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตแลกเปล่ียนตางประเทศ  

  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

    - กลุมสาระอยูดีมีสุข                  ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

    - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

                            - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร ไมนอยกวา 15   หนวยกิต 

    - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 2   หนวยกิต     

    - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

  2)   หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 103  หนวยกิต 

     2.1 วิชาแกน 10 หนวยกิต 

     2.2 วิชาเฉพาะดาน 75 หนวยกิต 

           - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  9 หนวยกิต 

           - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต   12 หนวยกิต 

               - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร          33    หนวยกิต 

           - กลุมโครงสรางและพ้ืนฐานของระบบ   6 หนวยกิต 

           - กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4 หนวยกิต 

           - กลุมทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 4 หนวยกิต 

           - กลุมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 7 หนวยกิต 

            2.3 วิชาเลือก  18   หนวยกิต 

  3)   หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

  4)   วิชาประสบการณภาคสนาม  1 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 35 

 

รายวิชา  

       1)  หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา         30 หนวยกิต 

        1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

           01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา                                        1(0-2-1) 

           (Physical Education Activities) 

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  

 

   1.2  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ       ไมนอยกวา              3    หนวยกิต   

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

  

   1.3  กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร ไมนอยกวา       15   หนวยกิต  

   วิชาภาษาไทย         3(- -) 

   วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา               9(- -) 

     วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                  ไมนอยกวา       3(- -) 

 

   1.4  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา        2   หนวยกิต  

  99911101   ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

                    (Knowledge of the Land) 

       

   1.5  กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา        3   หนวยกิต  

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

    (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  

 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา  95  หนวยกิต  

แผนการศึกษาสําหรับนิสิตแลกเปล่ียนตางประเทศ  103  หนวยกิต  

  2.1   วิชาแกน 10 หนวยกิต 

 01204216 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร        3(3-0-6)  

  (Probability and Statistics for Computer  

  Engineers) 

 01219118 คณิตศาสตรเต็มหนวยและพีชคณิตเชิงเสน 4(4-0-8) 

  (Discrete Mathematics and Linear Algebra) 

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics I) 
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  2.2  วิชาเฉพาะดาน 75 หนวยกิต  

  2.2.1   กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกิต 

 01219231    ระบบฐานขอมูลสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู 3(3-0-6) 

  (Database Systems for Software and Knowledge  

  Engineers) 

 01219335 การนําเขาและรวบรวมขอมูล 3(3-0-6) 

   (Data Acquisition and Integration) 

 01219461 วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

  (Big Data Engineering) 

 

  2.2.2   กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 12 หนวยกิต 

 01204461 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

  (Artificial Intelligence) 

     01219366  วิศวกรรมความรู                        3(3-0-6) 

     (Knowledge Engineering) 

     01219367  การวิเคราะหขอมูล                         3(3-0-6) 

     (Data Analytics) 

     01219462  วิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ    3(3-0-6) 

     (Software Engineering for AI-Enabled System) 

 

  2.2.3   กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 33 หนวยกิต 
 01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร I 3(3-0-6) 

  (Computer Programming  I) 

 01219115 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร I   1(0-3-2) 

      (Computer Programming  Laboratory I) 

 01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร II 3(3-0-6) 

      (Computer Programming II) 

 01219117 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร II 1(0-3-2) 

      (Computer Programming Laboratory II) 

 01219212 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 1(0-3-2) 

  (Data Structure and Algorithm Laboratory) 

 01219217 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี I 3(3-0-6) 

  (Data Structure and Algorithm I) 

 01219218 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี II 3(3-0-6) 

  (Data Structure and Algorithm II) 
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 01219241 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงเดี่ยว 3(2-3-6) 

  (Individual Software Development Process) 

 01219243 หลักการออกแบบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Principles of Software Design) 

 01219343 การทดสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Software Testing) 

 01219346 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมและการจัดการโครงการ 3(2-3-6) 

  (Collaborative Software Process & Project Management) 

 01219449 แนวคิดหลักสําหรับสถาปตยกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

  (Principles of Software Architecture) 

 01219499 โครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

  (Innovative Software Group Project) 

 

  2.2.4   กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6 หนวยกิต 

 01219224 สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(3-0-6) 

  (Computer Network Architecture and Programming) 

 01219325 ความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Software Development Security) 

 

  2.2.5   กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4 หนวยกิต 

 01219222 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Introduction to Computer Systems)  

 01219223 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

  (Computer System Laboratory) 

 

  2.2.6   กลุมทักษะและเทคนิควิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 4 หนวยกิต 

 01219313 ทักษะการสื่อสารสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู 3(3-0-6) 
  (Communication Skills for Software and  
  Knowledge Engineers) 
 01219497 สัมมนาเชิงเทคนิคและปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟตแวร 1(0-3-2) 

  และความรู 

  (Hands-on Technical Seminar for Software and  

  Knowledge Engineering) 
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  2.2.7   กลุมพ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 7 หนวยกิต 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

  (Engineering Mathematics II) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

  (General Physics I)   

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

  (Laboratory in Physics I) 

 

  2.3   วิชาเฉพาะเลือก  

  แผนการศึกษาสหกิจศึกษา                        ไมนอยกวา  10 หนวยกิต  

  สําหรับนิสิตแผนการศึกษาสหกิจศึกษาตองลงทะเบียนเรียนวิชา 

 01219395 การเตรียมการโครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร 1(0-3-2) 

  (Innovative Software Group Project Preparation) 

      และใหเลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกนี้ อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต   

    แผนการศึกษาสําหรับนิสิตแลกเปล่ียนตางประเทศ ไมนอยกวา    18  หนวยกิต  

                         ใหเลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกนี้ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 3(3-0-6) 

  (Signaling and Telecommunication Systems) 

 01204222 การออกแบบระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Systems Design) 

 01204314 สถิติสําหรับการประยุกตทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Statistics for Computer Engineering Applications) 

 01204322 ระบบฝงตัว 3(3-0-6) 

  (Embedded System) 

 01204331 สวนตอประสานซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

  (System Software Interface) 

 01204411    การคํานวณเชิงควอนตัม                                                 3(3-0-6) 

                 (Quantum Computing) 

 01204421 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-3-6) 

  (Computer Networks) 

                         01204422 ปฏิบัติการเครือขายและการตั้งคาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

  (Basic Networks and Network Configuration Laboratory) 

 01204423 สถาปตยกรรมเคอรเนลเครือขายและการประยุกตใชงาน 3(3-0-6) 

  (Network Kernel Architectures and Implementation) 
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 01204425 การโปรแกรมระบบอินเทอรเน็ต 3(3-0-6) 

  (Internet System Programming) 

 01204426 ปฎิบัติการเครือขายและการตั้งคาข้ันสูง 3(2-3-6) 

  (Advanced Network and Network Configuration) 

 01204427 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(3-0-6) 

  (Computer and Networking Security) 

 01204428 ระบบคอมพิวเตอรฝงตัวแบบไรสาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Embedded Systems) 

