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รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
หมวดท่ี 1  ข้อมลูโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
          SP316 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์(Software Engineering) 
2. จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกติ (3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

วทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ ชัน้ปี 3 และเป็นวชิาเฉพาะ 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
          ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศริเิจรญิ 
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
         ภาคการศกึษาปลาย/ ชัน้ปีที ่3 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

SP304 การพฒันาซอฟแวร์ 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requistites) (ถ้าม)ี 

- 
8. สถานท่ีเรียน 

71004 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

14 มกราคม 2558 
หมวดท่ี 2  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการโปรแกรมส าเรจ็รปูช่วยในการสรา้งวศิวกรรมซอฟตแ์วรเ์

พื่อน าไปแกปั้ญหาและประยกุตใ์ชใ้นวชิาชพีได้ 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหน้กัศกึษา 
1. เรยีนรูเ้กีย่วกบัวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์software engineering 
2. เรยีนรูเ้กีย่วกบัวงจรชวีติของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
3. เรยีนรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนต่างๆของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
4. เรยีนรูเ้กีย่วกบัการศกึษาองคจ์รงิทีใ่ชก้ระบวนการของวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
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หมวดท่ี 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การออกขอ้ก าหนดการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรใ์นรปูแบบของโครงการ 

โมเดลวอรเ์ตอรฟ์อรข์องการพฒันาซอฟตแ์วร ์การใหค้ าจ ากดัความของตวัเชื่อมต่อ 
การควบคุมการคอนฟิลกูเลชัน่โคดโปรฟรวิลิง่ การสบืหาวธิกีารทีท่นัสมยัเช่น ยเูอม็แอล ทฤษฎคีณติ 
ตรรกศาสตร ์เซต ความสมัพนัธ ์ฟังกช์นั แคลคลูสัของประพจน์ ระบบพชีคณติ 
ภาษาทีใ่ชส้ าหรบัขอ้ก าหนดรปูนยั ภาษาเซต ภาษาคาเฟ่ โอบเีจ การก าหนดปัญหา 
การออกแบบและสรา้งแบบจ าลองซอฟตแ์วร ์การเขยีนขอ้ก าหนดรปูนยัซอฟตแ์วร ์
การตรวจสอบความสอดคลอ้งขอขอ้ก าหนดรปูนยัซอฟตแ์วรแ์ละการพสิจูน์ 
การประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดรปูนยัซอฟตแ์วรใ์นกระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภา
คสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ 
ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความ 
ตอ้งการของนกัศกึษา 
เฉพาะราย 

มกีารฝึกปฏบิตังิาน 
เป็นลกัษณะโครงงาน 
 

การศกึษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรา
ยบคุคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาผ่านเวปไซดค์ณะ 
และตัง้กลุ่มปิดในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
(เฉพาะรายทีต่อ้งการ) 
 

หมวดท่ี 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยาบรรณวชิาชพี เคารพในสทิธขิองขอ้มลูส่วนบุคคล 
การไมเ่ปิดเผยขอ้มลู การไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างซอฟตแ์วร์ และไมล่ะเมดิลขิสทิธิท์างปัญญา 
มคีวามซื่อสตัยใ์นการเขยีนโปรแกรมอยา่งมคีุณภาพ  
โดยมคีุณธรรมจรยิธรรมตามคุณสมบตัหิลกัสตูร ดงันี้ 
- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
- มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
- มภีาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั  
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ความส าคญั 
- เคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็น 
มนุษย ์
- เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
- สามารถวเิคราะหผ์ลกระทบจากการใชค้อมพวิเตอรต่์อบุคคลองคก์รและสงัคม  
- มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี  

1.2 วิธีการสอน 
บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งกรณศีกึษาเกีย่วกบัประเดน็ทางจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้  
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การใช ้webboard การขายของผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยมวีตัถุประสงคไ์ม่ 
สุจรติ หรอืจากมจิฉาชพี การป้องกนัตนเอง 
- อภปิรายกลุ่ม 
- ก าหนดใหน้กัศกึษาหาตวัอยา่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
- โครงงาน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

