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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุด

มศึกษา 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

วิทยาเขต/คณ

ะ/ภาควิชา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

NC356     วิศวกรรมซอฟท์แวร์  

              Software Engineering 

2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หมวดวิชาเอกเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย  

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นักศึกษาชั้นปีที่ 3/4 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน    
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ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…….  อาคาร …7 ชั้น 3……  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ปี 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีเหตุผล   

2. มีความรู้พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและทดสอบซอฟท์แวร์ขน

าดใหญ่  

3. ให้เป็นผู้มีความรักในการแสวงหาความรู้   

และสามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ   

เข้าด้วยกันและน ามาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  1. เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาของการเขียนโปรแกรม 

2. เพ่ือศึกษาวงจรชีวิตของซอฟท์แวร์ 

3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาและทดสอบซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ 

   4.เพ่ือศึกษาแนวคิดใหม่ทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

   5. สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

โดยอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธี โครงสร้างควบคุม ประเภทข้อมูล 

โครงสร้างโปรแกรม ค าสั่งรับ แสดงผล และควบคุมกระบวนค าสั่ง 

และฟังชั่น แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 

วงจรชีวิตของซอฟท์แวร์ คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ 

การออกแบบ การสร้างและบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์ 

แนวคิดใหม่ทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ กรณีตัวอย่าง และโครงงาน 
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2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิ

งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย

ตนเอง 

บรรยาย 45 

ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 

สอนเสริมตามความต้

องการของนักศึกษาเ

ฉพาะราย 

มี 

 

การศึกษาด้วย

ตนเอง      90 

ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิช

าการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ผู้สอนแจ้งแก่นักศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ และเวลาเข้าพบ 

ในชั่วโมงแรกของการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลา office hour ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- มีวินัย  ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

- มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

- เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับของส่วนรวม 

-  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  

- มีความเสียสละและมีความอดทน 

1.2 วิธีการสอน  

            -  สอนโดยเป็นต้นแบบที่ดี เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา 

            -  

มอบหมายงานให้นักศึกษาท างานท้ังที่เป็นงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

โดยก าหนดเวลาส่งงานชัดเจน 

            -  บรรยาย/  ฝึกปฏิบัติ ในการพัฒนา software 

ด้วยกระบวนการ SDLC/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาที่ก าหนด 

- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน 

- มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

 มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

 มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 มีบุคลิกภาพของนักธุรกิจและรู้จักการเข้าสังคม 

 มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 



6 
 

       2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย  อภิปราย  กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง 

และใช้ e-learning  

2.3 วิธีการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย  

            -  ทดสอบย่อยในห้อง 

            -  สอบกลางภาคและปลายภาค 

            -  ศึกษาและทดสอบย่อยผ่านระบบ e-learning 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 

 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 มีความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2 วิธีการสอน 

กรณีศึกษา โครงงาน การแก้ปัญหา การจ าลองสถานการณ์ 

อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง 

3.3 วิธีการประเมินผล 

 สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค 

โดยเน้นข้อสอบท่ีใช้การวิเคราะห์ การน าไปใช้การ      

                แสดงเหตุผล  ประเมินผลงานของนักศึกษา 

 

1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒน

า  

-  พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
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และผู้เรียนกับผู้สอน 

-  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และให้รู้จักการมีภาวะผู้น า 

  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

-  สามารถปรับตัวให้กับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

-  มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายในและภายนอก 

มีความสามารถในการเข้าสังคม 

4.2 วิธีการสอน 

            - มอบหมายงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 

และการน าเสนอผลงาน 

            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

            - สถานการณ์จ าลอง 

    4.3 วิธีการประเมินผล 

 - ท าแบบทดสอบ  

              - การส่งงานผ่านระบบ e-mail  

              - ประเมินการน าเสนอผลงาน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

             -  ทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน 

และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 

            -   ทักษะการสืบค้นข้อมูลจาก internet 

             -  ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณ น าเสนอ 

วิเคราะห์ และแปรผลข้อมูล 

             -  ทักษะการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning  
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             -  ทักษะในการน าเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.2 วิธีการสอน 

 -  

มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกฝนด้วยตนเองจากโปรแกรมส าเร็จ