 01204429 เครือขายไรสายและการจําลองเครือขาย 3(3-0-6) 

  (Wireless Networks and Simulation) 

 01204433 การแปลภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

  (Programming Language Translation) 

 01204434 ระบบคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย  3(3-0-6) 

  (Parallel and Distributed Computing Systems) 

 01204435 มโนทัศนภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

  (Programming Language Concepts)  

 01204436 วิศวกรรมระบบเวลาจริง 3(3-0-6) 

  (Real-time System Engineering) 

 01204437 ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer System Security) 

                         01204438     สถาปตยกรรมโปรแกรมประยุกตระดับองคกร                      3(3-0-6) 

                  (Enterprise Application Architecture) 

 01204451 การออกแบบระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

  (Database System Design) 

 01204452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Information Technology Management) 

 01204453 การคนคืนและการทําเหมืองขอมูลเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Information Retrieval and Mining) 

 01204454 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

  (Management of Technology and Innovation) 

 01204456 การทําเหมืองขอมูลเครือขายสังคม 3(3-0-6) 

  (Mining the Social Networks) 

                         01204457    เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย                                           3(3-0-6) 

                 (Semantic Web Technology) 
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                         01204458    การเงินเชิงคํานวณเบื้องตน                                             3(3-0-6) 

                 (Introduction to Computation Finance) 

 01204462 ระบบผูชํานาญการเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Expert Systems) 

 01204463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Natural Language Processing) 

                         01204464    ทัศนศาสตรคอมพิวเตอร                                                3(3-0-6) 

                 (Computer Vision) 

                         01204465 การทําเหมืองขอมูลและการคนพบความรูบนฐานขอมูล 3(3-0-6) 

  เบื้องตน 

  (Introduction to Data Mining and Knowledge Discovery) 

                         01204466    การเรียนรูเชิงลึก                                                         3(3-0-6) 

                 (Deep Learning) 

                         01204467    ศาสตรหุนยนตเบื้องตน                                                 3(3-0-6) 

                 (Introduction to Robotics) 

 01204472 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

  (Numerical Computation)  

 01204473 ระบบเมคาทรอนิกสและการควบคุม 3(3-0-6) 

  (Mechatronic System and Control) 

 01204481 คอมพิวเตอรกราฟกข้ันพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  (Foundations of Computer Graphics) 

 01204482 การโตตอบระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย  3(3-0-6)  

  (Computer-Human Interfaces) 

 01204483 การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล    3(3-0-6) 

  (Digital Image Processing) 

 01219312 การโปรแกรมแบบฟงกชัน่ 3(3-0-6) 

      (Functional Programming) 

 01219322 วิศวกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce Engineering) 

 01219332 คลังขอมูล 3(3-0-6) 

  (Data Warehouse) 

 01219333 การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Data Mining) 
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 01219334 การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

  (Transaction Processing) 

 01219336 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Database) 

 01219344 การพัฒนาซอฟตแวรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

  Mobile Software Development) 

 01219349 การผลิตเกมดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Game Production) 

 01219351 การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตบนเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Application Development) 

 01219361 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

  (Business Intelligence) 

 01219362 การเรียนรูของเครื่องจักร 3(3-0-6) 

  (Machine Learning) 

 01219364  การคนพบความรู 3(3-0-6) 

  (Knowledge Discovery) 

                         01219382 การออกแบบอันตรกิริยา 3(3-0-6) 

  (Interaction Design) 

 01219421 เทคโนโลยีกลุมเมฆและการบริหารจัดการ 3(3-0-6) 

      (Cloud Computing Technology and Management) 

 01219422 ระบบการกระจาย 3(3-0-6) 

      (Distributed Systems)  

 01219451 เทคโนโลยีการบริการเว็บ 3(3-0-6) 

  (Web Services Technology) 

 01219452 หลักการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  (Principle of Information Security) 

 01219482 การอธิบายขอมูลดวยภาพ 3(3-0-6) 

  (Data Visualization) 

 01219491 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 1(0-3-2) 

  (Introduction to Research Methods in Software and  

  Knowledge Engineering) 

  01219492     การเปนผูประกอบการซอฟตแวร   3(3-0-6) 

                    (Software Entrepreneurship) 
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 01219493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Computer System Engineering) 

 01219494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความรู 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Knowledge Engineering) 

 01219496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Software Engineering) 

 01219498 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 

 

 
  2.4   วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
  2.5   วิชาประสบการณภาคสนาม  
 แผนการศึกษาสหกิจศึกษา   9 หนวยกิต  
 01219490 สหกิจศึกษา 9 
  (Cooperative Education) 
 

แผนการศึกษาสําหรับนิสิตแลกเปล่ียนตางประเทศ  1  หนวยกิต  
 01219399 การฝกงาน 1 
  (Internship) 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

สําหรับนิสิตสหกิจศึกษา  
 
 ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร I 3(3-0-6) 

01219115 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร I 1(0-3-2) 

01219118 คณิตศาสตรเต็มหนวยและพีชคณิตเชิงเสน  4(4-0-8) 

01417167  คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111  ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสกิส I 1(0-3-2) 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

 

 ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204216 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร II 3(3-0-6) 

01219117 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร II 1(0-3-2) 

01219217 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ีI                                 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                    3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219212 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 1(0-3-2) 

01219218 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ีII  3(3-0-6) 

01219224 สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(3-0-6) 

01219231 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู           3(3-0-6) 

01219241 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงเดี่ยว 3(2-3-6) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

 

 ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204461     ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

01219222 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

01219223 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

01219243 หลักการออกแบบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

01219335 การนําเขาและรวบรวมขอมูล 3(3-0-6) 

01219343 การทดสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219313      ทักษะการสื่อสารสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู          3(3-0-6) 

01219325 ความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

01219346 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมและการจัดการโครงการ 3(2-3-6) 

01219366 วิศวกรรมความรู 3(3-0-6) 

01219367 การวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219395 การเตรียมการโครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร 1(0-3-2) 

01219449 แนวคิดหลักสําหรับสถาปตยกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

01219461 วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

01219462 วิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสนุทรียศาสตร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง  

01219490     สหกิจศึกษา 9 

 รวม 9 

 

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

01219497     สัมมนาเชิงเทคนิคและปฎิบัติทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู    1(0-3-2) 

01219499 โครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 6( - - )  

 รวม 16( - - ) 
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สําหรับนิสิตแลกเปล่ียนตางประเทศ  
 
 ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร I 3(3-0-6) 

01219115 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร I 1(0-3-2) 

01219118 คณิตศาสตรเต็มหนวยและพีชคณิตเชิงเสน  4(4-0-8) 

01417167  คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111  ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

 

 ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204216 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร II 3(3-0-6) 

01219117 ปฏิบตัิการการโปรแกรมคอมพิวเตอร II 1(0-3-2) 

01219217 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ีI                                 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                    3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219212 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี 1(0-3-2) 

01219218 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ีII  3(3-0-6) 

01219224 สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(3-0-6) 