 พฤตกิรรมการเขา้เรยีน และส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลา 
 มกีารอา้งองิเอกสารทีไ่ดน้ ามาท ารายงาน  อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 ประเมนิผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
 ประเมนิผลการน าเสนอรายงานทีม่อบหมาย  
 มอบหมายงานกลุ่มมาน าเสนอในหอ้งเรยีน 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 

มคีวามรูใ้นหลกัการ ความส าคญั องคป์ระกอบของวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะหก์รณศีกึษา และมอบหมายให้ 
คน้ควา้หาบทความ ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน ามาสรปุและน าเสนอ การศกึษาโดยใชปั้ญหา 
และโครงงาน Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอสรปุการอ่านจากการคน้ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา 

 โครงงานเมือ่จบภาคการศกึษา 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
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พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งมกีารคดิอยา่งเป็นระบบ  มกีารวเิคราะห์ 
เพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้ทคโนโลยอียา่งสรา้งสรรค์  

3.2 วิธีการสอน 
- การมอบหมายใหน้กัศกึษาท าโครงงานพเิศษ และน าเสนอผลการศกึษา 
- อภปิรายกลุ่ม 
- วเิคราะหก์รณศีกึษา ในการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นปัจจบุนั  
- การสะทอ้นแนวคดิจากการประพฤต ิ

3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหส์ถานการณ์ 
หรอืวเิคราะหแ์นวคดิในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใหน้กัศกึษามาน าเสนอผลงานของตน 
และน าเสนอโครงงานของตน 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 
พฒันาทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั  
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทมี  
- พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
และมคีวามรบัผดิชอบในงานทีม่อบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา  
ทกัษะในการรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

4.2 วิธีการสอน 
จดักจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การคน้ควา้ความกา้วล ้าของเทคโนโลยี 
การน าตวัอยา่งการ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน  ธุรกจิ หรอื 
อ่านบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายวชิา 
- การน าเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมนิตนเอง และเพื่อน ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
- รายงานทีน่ าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี 
- รายงานการศกึษาดว้ยตนเอง 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

 ทกัษะการคดิออกแบบ 
 พฒันาทกัษะในการสื่อสารทัง้การพดู การฟัง การแปล การเขยีน โดยการท ารายงาน และ 
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 น าเสนอในชัน้เรยีน 
 พฒันาทกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูจากกรณศีกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสบืคน้ ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ 

การสรา้งหอ้งแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ เช่น blog 
การสื่อสารการท างานในกลุ่มผ่านหอ้งสนทนา Chat Room 

 - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชร้ปูแบบ เครือ่งมอื และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหศ้กึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นภาพและทฤษฎ ีจากแหล่งทีม่าขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื 
- น าเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

 การจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี
 การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและวธิกีารอภปิราย 
 โครงงาน (Project) 15% 
 เวลาทีเ่ขา้หอ้งเรยีนและ งานทีม่อบหมาย(Lecture + Homework)  20% 
 สอบกลางภาค (Midterm) 25% 
 สอบปลายภาค (Final)  40% 

 
หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด จน.ชัว่โ

มง 
กิจกรรมการเ
รียนการสอน/

ส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 บทที ่1 บทน าวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 3 บรรยาย/Discu
ss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

2 บทที ่2 ระบบทางเทคนิคเพื่อสงัคม 
(Socio-technical system) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

3 บทที ่2 ระบบทางเทคนิคเพื่อสงัคม 
(Socio-technical system)–Cont. 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

4 บทที ่3 ระบบวกิฤต ิ(Critical 
System) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 
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5 บทที ่4 กระบวนการสรา้งซอฟตแ์วร ์
(Software Development) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

6 บทที ่5  การบรหิารโครงการ 
(Project Management) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 
Project 
Proposal Due 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