รูป    

-   มอบหมายค้นคว้าข้อมูลจาก website   และ สื่อการสอน  e-

learning  โดยเน้นข้อมูลเชิงตัวเลข และสถิติอ้างอิง 

          -   ฝึกทักษะทางการสื่อสาร 

5.3 วิธีการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ 

             -  ท าแบบฝึกทักษะแบบ on-line 

 

เนื้อหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ 

 ความรู้พื้นฐานทางด้าน กระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธี 

โครงสร้างควบคุม ประเภทข้อมูล  โครงสร้างโปรแกรม ค าสั่งรับ 

แสดงผล และควบคุมกระบวนค าสั่ง และฟังชั่น แฟ้มข้อมูล 

การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง วงจรชีวิตของซอฟท์แวร์ 

คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ การออกแบบ 

การสร้างและบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์  

 สามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาความรู้ด้านวิศวก

รรมซอฟท์แวร์  เพ่ือไปประยุกต์ใน กรณีตัวอย่าง 

รวมถึงแนวคิดใหม่ทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ 

 ความรู้เกี่ยวกับ ความแตกต่างของวิศวกรรมซอฟท์แวร์  

กับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สัปด

าห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอี

ยด 

จ าน

วน 

(ชม.

) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 Overview of 

Software 

Engineering  

3 น าเสนอประมวลรายวิชา มคอ.3  

ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

2 Software 

Development 

Life Cycle 

(SDLC) 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

3 

Analysis 

Fundamentals 

 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

4 

Software 

Processes 

 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

5 
Software 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  
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สัปด

าห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอี

ยด 

จ าน

วน 

(ชม.

) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

design 

 

 

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

อัศวกุลชั

ย 

6 

Data Flow 

Diagram 

 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

7 

Prototype / 

Process  

Specification 

 

3 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

8 MID-TEAM 

9 Object-

oriented 

design 

 

 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 
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สัปด

าห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอี

ยด 

จ าน

วน 

(ชม.

) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

10 

Use Case 

Diagram 

 

 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

11 

Class 

Diagram 

 

 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

12 Sequence 

Diagram/ 

Collaboration 

Diagram 

 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

13 

Activity 

Diagram 

 

 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 



12 
 

สัปด

าห์ที ่
หัวข้อ/รายละเอี

ยด 

จ าน

วน 

(ชม.

) 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

14 Testing 

Methods & 

Strategies & 

Risk Analysis 

(cont.) 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

15 

Quality 

Assurance & 

Configuration 

Management 

 นักศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายด้วย

ระบบ  

e-learning system 

และซักถามข้อสงสัย  

พร้อมฟังบรรยายเพ่ิมเติมในห้องเรีย

น โดยใช้ power point  เป็นสื่อ 

ผศ.ดร.สุ

วรรณี  

อัศวกุลชั

ย 

16 FINAL EXAM 



 มคอ. 3 
 

  
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที่  

 

ผลการเรีย

นรู*้  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

ก าหนดเว

ลาการประ

เมิน 

(สัปดาห์ที)่ 

สัดส่วนของกา

รประเมินผล 

 

1  

สอบ 

กลางภาค 

ปลายภาค 

 

8 

16 

 

30% 

30% 

2  ท าแบบฝึกหัด  10% 

3  Assignment   10% 

4  Project 
 20% 

   รวม 100% 

* 

ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ

ผลการเรียนรู้ 

 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ต าราภาษาไทย วชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ของอาจารยผ์ูส้อน  คณะวศิวกรรมศาสตร์   

NC356/NC307  
วิศวกรรมซอฟท์แ
วร ์
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มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 บทเรียน e-learning วชิาวศิวกรรมซอฟทแ์วร์ 
3. ต าราและเอกสาร 

1. สุวรรณี อศัวกุลชยั, “วศิวกรรมซอฟทแ์วร์”, มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2556 
2. Sommerville I. ,Software Engineering 7th Edition,  Pearson Education Limited, 2004 
3. Pressman S. R., Software Engineering : A Practitioner’s approach 6th Edition, McGraw-Hill 

International Edition, 2004 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

- การสื่อสารผ่าน e-mail ของอาจารย์ผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  ผลการทดสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

- ประชุมการจัดการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การสอบถามนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรา

ยวิชา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหัด   

 