01219231 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู           3(3-0-6) 

01219241 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงเดี่ยว 3(2-3-6) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

 

 ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204461     ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

01219222 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

01219223 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร 1(0-3-2) 

01219243 หลักการออกแบบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

01219335 การนําเขาและรวบรวมขอมูล 3(3-0-6) 

01219343 การทดสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 22( - - ) 
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 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219313      ทักษะการสื่อสารสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู          3(3-0-6) 

01219325 ความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟตแวร 3(3-0-6) 

01219346 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมและการจัดการโครงการ 3(2-3-6) 

01219366 วิศวกรรมความรู 3(3-0-6) 

01219367 การวิเคราะหขอมูล 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

 

 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01219449 แนวคิดหลักสําหรับสถาปตยกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

01219461 วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 3(3-0-6) 

01219462 วิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

01219497     สัมมนาเชิงเทคนิคและปฎิบัติทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู    1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง                               

01219399 การฝกงาน 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 9( - - ) 

 รวม 10 

                    

  

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

01219499 โครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร 3(2-3-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

 รวม 9( - - ) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 

01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร I                  3(3-0-6) 

 (Computer Programming  I) 

 วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 01219115  

ตัวแปร ชนิดขอมูลและนิพจน ฟงกชัน การเลือก การวนซํ้า คอลเลกชัน ความผิดปกติและการ

จัดการความผิดปกติ การจัดการขอมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน การหอหุม แผนภาพท่ีเก่ียวกับวัตถุ การควบคุม

รุน   
 Variable, data types and expression. Function.  Selection.  Iteration.  Collection.  

Exception and exception handling.  Data handling.  Introduction to object-oriented 

programming. Encapsulation.  Diagrams related to objects. Version control.  

  

01219115 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร I                                     1(0-3-2) 

                      (Computer Programming  Laboratory I) 

    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 01219114  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01219114 การโปรแกรมคอมพิวเตอร I  

Laboratory for 01219114 Computer Programming Laboratory I. 

 

01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร II                 3(3-0-6) 

  (Computer Programming II) 

                      วิชาท่ีตองเรียนมากอน   01219114 และ 01219115 

    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 01219117 

 แนวคิดและการประยุกตการโปรแกรมเชิงวัตถุ การรับทอดและภาวะพหุสัญฐาน การประยุกต

แบบจําลองดวยวัตถุ การเรียกซํ้า การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชันและฟงกชันชั้นหนึ่ง แบบแผนการออกแบบซอฟตแวร

เบื้องตน เครื่องมือและเทคนิคสําหรับการประมวลขอมูล สวนตอประสานกราฟฟกกับผูใช คุณภาพรหัสโปรแกรม

สําหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

 Concepts and application of object-oriented programming. Inheritance and 

polymorphism. Modeling applications with objects. Recursion. Functional programming and first-

class functions.  Introduction to design patterns.  Tools and techniques for data processing. 

Graphical user interface. Code quality for application development. 
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01219117 ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร II                                  1(0-3-2) 

  (Computer Programming Laboratory II) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน   01219114 และ 01219115 

  วิชาตองท่ีเรียนพรอมกัน 01219116 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01219116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร II  

Laboratory for 01219116 Computer Programming II. 

 

01219118     คณิตศาสตรเตม็หนวยและพีชคณิตเชิงเสน                 4(4-0-8)  

            (Discrete Mathematics and Linear Algebra) 

เซต ลําดับ และฟงกชัน ตรรกศาสตรเชิงประพจนและตรรกศาสตรเชิงเพรดิเคต การเติบโตของ

ฟงกชัน วิธีการพิสูจนและอุปนัยทางคณิตศาสตร นิยามและข้ันตอนวิธีแบบเรียกซํ้า วิธีการนับและความสัมพันธแบบ

ปรากฏซํ้า ความสัมพันธ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีกราฟ  ปริภูมิเวกเตอรและการตั้งฉาก  เมตริกซและการ

นําเสนอระบบเชิงเสนดวยเมตริกซ  การแปลงเชิงเสน  คําตอบของระบบเชิงเสน  ระบบไอเกน 
Sets, sequences, and functions. Propositional logic and predicate logic. The growth 

of functions. Methods of proof and mathematical induction. Recursive definitions and algorithms. 

Counting methods and recurrence relations. Relations.  Introduction to graph theory.  Vector 

spaces and orthogonality.  Matrices and matrix representations of linear systems.  Linear 

transformations.  Solution of linear systems.  Eigensystems. 

 

01219212 ปฏิบัติการโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี       1(0-3-2) 

  (Data Structure and Algorithm Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01219114 , 01219115  และ   01219217 หรือเรียนพรอมกัน   

ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01219217 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี I  

Laboratory for 01219217 Data Structure and Algorithm I.  

 

01219217   โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี I                           3(3-0-6) 

     (Data Structure and Algorithm I) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219118 
ชนิดขอมูลนามธรรมพ้ืนฐาน ตัวชี้ รายการโยง กองซอน แถวคอย แถวคอยลําดับความสําคัญ 

ตนไมคนหาแบบทวิภาค กราฟ ข้ันตอนวิธีพ้ืนฐานสําหรับแกปญหา การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม ข้ันตอน

การเรียงลําดับ การคนหาในแนวลึก การคนหาในแนวกวาง ข้ันตอนวิธีเชิงละโมบ   

Abstract data types. Pointer. Linked-list. Stack. Queue. Priority queue. Binary search 

tree. Graph.  Basic algorithms for problem solving. Complexity analysis. Sorting algorithms. Depth-

first search. Breadth-first search.  Greedy algorithms. 
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01219218 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี II                                           3(3-0-6) 

  (Data Structure and Algorithm II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219217 
การวิเคราะหแบบถัวเฉลี่ย เซตไมมีสวนรวม ปญหาระยะทางสั้นท่ีสุด ปญหาตนไมแบบทอดขาม

แบบต่ําสุด ข้ันตอนวิธีแบงแยกและเอาชนะ การโปรแกรมแบบพลวัต ปญหาการไหลในเครือขาย ปญหาเอ็นพีสมบูรณ  

Amortized analysis.  Disjoint set. Shortest path problem. Minimum spanning tree 

problem. Divide and conquer algorithm. Dynamic programming. Network flow problem.  NP-

completeness. 

 

01219222 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร                3(3-0-6) 

                    (Introduction to Computer Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01219114 และ 01219115 

  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  01219223  

 การจัดการและการแทนขอมูลในระดับลาง โครงสรางของฮารดแวรพ้ืนฐานในการคํานวณ โปรเซส

และเทรด การซิงโครไนซและการโปรแกรมแบบขนาน ระบบหนวยความจํา ระบบไฟล พ้ืนฐานระบบการคํานวณแบบ

กระจาย 

Low-level information organization and representation; fundamentals of computing 

hardware organization; processes and threads; synchronization and parallel programming; memory 

systems; file systems; introduction to distributed systems. 
 