7 บทที ่6 
ความตอ้งการของระบบซอฟตแ์วร์ 
Software Requirements 

- บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

8 สอบกลางภาค 
9 บทที ่7 

กระบวนการวศิวกรรมความตอ้งกา
รระบบ (Requirements 
Engineering Processes) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

10 บทที ่7 
กระบวนการวศิวกรรมความตอ้งกา
รระบบ (Requirements 
Engineering Processes) -Cont. 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

11 บทที ่8 โมเดลระบบ (System 
models) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

12 บทที ่9  การออกแบบระบบ 
(System Design) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

13 บทที ่10 
วศิวกรรมซอฟตแ์วรใ์นอนาคต(Soft
ware Engineering in the future) 

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

14 บทที ่11 
งานวจิยัเกีย่วกบัแนวโน้มนวตักรร
มใหมข่องวศิวกรรมซอฟตแ์วรโ์ดยใ
ชอ้อนโทโลจแีละตวัอยา่งบทความ
วจิยัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวศิ
วกรรมซอฟตแ์วร ์

3 บรรยาย/ 
Discuss 

ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 

15 น าเสนอโครงงาน - Presentation ผศ.ดร.วรลกัษณ์ ฯ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาหท่ี์ปร

ะเมิน 
สดัส่วนของก
ารประเมินผ

ล 
1 1.1, 1.3, 

1.4, 2.1, 
2.3,3.2, 3.3 

สอบกลางภาค 
คะแนนสอบย่อยระหว่างภาค 
สอบปลายภาค 
โครงงาน 

8 
4, 6, 12 
16 
15 

30% 
20% 
40% 
10% 

2 1.1, 1.3, 
1.4, 2.1, 
2.3, 3.2, 4.1- 
4.3,5.3 
 

วิเคราะหก์รณีศึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรปุบทความ 
การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

3 1.1-1.3, 
3.1 

การเข้าชัน้เรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความ 
คิดเหน็ในชัน้เรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

 
หมวดท่ี 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอน วชิา SP316 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(Software Engineering) พมิพค์รัง้ที ่2 ของ  
ผศ.ดร.วรลกัษณ์ วงศโ์ดยหวงั ศริเิจรญิ สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่
http://www.researchgate.net/publication/269002788_Software_Engineering 

2. หนงัสอื SOFTWARE ENGINEERING  ผูแ้ต่ง :SOMMERVILLE, L.  
9780321313799 ISBN : 0321313798, Addison Wesley 
 

1. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
    จากทีอ่าจารยใ์หด้าวน์โหลดและส าเนาแจกในหอ้งเรยีน 
2. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
ประกาศการเชื่อมโยงไปยงัเอกสารหรอืขอ้มลู ทีแ่นะน าในกลุ่มปิดเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 
หมวดท่ี 7  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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การประเมนิประสทิธผิลในรายวชิานี้  ทีจ่ดัท าโดยนกัศกึษา ไดจ้ดักจิกรรมในการน าแนวคดิและ 
ความเหน็จากนกัศกึษาไดด้งันี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
- การสงัเกตการณ์จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอรด์ ทีอ่าจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันกัศกึษา 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 
- การสงัเกตการณ์สอนของผูร้ว่มทมีการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู ้
3. การปรบัปรงุการสอน 
หลงัจากผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จงึมกีารปรบัปรงุการสอน โดยการจดักจิกรรมในการระดม 
สมอง และหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการปรบัปรงุการสอน ดงันี้ 
- สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้ ตามทีค่าดหวงัจากการ 
เรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศกึษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา 
รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา 
มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น  หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
- มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดย 
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรายวชิา 
ไดม้กีารวางแผนการปรบัปรงุการสอนและรายละเอยีดวชิา  เพื่อใหเ้กดิคุณภาพมากขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรงุรายวชิาทุก 3 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิต์ามขอ้ 4 
- เปลีย่นหรอืสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศกึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูน้ี้กบัปัญหา  
ทีม่าจากงานวจิยัของอาจารยห์รอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 


