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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

รหัสและช่ือรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๒๓๑๐ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

1.1 

           ภาษาอังกฤษ       4122310  Software Engineer 
จํานวนหน่วยกิต 1.2 

           3 (2-2-5) 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  1.3 

สําหรับหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

          อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ 

1.4 

          อาจารย์ผู้สอน                 อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ 
ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  1.5 

         ภาคการศึกษา 1/2562 ช้ันปีที่ 5(ตกค้าง) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 1.6 
         ไม่ม ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)   1.7 

ไม่ม ี
สถานทีเ่รียน 1.8 

อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
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หมวดที่  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการของการ วิเคราะห์ พัฒนา ทดสอบ และบริหารงานการทํา
ซอฟต์แวร์ได้ 

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัย เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 
หมวดที่  3   ลักษณะและการดําเนนิการ 

คําอธบิายรายวิชา   3.1 

 ความสําคัญและแนวคิดของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความ 
ต้องการและการออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ การบริหาร 
โครงงานซอฟต์แวร์ การจัดทําเอกสารคู่มอืประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบํารุงรักษา และการ 
ติดต้ังซอฟต์แวร์ การประเมินประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ และการรับรองคุณภาพซอฟต์แวร์ 
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ฝึก
ภาคสนาม/ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3.2 

บรรยาย ๓๐ ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝึกปฏิบัติ ๓๐ ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
๗๕ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 3.3 

 อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามต้องการ จํานวน ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ณ 
อาคาร ๓ ห้อง ๓๑๑๓ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีช่องทางให้คําปรึกษาทางวิชาการผ่านทางอีเมล์ 
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หมวดที่  4    การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ในแต่ละด้าน แสดงดังข้อมูลต่อไปนี้ 

คุณธรรม จริยธรรม    
4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา    
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ไมล่ะเมิดลขิสิทธ์ิทาง
ปัญญา และไมค่ัดลอกงานของผู้อ่ืนโดยไม่มีการอ้างอิง โดยมีคุณธรรมจริยธรรมควรเป็นไปตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังน้ี  

(1) ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ  
(3) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาในขบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  
(2) กําหนดให้ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวร์ Open Source บรรยายเปรียบเทียบคุณสมบัติกับซอฟต์แวร์ที่มี

ลิขสิทธ์ิ และให้แง่คิดของการใช้และจริยธรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

4.1 
  

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่เกิดระหว่างการสอน เช่น พฤติการณ์การเข้าเรียน พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมระหว่างการสอน และการส่งงาน   
ความรู้ 

4.2.1  ความรู้ต้องพัฒนา    
(1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมท้ังประยุกต์ความรู้

ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปัญหา 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.2.2  วิธีการสอน  
สอนทฤษฎีให้แนวคิดความเข้าใจกระบวนการของการ วิเคราะห์ พัฒนา ทดสอบ และบริหารงานการทํา
ซอฟต์แวร์ 

4.2 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  
(1) ประเมินจากการทําใบงาน และการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) สอบกลางภาค และปลายภาค   

4.3 ทักษะทางปัญญา  
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4.3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

4.3.2  วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) LAB และ Assignment 
(3) ซักถามประเด็นเพ่ิมเติมนอกช้ันเรียน และอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) สอบกลางภาค ปลายภาค  
(2) ใบงาน และการนําเสนอผลงาน 
(3) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเน่ือง 

4.4.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานรายบุคคล และรายกลุ่ม 
(2) ฝึกปฏิบัติ 
(3) นําเสนอผลงาน 

4.4 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและรายกลุ่ม 
(2) ประเมินจากผลงานที่นําเสนอ และรายงาน  
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 4.5.2  วิธีการสอน 
(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ ออกแบบ เพ่ือแก้โจทย์ที่กําหนด 

 4.5.3  วิธีประเมินผล 
(1) ประเมินจากผลการออกแบบและวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามระเบียบและวิธีขั้นตอนที่

ถูกต้อง  
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
(3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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หมวดที่  5    แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน 
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

(ชั่วโมง)  
กิจกรรมการเรียนการสอน 

และสื่อทีใ่ช้  
ผู้สอน 

อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ 1-2 - แนะนําแนวการเรียนการ
สอน  
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 

8 - ปฐมนิเทศ และแนะนําแนวการ
สอน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 1 
- ใบงาน 
- Slide PowerPoint 

 

3-4 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ 
 

8 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 2 
- ใบงาน 
- Slide PowerPoint 

 

5-6 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์ 
 

8 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 3 
- ใบงาน 
- Slide PowerPoint 

 

7 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การประมาณการซอฟต์แวร์ 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 4 
- Slide PowerPoint 

 

8 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ วิศวกรรมความต้องการ
ซอฟต์แวร์ 
 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 5 
- Slide PowerPoint 

 

9 สอบกลางภาค 4   
10-11 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การออกแบบซอฟต์แวร์ 

 
 

8 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 6 
- Slide PowerPoint 

 

12 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 7 
- Slide PowerPoint 

 

13 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การทดสอบซอฟต์แวร์ 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 8 
- Slide PowerPoint 
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อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ 14 - การบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
-ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมภาษา 
Java ด้วย Edit Plus/Eclipse 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 9 
- Slide PowerPoint 

 

15 - อ.นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ การประเมินประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ และการรับรอง
คุณภาพซอฟต์แวร์ 
 

4 - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- ใบงาน 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
10 
- Slide PowerPoint 

 

16 สอบปลายภาค 4   
แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู ้
(ตาม Curriculum 

Mapping ใน มคอ.๒) 

สัปดาห์ที่
ประเมิน การประเมิน วิธีการประเมิน 

สัดส่วน
ของการ 

1 1.1-1.2, 2.1-2.4,2.8, 3.1-
3.4,4.4, 5.1-5.3 

การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 
 

9 
16 

30% 
25% 

2 1.2-1.5, 2.2-2.4,2.8, 3.1-
3.4, 4.4-4.6, 5.1, 5.3-5.4 

การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอด 
ภาคการศึกษา 

35% 

5.2 

3 1.1-1.7, 2.2, 4.4  
10% 

ตลอด การเข้าช้ันเรียน 
ภาคการศึกษา การมีส่วนร่วม 

อภิปราย และเสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

 
หมวดที่   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ตําราและเอกสารหลัก  6.1 

1. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล. วิศวกรรมซอฟต์แวร์. กรุงเทพฯ : 
 เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2552. 

2. Software Engineering 9th Edition, by Ian Sommerville,  ISBN: 978-0137035151 
3.  
เอกสารและขอ้มูลสําคัญ  6.2 

         

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 
7.1 การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศึกษา   
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        - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน และผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

กลยุทธ์การประเมินการสอน (โดยวิธีการอ่ืน ที่ไม่ใช่การประเมินโดยนกัศึกษา)  7.2 

- ใบงาน สอบกลางภาค และปลายภาค 
        - การสังเกตการณ์สอน 
        - ผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
การปรับปรุงการสอน   7.3 

- อาจารย์ผู้สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา 

- หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

(1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 
(2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา  7.4 

 
   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน 
วิชา ได้จากการสอบถามผู้เรยีน หรือการสุม่ตรวจผลงานของผู้เรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิทีไ่ม่ใช่ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 
- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตรวจสอบ 
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   7.5 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ 
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 
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