01219223 ปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร       1(0-3-2) 

  (Computer System Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 01219222  

           ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01219222 พ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร  

         Laboratory for 01219222 Introduction to Computer Systems. 

 
01219224 สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอรและการโปรแกรม      3(3-0-6) 

  (Computer Network Architecture and Programming)  

หลักการการสื่อสารขอมูล สถาปตยกรรมการสื่อสารและโพรโทคอล เครือขายคอมพิวเตอรเฉพาะท่ี

และบริเวณกวาง การเชื่อมโยงโครงขายดวยทีซีพี/ไอพีและอินเทอรเน็ต การโปรแกรมเครือขาย สวนตอประสาน

โปรแกรมประยุกตบนเว็บ เทคโนโลยีดานเครือขายท่ีเก่ียวของและเทคโนโลยีสมัยใหม 

Principle of data communication; communication architecture and protocols; local 

and wide area networks; internetworking with TCP/IP and the internet; network programming; web 

application programming interface; related and emerging network technologies. 
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01219231 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู                       3(3-0-6) 

  (Database Systems for Software and Knowledge Engineers) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01219217 

โมเดลขอมูลและโมเดลแบบองคประกอบและความสัมพันธ โมเดลขอมูลแบบความสัมพันธ ภาษา

เอสคิวแอลและการประมวลผลการเรียกคนขอมูล เง่ือนไข มุมมองและดัชนี ทฤษฎีการออกแบบฐานขอมูลและการทํา

ใหเปนมาตรฐาน รายการเปลี่ยนแปลงและการทํางานในภาวะพรอมกัน หนวยเก็บขอมูลและโครงสรางแฟม โมเดล

วัตถุ-ความสัมพันธ- ฐานขอมูลท่ีไมไดเปนแบบเอสคิวแอล การพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูล 

Data modeling and the entity-relationship models; relational data models; SQL and 

query processing; constraints, views, and indexes; database design theory and normalization; 

transaction and concurrency; storage and file structures; object-relational model; NoSQL 

databases; database application development. 

 
01219241   กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงเดี่ยว      3(2-3-6) 

   (Individual Software Development Process) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219116 และ 01219117   

พ้ืนฐานกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ความรูและทักษะเพ่ือเปนนักพัฒนาในทีม การรวบรวมความ

ตองการและการสรางตนแบบ  การพัฒนาแบบวนรอบและแบบคอยเปนคอยไป  การทบทวนรหัสโปรแกรมและการ

วิเคราะหรหสัโปรแกรมเชิงสถิตย   การทดสอบซอฟตแวร การปรับใขซอฟตแวร 

Fundamentals of software process. Knowledge and skills for an effective developer 

on a team.   Requirement gathering and prototyping.  Iterative and incremental development.  

Code review and static code analysis. Software testing. Software deployment. 

 

 01219243 หลักการออกแบบซอฟตแวร           3(3-0-6) 

 (Principles of Software Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219116 และ 01219117 

การวิเคราะหการใชงาน เรื่องเลาผูใช ความตองการท่ีเก่ียวกับเชิงฟงกชันและไมเปนฟงกชัน การ

ออกแบบแบบจําลองโดเมน การออกแบบซอฟตแวรท่ีข้ึนกับแบบจําลองโดเมน ผังงานซอฟตแวร แนวคิดสําหรับการ

ออกแบบซอฟตแวร รูปแบบการออกแบบท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม รูปแบบการออกแบบท่ีเก่ียวของกับการสราง 

รูปแบบการออกแบบท่ีเก่ียวของกับโครงสราง   รูปแบบการออกแบบตามสมัย 

Use case analysis. User stories. Functional and non-functional requirements. 

Domain model design. Software design based on domain models. Software flow diagram. 

Conceptual software design. Behavioral design patterns. Creational design patterns. Structural 

design patterns. Modern design patterns. 
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01219312 การโปรแกรมแบบฟงกช่ัน                  3(3-0-6) 

  (Functional Programming) 

นิพจน การประเมินผล ฟงกชั่น แนวคิดเรื่องชนิดของขอมูล อินดักชั่นและรีเคอชั่น ฟงกชั่นระดับสูง 

โพลีมอฟสซ่ึม ปฏิบัติการพ้ืนฐานบนลิสต แมปรีดิวซ การลดรูปลําดับแบบปกติ การประเมินผลแบบเฉ่ือยชา โมเดล

เรื่องราคาแบบงาย ความซับซอนของเวลาและพ้ืนท่ี 

Expression; evaluation; functions; notion of types; induction and recursion; higher-

order functions; polymorphism; basic list operations; map-reduce; normal order reduction and 

lazy evaluation; simple cost models for functional programs; time and space complexity. 

 

01219313 ทักษะการส่ือสารสําหรับวิศวกรซอฟตแวรและความรู                   3(3-0-6) 

  (Communication Skills for Software and Knowledge Engineers) 

วิธีเขียนขอเสนอการวิจัยและงานประยุกต แนวทางการเขียนและวิเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วิธีการอางอิงผลงานผูอ่ืน จรรยาบรรณและการคัดลอกผลงาน สัญญาอนุญาตโอเพนซอรส การเขียนเพ่ือนําเสนอผล

การทํางานและขอสรุปท่ีได การใชเครื่องมือสําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวของและเขียนเอกสารอางอิง เอกสารเชิงเทคนิคใน

อุตสาหกรรมซอฟตแวร เครื่องมือท่ีเก่ียวของสําหรับการจัดรูปแบบและตรวจไวยากรณ      หลักการสื่อสารระหวาง

บุคคล แนวปฏิบัติท่ีดีในการสื่อสารภายในทีมและผูมีสวนไดสวนเสีย การวางแผนและกลยุทธในการสื่อสาร การ

วิเคราะหผูฟง การออกแบบขอความและเนื้อหาในการสื่อสาร การจัดเตรียมไฟลนําเสนอ การฝกปฏิบัติการสื่อสาร

และการนําเสนอในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 

Methodologies in writing research and application proposals. Approaches in writing 

and analysis of literature review. Citation, ethics, and plagiarism. Open-source license. Writing of 

result presentation and drawing a conclusion. Tool usage for research papers and reference 

section. Technical documents in software industries. Related tools for formatting and grammar 

checking.  Principle of interpersonal communications. Best practices in communication within the 

teams and stakeholders. Communication planning and strategy. Audience analysis. Message and 

content design for communication. Presentation file preparation. Practices of communication and 

presentation in the software and knowledge engineering field. 

 

01219322 วิศวกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce Engineering) 

เทคโนโลยีพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาและสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี

เครือขายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานขอมูล การเชื่อมตอระหวางเว็บและฐานขอมูล ประเด็นดานความม่ันคง 

ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส ขาวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการคา ความเปนสวนตัว ผลิตภัณฑ

ทางสารสนเทศและการปองกันการลอกเลียน ความไมเทาเทียมเชิงดิจิทัล 
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Electronic commerce technology; electronic commerce system development and 

implementation; networking technologies and their future directions; database technologies; 

database-web connectivity; security-related issues; electronic payment systems; business 

intelligence; trust management; trading agents; privacy; information products and copy protection; 

digital devide. 

