
1 

 

ปรชัญา  ปณธิานของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จรยิธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี
 

มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาเวบ็และโมบายเทคโนโลย ี

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา SP304 การพฒันาซอฟตแ์วร ์

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกติ 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
ประเภทของรายวิชา วชิาเอกบงัคบั  

4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน   
ผูช้่วยศาสตราจารยไ์ขแข จุลชาต  

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคตน้ ชัน้ปีที ่3 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้าม)ี  

สอบผ่าน : SP303 ระบบจดัการฐานขอ้มลู 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 

8. สถานท่ีเรียน   

อาคาร 7 หอ้ง 71003 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
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หมวดท่ี 2   จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะโปรแกรมเชงิวตัถุ 
2. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบแนวคดิเกีีย่วกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะผูใ้หบ้รกิารและ

ผูร้บับรกิาร 
3. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบเกีย่วกบัการจติวทิยาในการออกแบบซอฟตแ์วร์ 
4. เพื่อใหน้กัศกึษาทราบหลกัและเกณฑใ์นการออกแบบรปูแบบการโตต้อบระหว่างผูใ้ชก้บัระบบ  
5. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่คีุณภาพ และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
6. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 

 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 - 

หมวดท่ี 3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร ์เทคนิควศิวกรรมซอฟตแ์วรข์นาดใหญ่ ลกัษณะ
โปรแกรมเชงิวตัถุ การออกแบบซอฟตแ์วรล์กัษณะผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร เครือ่งมอืในการพฒันาระบบเชงิผู้
ใหบ้รกิารและผูร้บับรกิาร จติวทิยาในการออกแบบซอฟตแ์วร ์เกณฑใ์นการออกแบบรปูแบบการโตต้อบระหว่าง
ผูใ้ชก้บัระบบ หลกัในการออกแบบการตดิต่อกบัผูใ้ช้ 
 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 คาบ   60 คาบ 
 
 
 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
  ใหค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคล หรอืกลุ่มตามทีน่กัศกึษา
ตอ้งการโดยเฉลีย่จะมนีกัศกึษามรีบัค าปรกึษาสปัดาหล์ะ 4 คาบ 
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หมวดท่ี 4   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 
 1.1  พฒันาคุณธรรม จรยิธรรมในเรือ่งของการตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อการทีไ่ดร้บั
มอบหมาย รวมถงึการท างานรว่มกนัเป็นทมี 
 1.2  วธิกีารสอน ดว้ยการมอบหมายระบบงานใหน้กัศกึษาท าการพฒันาระบบงาน โดยใหท้ างานเป็น
กลุ่ม ๆ ละไมเ่กนิ 5 คน 
 1.3  วธิกีารประเมนิผล ดจูากการส่งงานตรงตามก าหนดเวลาทีม่อบหมาย มกีารแบ่งงานกนัอยา่ง
ชดัเจน และสมาชกิทุกคนในกลุ่มรบัรูง้านของสมาชกิคนอื่น ๆ สามารถตอบค าถามได ้มกีารพฒันาแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดทีไ่ดร้บัจากการส่งงานในครัง้ทีผ่่านมา 
2. ความรู้ 

2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั นกัศกึษาทราบแนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วรใ์นลกัษณะ
โปรแกรมเชงิวตัถุ ลกัษณะผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร จติวทิยาในการออกแบบซอฟตแ์วร ์หลกัและเกณฑใ์น
การออกแบบรปูแบบการโตต้อบระหว่างผูใ้ชก้บัระบบ  
 2.2  วธิกีารสอน บรรยายและท าโครงงาน 
 2.3  วธิกีารประเมนิผล สอบในหอ้งสอบและการน าเสนอโครงงาน 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา นกัศกึษาสามารถวเิคราะหร์ะบบงาน ออกแบบและพฒันา
ซอฟตแ์วรส์ าหรบัระบบงานนัน้ ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
 3.2  วธิกีารสอน ท าโครงการเพื่อพฒันาซอฟตแ์วรส์ าหรบัระบบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยจดัท าเป็น
รายงานเพื่อน าไปใชใ้นขัน้ตอนของการเขยีนโปรแกรมต่อไป 
 3.3  วธิกีารประเมนิผล รายงานทีไ่ดต้อ้งเป็นไปตามหลกักรในการออกแบบ และตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา นกัศกึษาตอ้งสามารถท างาน
เป็นทมี ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มทมีได ้ 
 4.2  วธิกีารสอน พฒันาระบบงานโดยแบ่งการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.3  วธิกีารประเมนิผล ส่งงานไดท้นัตามเวลา สมาชกิทุกคนในกลุ่มสามารถอธบิายการท างานของ
ระบบทีก่ลุ่มน าเสนอได ้
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา ฝึกทกัษะ
ในการตัง้ค าถาม วเิคราะหค์ าตอบ น าเสนอขอ้มลูทีไ่ดร้บัในรปูแบบต่าง ๆ แก่กลุ่มคนซึง่มปีระสบการณ์ทาง
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คอมพวิเตอรท์ีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างผูท้ีม่ผีลประโยชน์รว่มทุกกลุ่ม โดยการน าเสนอดว้ย
การสรา้งแบบจ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการวาดแผนภาพ 
 5.2  วธิกีารสอน แนะน าโปรแกรมทีใ่ชใ้นการสรา้งแบบจ าลอง และใหน้กัศกึษาไปฝึกการใชง้านดว้ย
ตวัเอง  
 5.3  วธิกีารประเมนิผล ตรวจจากผลงานทีน่กัศกึษามาน าเสนอ ใชส้ญัลกัษณ์ถูกตรง ตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้