 

01219325 ความม่ันคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟตแวร                        3(3-0-6) 

  (Software Development Security) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01204341 หรือ 01219241 

ปรัชญาและหลักการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานดานการรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ วิทยาการเขารหัสลับ การพิสูจนตัวจริง การกําหนดสิทธิ์ผูใช การบริหารจัดการตัวตนและ

การเขาถึง ขอกําหนดดานความม่ันคงปลอดภัยของระบบ การออกแบบซอฟตแวรอยางม่ันคงปลอดภัย การรหัส

โปรแกรมท่ีม่ันคงปลอดภัย การทดสอบความม่ันคงปลอดภัยของซอฟตแวร การติดตั้งและการกําหนดคาซอฟตแวร

อยางม่ันคงปลอดภัย การทดสอบการเจาะระบบ  การประเมินชองโหว  การประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติท่ีดี

สําหรับความม่ันคงปลอดภัยของซอฟตแวร กฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศและวิชาชีพดานสารสนเทศ  

Philosophy and principles of information security. Information security standards. 

Cryptography. Authentication. Authorization. Identity and Access Management Security 

requirements. Secure software design. Secure coding. Software security testing. Secure software 

installation and configuration. Penetration testing. Vulnerability assessment. Risk assessment. 

Current best practices in software security.  Laws concerning information systems and information 

technology professionals. 

 

01219332 คลังขอมูล    3(3-0-6) 

  (Data Warehouse) 

 พ้ืนฐานของการสรางคลังขอมูล การวางแผนโครงการ การนิยามขอกําหนดของธุรกิจ การ

สรางแบบจําลองมีมิติ สถาปตยกรรมเชิงเทคนิค ทางเลือกของโครงแบบเชิงกายภาพ การเลือกโครงการ การออกแบบ

ฐานขอมูลกายภาพ การประมวลจัดข้ันตอนขอมูล เทคนิคการจัดข้ันตอนขอมูล งานประยุกตสําหรับผูใชเปาหมาย 

การใชคลังขอมูล การจัดการการเติบโตของระบบ 

Fundamentals of data warehousing; project planning; business requirement 

definition; dimensional modeling; technical architecture; physical configuration options; project 

selection; physical database design; data staging process; data staging techniques; target user 

applications; deployment of data warehouse; system growth management. 
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01219333 การทําเหมืองขอมูลเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

  (Introduction to Data Mining) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการทําเหมืองขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูล เทคนิคและแบบจําลอง 

ประเด็นดานจริยธรรมและความเปนสวนตัว ชุดซอฟตแวรเหมืองขอมูล วิธีการทําเหมืองขอมูล ตารางการตัดสินใจ 

ตนไมการตัดสินใจ กฎการจําแนก การเขากลุม การสรางแบบจําลองเชิงสถิติและแบบจําลองเชิงเสน 

Basic concepts of data mining; data mining applications; techniques and models; 

ethics and privacy issues; data mining software suite; data mining methodologies; decision tables; 

decision trees; classification rules; clustering; statistical modeling; and linear models. 

 

01219334 การประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง       3(3-0-6) 

  (Transaction Processing) 

รายการเปลี่ยนแปลงและสมบัติ ผูจัดการทรัพยากรและผูจัดการรายการเปลี่ยนแปลง แบบจําลอง

การประมวลผลดวยรายการเปลี่ยนแปลง ประโยชนของการสื่อสารแบบรายการเปลี่ยนแปลงกับระบบอ่ืน งาน

ประยุกตท่ีใชการประมวลผลรายการผานเว็บ การเฝาสังเกตการประมวลผลดวยรายการ รายการเปลี่ยนแปลงการ

จายเงินอิเล็กทรอนิกส งานประยุกตฝงเครื่องบริการ การบริการรายการเปลี่ยนแปลง เครื่องบริการรายการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีใชในปจจุบัน 

Transactions and their properties; resource managers and transaction managers; 

transaction processing models; benefits of using transactional versus non-transactional 

communications; applications that process transactions via the Web; transaction processing 

monitor; electronic payment transaction; server side applications; transaction services; currently 

deployed transaction servers. 

 

01219335 การนําเขาและรวบรวมขอมูล                       3(3-0-6) 

(Data Acquisition and Integration) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน    01204113   หรือ   01219114 และ 01219115 

 ประเภทของขอมูล แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภู มิ  ขอมูลแอนะล็อกและดิจิ ทัล 

ทรานสดิวเซอร การจัดเก็บขอมูล การเก็บขอมูลระยะไกล ไอโอที โพรโทคอลการแลกเปลี่ยนขอมูล แบบสอบถามและ

แบบสํารวจ การชําระขอมูล   ตัวเชื่อมตอขอมูล การสุมขอมูล การแปลงขอมูล การจัดการแหลงขอมูล การเชื่อมตอ

กับฐานขอมูล การอธิบายขอมูลดวยภาพ  

 Data types. Primary and secondary data sources. Analog and digital data.  

Transducers. Data collection. Remote data acquisition. IoT. Data exchange protocols. Questionnaire 

and survey.  Data cleansing. Data connectivity. Data sampling. Data    transformation. Data source 

management. Database connectivity. Data visualization. 
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01219336  ระบบฐานขอมูลข้ันสูง                    3(3-0-6) 

   (Advanced Database) 

หัวขอข้ันสูงเก่ียวกับฐานขอมูล เชน การจัดการทรานแซ็กชัน ฮารโมไนเซชัน การแทนคา และอิน

เด็กซ ประเภทของการจัดเก็บขอมูล เชน ฐานขอมูลแบบใหม ฐานขอมูลในหนวยความจํา ฐานขอมูลเชิงวัตถุ 

ฐานขอมูลแบบกระจาย คลงขอมูล และขอมูลไรโครงสราง วิธีการคิวรี่บนฐานขอมูลท่ีไมไดเปนแบบเอสคิวแอลและ

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย ความม่ันคง ความเสถียร ความถูกตอง การจัดเก็บขอมูลบนกลุมเมฆและการพัฒนา

โปรแกรมเชื่อมตอ การบริหารจัดการ และการบํารุงรักษา 

Advanced issues in database: transaction management, harmonization, physical 

representation and indexing; various kinds of data storage:  new database, in-memory database, 

objected-oriented database, distributed database, data warehouse and unstructured data store; 

Query approaches using NoSQL and semantic web technology;  security, reliability, and integrity 

issues; data store on clouds and application development; administration and maintenance. 

 

01219343 การทดสอบซอฟตแวร     3(3-0-6)

  (Software Testing) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01204341 หรือ 01219241 

มโนทัศนพ้ืนฐานเก่ียวกับการทดสอบซอฟตแวร กระบวนการและแบบจําลองสําหรับการทดสอบ

ซอฟตแวร การทดสอบท่ีระดับชิ้นสวน การทดสอบการเชื่อมตอ การทดสอบระบบ และการทดสอบการยอมรับของ

ผูใช การทดสอบเชิงฟงกชันและไมเปนฟงกชัน การวิเคราะหการครอบคลุม เทคนิคการทดสอบ เทคนิคการทบทวน 

การวิเคราะหซอฟตแวรเชิงสถิตย การจัดการการทดสอบ 

Basic concepts of software testing. Processes and models of software testing. 

Component  testing.  Integration testing. System testing. Acceptance testing. Functional and non-

functional testing. Coverage analysis. Testing techniques. Review techniques. Static software 

analysis. Test management. 

 

01219344         การพัฒนาซอฟตแวรบนอุปกรณเคล่ือนท่ี     3( 3-0-6)

  (Mobile Software Development) 

แพลตฟอรมของซอฟตแวรบนอุปกรณเคลื่อนท่ี  กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนท่ี  การออกแบบสวนติดตอกับผูใชบนอุปกรณเคลื่อนท่ี  การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

เคลื่อนท่ี  ชองทางการจัดจําหนายซอฟตแวรสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  การฝกปฏิบัติการพัฒนาซอฟตแวรประยุกต

สําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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Mobile software platforms; mobile software development processes; designing 

mobile user interface; designing and developing mobile software; mobile software distribution 

channels; practice in developing mobile applications. 

 

01219346 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงกลุมและการจัดการโครงการ            3(2-3-6)

                 (Collaborative Software Process and Project Management)     

วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219241 

การจัดการกระบวนการและโครงการซอฟตแวร การทําแผนงานดานกําหนดเวลา งบประมาณและ

ทรัพยากร การคนพบและการวิเคราะหความตองการ โครงสรางการแบงงาน การติดตามและการควบคุมโครงการ 

การวัดและการวิเคราะห การบริหารโครงแบบ การบูรณาการอยางตอเนื่อง ข้ันตอนการทดสอบและปรับใชตามวิธีซี

เอ็มเอ็มไอและอไจล  แผนภาพท่ีเก่ียวกับการพัฒนาซอฟตแวร การฝกเขียนเอกสารทางเทคนิค 
 Standard processes to manage software project. Timeline, budget and resource 

planning. Requirement discovery and analysis. Work breakdown structure.  Project monitoring and 

control. Measurement and analysis. Configuration management. Continuous integration. Test and 

deployment steps based on both CMMI and Agile methodology. Diagrams related to software 

development. Technical document writing practice. 

 

01219349   การผลิตเกมดิจิทัล                           3(3-0-6)

             (Digital Game Production)     

อุตสาหกรรมเกม กระบวนการผลิตเกม การจัดประเภทของเกม ทฤษฎีความหรรษา ทฤษฎีการ

ออกแบบเกม การออกแบบสภาพแวดลอม การดําเนินเรื่องแบบปฏิสัมพันธ ตัวละครดิจิทัล เครื่องมือพัฒนาเกม 

แพลตฟอรมเกม การแปลงแพลตฟอรม การนําเสนอ การประเมิน 
Game industry; game production process; game genre; theory of fun; theory of 

game design; environment design; interactive story; digital character; game development tools; 

game platforms; platform transformation; presentation; evaluation. 

 

01219351 การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตบนเว็บ      3( 3-0-6)

  (Web Application Development)   

มโนทัศนพ้ืนฐานของสถาปตยกรรมเว็บและโปโตคอลเฮชทีทีพี   สถาปตยกรรมของโปรแกรม

ประยุกตบนเว็บ  การออกแบบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  การทดสอบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  ความปลอดภัยของ

โปรแกรมประยุกตบนเว็บ  การขยายโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  การบริการบนเว็บเบื้องตน  การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตบนเว็บบนเทคโนโลยีกลุมเมฆ  ฝกปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บโดยมีผูใชงานเปาหมายจริง 
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 Basic concepts of web architecture and the HTTP protocol; architecture of  

web applications; designing web applications; testing web applications; web application security; 

scaling web applications; introduction to web services; web application development on cloud 

technology; practice in developing web application with real target users.  

 

01219361 อัจฉริยะเชิงธุรกิจ    3(3-0-6) 

  (Business Intelligence) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01204351 หรือ 01219231 

ระบบสนับสนุนการจัดการ กระบวนการตัดสินใจ สถาปตยกรรมและสวนประกอบของระบบ

อัจฉริยะเชิงธุรกิจ  การคลังขอมูล ระเบียบวิธีพัฒนาคลังขอมูล การประยุกตใชการคลังขอมูลสําหรับระบบอัจฉริยะ

เชิงธุรกิจ กระบวนการคนพบความรู เทคนิคการทําเหมืองขอมูล การประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลสําหรับ

ระบบอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

Management support systems; decision making process; architectures and 

elements of business intelligence; data warehousing; data warehouse development methodology; 

application of data warehousing for business intelligence; knowledge discovery; data mining 

technique; application of data mining for business intelligence. 

 

01219362 การเรียนรูของเครื่องจักร     3(3-0-6) 

  (Machine Learning) 

เทคนิคและข้ันตอนวิธีเพ่ือการเรียนรูของเครื่องจักร กระบวนการเชิงอุปนัยของตนไมการตัดสินใจ 

แนวทางการเรียนรูแบบเบยเซียนเชิงพารามิเตอร แบบจําลองมารคอฟแบบซอน วิธีการแบบไมมีพารามิเตอร ฟงกชัน

การแยกแยะ เครือขายประสาทเทียม วิธีการเชิงสุม ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร การเรียนรูแบบไมมีตนแบบ การ

แบงกลุมขอมูล 

Techniques and algorithms underlying machine learning; inductive process of 

decision trees; parametric-based Bayesian learning approach; hidden Markov models; non-

parametric methods; discriminant functions; neural networks; stochastic methods; genetic 

algorithms; unsupervised learning; data clustering. 

 

01219364 การคนพบความรู    3(3-0-6)

  (Knowledge Discovery) 

หลักการของการคนพบความรู การคนพบความรูโดยอัตโนมัติ การหาเหตุผลเชิงเหนี่ยวนํา 

กระบวนการคนพบความรู ข้ันตอนวิธีและเครื่องมือการทําเหมืองความรู 

Principles of knowledge discovery; automated scientific discovery; inductive 

reasonin; knowledge discovery processes; knowledge mining algorithms  and  tools. 
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01219366 วิศวกรรมความรู                                 3(3-0-6)

 (Knowledge Engineering) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 11801219  

หลักการพ้ืนฐานการแทนความรูใหอยูในรูปท่ีคอมพิวเตอรสามารถประมวลผลไดและการหาเหตุผล 

กระบวนการแทนความรูแบบไมมีโครงสรางใหอยูในรูปแบบของตัวแทนความรู การแทนความรูโดยใชออนโทโลยี การ

ตรวจสอบความถูกตองของการแทนความรูดวยออนโทโลยี การสืบคนขอมูลและความรูจากออนโทโลยี การเขียนกฎ

และใชกระบวนการอนุมานเพ่ืออนุมานความรูจากออนโทโลยี หลักการพ้ืนฐานของเว็บเชิงความหมาย ขอมูลเชื่อมโยง 

และกราฟความรู 

Basic principle of knowledge representation and its reasoning tasks. Process  of 

transforming unstructured knowledge to knowledge representation. Representing knowledge using 

ontology. Designing and developing knowledge base with ontology. Ontology consistency checking. 