 
 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั  

    (Student – Centered Approach) 
      การบรรยาย (Lecture)   การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)   การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภปิราย (Discussion) □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสมัมนา (Seminar)   การเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  
           (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □   การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □ กรณศีกึษา (Case Study)    □ อื่น ๆ (Others) (Please specify).......................................           
                                                       
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 

 □ รปูภาพ (Pictures)    สื่อน าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
 □ ของจรงิ (Authentic Material)  □  โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
 □ อื่น ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
                                                                                                                                            
 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 

  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)   □ เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)      □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)       □ การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
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 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □ การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ  □ การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
     □ อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)..................................................................... 

หมวดท่ี 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
  
สปัดาห ์

ที ่
หวัขอ้ 

อาจารย ์
ผูส้อน 

จ านวน
คาบ 

กจิกรรม/สื่อ
การสอน 

1 แนะน ารายวชิา อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 
2 บทที ่1 ซอฟตแ์วร ์ อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 

3 บทที ่2 วศิวกรรมความตอ้งการ อ.ไขแขฯ 6 
บรรยายและ
ฝึกท าแบบหดั 

4-5 บทที ่3 แบบจ าลองการวเิคราะห ์(Analysis Model) อ.ไขแขฯ 6 
บรรยายและ
ฝึกท าแบบหดั 

6-7 บทที ่4 วศิวกรรมการออกแบบ (Design engineering) อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 
8 น าเสนอโครงงาน อ.ไขแขฯ 3 น าเสนอ 
9 สอบกลางภาค    

10 
บทที ่5 การออกแบบสถาปัตยกรรม  
(architectural design) 

อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 

11 บทที ่6 การออกแบบระดบัคอมโพเนนท ์ อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 

12 
บทที ่7 การออกแบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้ 
(User Interface) 

อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 

13 บทที ่8 วศิวกรรมเวบ็ (Web engineering) อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 
14 บทที ่9 การวเิคราะหโ์ปรแกรมประยกุตเ์วบ็  อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 
15 บทที ่10 การออกแบบโปรแกรมประยกุตเ์วบ็    
16 น าเสนอโครงงาน อ.ไขแขฯ 3 บรรยาย 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน (สปัดาหท่ี์) 
สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

1 ความรู ้ สอบกลางภาค 8 30% 

2 

 คุณธรรม จรยิธรรม 
 ทกัษะทางปัญญา 
 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 
 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ

ตวัเลข การสื่อสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

น าเสนอ
โครงงาน 

7 และ 16 20% 

3 ความรู ้ สอบปลายภาค 17-18 50% 
* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสาร 

 ไขแข จลุชาต, การพฒันาซอฟตแ์วร,์ https://itunesu.itunes.apple.com 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

 Roger S. Pressman, Ph.D., Software Engineering: A PRACTITONER’S APPROACH Six 
edition, McGraw-Hill Education, 2005.  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

 Carlo Ghezzi, Mehdi Jazayeri, Dino Mandrioli, Fundamentals of Software Enginerring, Pearson 
Education,2003. 

 Ian Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley Longman Limited, 1997 
 Alan Dennis, Barbara Halay Wixom, David Tegarden, System Analysis & Design :An Object-

Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., 2002 
 Anton Eliëns, Object-Oriented Software Development, Pearson Education, 2000. 
 Eric J.Braude, Software Engineering An Object-Oriented Perspective, John Wiley & Sons, Inc., 

2001. 
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ปรชัญา  ปณธิานของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                วชิาการน า  จรยิธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นักศึกษาทุกคนท าการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลัย และ
เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ใหน้กัศกึษาท าแบบฝึกหดัหลงัจากบรรยายจบ 
3.  การปรบัปรงุการสอน 

เพิม่ตวัอยา่ง และใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิ ท าแบบฝึกหดัใหม้ากขึน้ในหวัขอ้ทีน่กัศกึษาไมเ่ขา้ใจ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ และงานทีม่อบหมาย  

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เขา้ทีป่ระชุมใน

กลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการ
ด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 

 