Querying ontology. Creating rules and using inference process for inferring knowledge from 

ontology. Basic principle of semantic web, linked data, and knowledge graph. 

 

01219367 การวิเคราะหขอมูล                    3(3-0-6) 

  (Data Analytics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 20421601  

แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูล เทคนิคและแบบจําลอง ประเด็นดานจริยธรรมและความ

เปนสวนตัว ชุดซอฟตแวรเหมืองขอมูล วิธีการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการเตรียมขอมูล เทคนิคการจัดกลุมขอมูล 

เทคนิคการแบงกลุมขอมูล เทคนิคการคนหาความสัมพันธบนขอมูล การประยุกตการทําเหมืองขอมูล การวิเคราะห

ขอมูลท่ีมีรูปแบบซับซอน การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญมาก แนวโนมและทิศทางของเทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

Basic concepts of data analytics; techniques and models; ethics and privacy issues; 

data mining software suite; data mining methodologies; data pre-processing techniques; data 

regression and classification techniques; data clustering techniques; link and association discovery 

techniques, data mining applications; implementing analytics within an organization; un-structured 

and complex data analytics; big data analytics; data analytics trends. 

 

01219382 การออกแบบอันตรกิริยา                          3(3-0-6) 

  (Interaction Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219243 

แนวคิดเชิงจิตวิทยาของผูใช การพัฒนาประสบการณของผูใช การออกแบบและสรางระบบติดตอ

ระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร อัตรกิริยาของฮารดแวรและซอฟตแวร อัตรกิริยาของระบบงาน เครื่องมือสําหรับการ

พัฒนา การประเมินคุณภาพ โมเดลของเวลาการตอบสนอง การทําคูมือ 
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Psychological concept on interaction; user-experience design; human-computer 

interface design; software interaction; hardware interaction; system interaction; development tools; 

interaction assessment; response-time model; user document development. 

 

01219395 การเตรียมการโครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร                        1(0-3-2)

   (Innovative Software Group Project Preparation)     

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219241 

การออกแบบและการจัดการโครงงานกลุมนวัตกรรมทางวิศวกรรม การตรวจและอางอิงเอกสาร

วิชาการ  การเขียนรายงานวิชาการ การเตรียมขอเสนอโครงงานกลุมนวัตกรรมทางวิศวกรรม การนําเสนอขอเสนอ 

การวางแผน การออกแบบ และความคืบหนาของโครงงาน 

Design and management of innovative engineering group projects.  Literature 

review and reference.  Technical report writing.  Preparation for innovative engineering group 

project proposal.  Project proposal presentation.  Project planning, design and progress. 

 
01219399 การฝกงาน                      1 

 (Internship)            

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219241 และ 01219243 

การฝกงานในสาขาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรูในสถานประกอบการเอกชน  หนวยงานภาครฐั 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา เพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับสาขา

วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู 

Internship for software and knowledge engineering in private enterprises, 

government agencies, government enterprises or academic institutions in order to gain experiences 

from working in software and knowledge engineering field.   

 

01219421 เทคโนโลยีกลุมเมฆและการบริหารจัดการ              3(3-0-6) 

 (Cloud Computing Technology and Management) 

แนะนําเทคโนโลยี พ้ืนฐานการคํานวณกลุมเมฆ  สภาพแวดลอมระบบกลุมเมฆ  เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเสมือน สถาปตยกรรมระบบกลุมเมฆ การโปรแกรมระบบกลุมเมฆ การออกแบบพัฒนางานประยุกตท่ีใช

บริการกลุมเมฆ  การบริหารจัดการกลุมเมฆและมาตรฐาน ความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของระบบกลุมเมฆ 

กรณีศึกษา 
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Introduction to cloud computing; cloud ecosystem;  virtualization technology; 

cloud computing architecture;  cloud platform and services; cloud programming; cloud application 

design and development; cloud management and standards; cloud security and privacy; case 

study. 

 

01219422 ระบบแบบกระจาย               3(3-0-6) 

 (Distributed Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01204332 หรือ 01219222 

ระบบแบบขนาน ระบบท่ีทนตอความผิดพลาด การประมวลผลธุรกรรม เวลา นาฬิกา และลําดับ

เหตุการณ โปรโตคอลฉันทามติ การคํานวณแบบคลาวด  บล็อกเชน 

Parallel systems. Fault-tolerant systems. Transaction processing. Time, clocks, and ordering of 

events. Consensus protocol. Cloud computing.  Blockchain. 

 

01219449 แนวคิดหลักสําหรับสถาปตยกรรมซอฟตแวร                                          3(2-3-6)    

 (Principles of Software Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219241 

การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัติเชิงคุณภาพของซอฟตแวร กลยุทธและ 

แพทเทิรนดานสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมแบบลําดับชั้น คอนเทนเนอรไรเซชั่น สถาปตยกรรมบนคลาวด 

สถาปตยกรรมท่ีขับเคลื่อนตามเหตุการณ สถาปตยกรรมไมโครเคอนัล รูปแบบการทํางานพรอมกัน สถาปตยกรรมไม

โครเซอรวิส บล็อกเชนและโปรแกรมประยุกตแบบกระจาย สถาปตยกรรมแมพ-รีดิวซ  

Specifying and prioritizing software quality attributes. Architecture tactics and 

patterns. Layered architecture. Containerization. Architecture in the cloud. Event-driven 

architecture. Microkernel architecture. Concurrency patterns. Microservices architecture. Blockchain 

and decentralized applications. Map-reduce architecture. 

 

01219451 เทคโนโลยีการบริการเว็บ      3(3-0-6) 

  (Web Services Technology) 

โพรโทคอลเฮชทีทีพีและการพัฒนาทรัยากรทางอินเตอรเน็ต   โพรโทคอลแบบกระจายตัว  การ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกซเอ็มแอลและเจสัน   โพรโทคอลอารเอสเอสและอะตอม  โพรโทคอลโซปและอารพีซี  

แนวความคิดและสถาปตยกรรมเรสทฟูล ความม่ันคงของเว็บ การเขาถึงฐานขอมูล  การจัดการ การยอสวนและการ

เฝาระวังการบริการเว็บ  แนวความคิดและวัตถุประสงคของไมโครเซอรวิส การบริการทางเว็บผานสวนหลังของเว็บ

และระบบเคลื่อนท่ี  โครงงานการบริการเว็บ 
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HTTP protocol and deployment of Internet resources; distributed programming 

protocols; XML and JSON format conversion; RSS and Atom protocols; SOAP and RPC protocols; 

RESTful concept and architecture; securing web services; database access with web services; 

deploying; scaling and monitoring web services; micro-service concept and objectives; web 

services as a backend for web and mobile applications; web service project.  

 

01219452 หลักการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ                                   3(3-0-6) 

   (Principle of Information security) 

    ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ ความลับ ความถูกตอง และความพรอมใช กรอบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและการทําใหบรรลุความสําเร็จของแผนรับมือเหตุการณ

และสถานการณฉุกเฉิน การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ แผนการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง นโยบายความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงดาน

สารสนเทศของหนวยงานและผูบริหารระดับสูงดานความม่ันคงปลอดภัยของหนวยงาน 

Information security; confidentiality, integrity and availability; information 

technology framework; information technology governance; design and implementation of 

contingency plan; business impact analysis; business continuity plan; information security policies; 

information security standard; role and responsibility of Chief Information Officer and Chief 

Information Security Officer. 

 

01219461   วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ                 3(3-0-6) 

    (Big Data Engineering) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01204212 หรือ 01219217 

สถาปตยกรรมแพลตฟอรมสําหรับขอมูลขนาดใหญและการจัดการ แหลงและประเภทท่ี

หลากหลายของขอมูลขนาดใหญ  การฝกฝนการโปรแกรมและการจัดการระบบขอมูลแบบกระจายหรือระบบคลาวด  

แนวคิดแมพรีดิวซ  เครื่องมือสําหรับการทํางานกับขอมูลท่ีมีโครงสรางและไรโครงสรางบนระบบไฟลแบบกระจาย

ขนาดใหญ การประมวลผลขอมูลแบบแบตชและสตรีมเวลาจริง ไปปไลนการทํางานสําหรับการประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญจากแหลงขอมูล แพลตฟอรมการวิเคราะหขอมูลภาพแบบเปดและแบบคลาวด การแนะนํา ดาตาเลค 

ขอมูลเปด กรณีศึกษา   

Big data platform architecture and management.  Various big data sources and 

types. Programming and management practices on distributed data system or cloud system. Map-

reduce paradiam. Tools for working with structure and unstructure data on a large distributed file 

system.  Batch and real-time streaming data processing. Working pipeline for big data processing 

from data source.  Common open-sourced and cloud-based visual data analytics platform. 

Recommendation. Data. Lake. Open data. Case studies. 
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01219462  วิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ                     3(3-0-6) 

  (Software Engineering for AI-Enabled System) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01204216 และ 01219241  

มุมมองเชิงแนวคิดการสรางระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ การติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพของการใชงาน การวิเคราะหความตองการและความเสี่ยงจากขอผิดพลาดของปญญาประดิษฐ การออกแบบ

สถาปตยกรรมซอฟตแวรสําหรับระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ   การบริหารจัดการและการประมวลผลชุดขอมูล

ขนาดใหญ จริยธรรม ความเปนธรรมและความเปนสวนตัวในระบบท่ีเสริมดวยปญญาประดิษฐ การลงมือปฏิบัติการ

จริง   
Conceptual views in building AI-Enable systems, Monitoring and quality assessment 

in production, Software requirements and risks analysis in AI mistakes, Software architecture design 

for AI-Enabled system, Managing and processing large datasets, Ethics, fairness and privacy in AI-

enabled systems. Hands-on workshops. 

 

01219482       การอธิบายขอมูลดวยภาพ                                  3(3-0-6) 

                      (Data Visualization) 

เทคโนโลยีการอธิบายขอมูลดวยภาพ การแสดงผลกราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน เสียง จิตวิทยา

การรับรู เทคนิคการนําเสนอขอมูลแบบสื่อประสม  การออกแบบการนําเสนอ สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ และ 

อินโฟกราฟก การนําเสนอขอมูลในชองทางท่ีหลากหลาย 

Data visualization technology; graphic presentation; animation; video image; audio; 

perception psychology; multimedia presentation techniques; hypermedia-linked information; 

presentation design; advertisement; public announcement; infographic multi-channel presentation. 

 

01219490  สหกิจศึกษา                9 

  (Cooperative Education) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219241 และ 01219243 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary according to the assigned project including 

Report and presentation. 
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01219491  ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตนทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู                               1(0-3-2) 

  (Introduction to Research Methods in Software and Knowledge Engineering) 

งานวิจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางวิศวกรรมซอฟตแวร

และความรู การจัดทําโครงรางการวิจัย การรวบรวมและการคนคืนขอมูล เครื่องมือในการทดลองทางวิศวกรรม

ซอฟตแวรและความรู การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานวิชาการ 

Research in software and knowledge engineering; characteristics of software and 

knowledge engineering research; research proposal preparation; data gathering and information 

retrieval; experiment tools in software and knowledge engineering; data analysis; technical report 

writing. 

 

01219492  การเปนผูประกอบการซอฟตแวร      3(3-0-6) 

   (Software Entrepreneurship) 

บทนําและกรณีศึกษา การพัฒนาแบบจําลองทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ การ

จัดการทรัพยากรทุน การจัดการความเสี่ยง การบัญชีเบื้องตน กระบวนการและขอกฎหมายในการ

จัดตั้งบริษัท การฝกปฏิบัติเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  

Introduction and case studies; business model development; strategic 

planning.  financial resource management; risk management; basic accounting; 

procedures and laws for establishing a company; practice with materials in the 

course. 

  

01219493      เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร                                  3(3-0-6) 

                     (Selected Topics in Computer System Engineering) 

  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in computer system engineering at the bachelor’ s degree level; 

topics are subject to change each semester. 

 

01219494  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความรู      3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Knowledge Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมความรูในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in knowledge engineering at the bachelor’s degree level; topics are 

subject to change each semester. 
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01219496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟตแวร      3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Software Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมซอฟตแวรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in software engineering at the bachelor’s degree level; topics are 

subject to change each semester. 

 

01219497         สัมมนาเชิงเทคนิคและปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู                       1(0-3-2) 

                   (Hands-on Technical Seminar in Software and Knowledge Engineering) 

การฝกปฏิบัติเทคนิคท่ีเปนปจจุบันและท่ีกําลังเปนท่ีนิยมจากผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชากรรม

ซอฟตแวรและความรู ดําเนินการในรูปแบบ การบรรยา /สัมมนาโดย วิทยากร การอภิปรายในชั้นเรียน การสาธิต และ

การลงมือปฏิบัติการจริง 

Professional practices of the current technics and trends in software and                  

knowledge engineering; class will be conducted in a lecture/seminar format with guest speakers, 

class discussions and demonstrations, and hands-on workshops. 

 

01219498  ปญหาพิเศษ                          1-3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมซอฟตแวรและความรูระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Study and research in software and knowledge engineering at the bachelor’ s 

degree level and compile into a report. 

 

01219499 โครงงานกลุมนวัตกรรมซอฟตแวร      3(2-3-6) 

  (Innovative Software Group Project) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน 01219395  

โครงงานกลุมระยะยาวในการสรางและพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม ท่ีรวมความรูและทักษะท้ังดาน

วิศวกรรมซอฟตแวรและดานวิศวกรรมความรูเขาดวยกัน 

Long-term workgroup project on production and development of innovative tools 

that combine knowledge and skills from both software engineering and knowledge engineering 

together. 
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ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK
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