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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

              
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา CS3863 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2.  จ านวนหน่วยกิต 3 
3.  หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

4.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3 
5.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) ไม่มี 
7.  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล 
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ภาคบรรยาย กลุ่ม 01 
จันทร์ เวลา 08.30-11.30 น. ห้อง 2-419 
ภาคปฏิบัติ  
ไม่มี 

9.  วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา  
หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 

2 สิงหาคม 2564 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1) เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐานของกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย

แนวความคิดและระเบียบวิธีทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญยิ่งยวดต่อการออกแบบ พัฒนาและการใช้
งานซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบอย่างได้ผล 

2) เพ่ือให้มีทักษะจากการฝึกวิเคราะห์และออกแบบ รวมทั้งการน าเสนอกระบวนการที่จ าเป็นตามหลักวิชาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  
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2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
จากผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีข้อวิพากย์จากผลการประเมินโดยนักศึกษา และจากข้อ 

วิพากย์จากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน แต่จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างที่เรียน พบว่า  
1) พบว่านักศึกษาไม่ให้ความใส่ใจกับเนื้อหาบทเรียนทั้งในคาบเรียนและนอกเวลาเรียน 
2) นักศึกษาขาดทักษะในการสรุปความ ย่อความ ท าความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาเรียน และเรียบเรียงให้อยู่ใน

ลักษณะของบทความวิชาการ 
3) นักศึกษาขาดทักษะในการเรื่องการจัดท าเอกสารรายงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ค า การจัดรูปแบบ

เอกสาร การจัดย่อหน้า และการจัดรูปแบบการพิมพ์ 
4) นักศึกษาขาดความเอาใจใส่ในการนัดหมายส่งงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน รายงาน หรือโครงงาน

ประจ ารายวิชา โดยจะส่งล่าช้ากว่าก าหนดการทุกครั้ง อาจารย์ผู้สอนต้องตักเตือนและติดตามอยู่เป็น
ระยะ 

จึงได้น าข้อมูลดังกล่าวในปีการศึกษาที่ผ่านมาน ามาร่วมออกแบบการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1) เพ่ือให้การเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่อยู่

ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงานอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

2) เพ่ือปรับปรุงเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาท่ีเข้าเรียน 

3) มีการปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามแผนที่กระจายความรู้ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 

4) เพ่ิมเติมตัวอย่างแบบฝึกหัด เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
5) เพิ่มกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษาท างานร่วมกันในคาบเรียนมากขึ้น โดยใหน้ักศึกษาฝึกปฏิบัติท าตัวอย่าง

โจทย์หน้าชั้นเรียน 
6) ท าความเข้าใจกับผู้เรียนถึงความส าคัญของการท าแบบฝึกหัด และก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การวัด

และประเมินผล 
7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในลักษณะ Infographic แทนการท างานรายงาน ท าให้

ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีขึ้น 
8) มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
9) จัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา เพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกในการ

ทบทวนบทเรียนเพิ่มขึ้น 
10) จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสื่อและเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 

เช่น การใช้วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น ทั้งให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพ่ิมข้ึน 

11) จัดหาแหล่งความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การจัดท ารายงานวิชาการ” ให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมใน  
E-learning 
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12) มีการปรับปรุงเพิ่มแบบทดสอบท้ายบทให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางของโจทย์ในการ
ทดสอบย่อยและการสอบปลายภาค 

13) ใช้ระบบ E-learning ของมหาวิทยาลัยฯ (https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/) มาประกอบการ
เรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับทบทวนด้วยตนเอง จัดเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เช่น การบ้าน ไฟล์น าเสนองาน ไฟล์เอกสารประกอบการสอน สื่อการเรียน
การสอน และแบบทดสอบ เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นช่องทางปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน 

14) เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน โดยจัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียนอันเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning และจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

15) บูรณาการรายวิชาร่วมกับรายวิชา CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่มีเนื้อหารายวิชา
สอดคล้องกัน โดยการเรียบเรียงความรู้จาก 2 รายวิชาเข้าด้วยกันเพื่อจัดท าโครงงานรายวิชา 

16) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าโครงงานประจ ารายวิชาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้น
เรียน กล่าวคือ หากสังเกตการณ์แล้วว่าภาพรวมของนักศึกษาในชั้นเรียนดังกล่าวขาดความเอาใจใส่
ในการเรียน อาจปรับเปลี่ยนจากการที่ให้นักศึกษาหาหัวข้อของโครงงานประจ ารายวิชาเอง แล้ว
ด าเนินกระบวนการตามขั้นตอนทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นอาจารย์ผู้สอนหา
กรณีศึกษาให้สอดคล้องกับแต่ละหัวข้อย่อยแล้วให้นักศึกษาท าในลักษณะ Mini project 

17) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) 

18) ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ผลมผสานรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลาย (Blended Learning) มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบรับกับรูปแบบการเรียนรู้
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

   
2.2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-Level Learning Outcomes : CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ   
1. นักศึกษาสามารถออกแบบ พัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงระบบได้ 
2. นักศึกษามีทักษะจากการฝึกวิเคราะห์และออกแบบ รวมทั้งการน าเสนอกระบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ 
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หมวดที่  3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายและความส าคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฏจักรและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  การวางแผน

โครงการ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ 
แนวทางการเขียนโปรแกรม การทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ การติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติการ 
บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา - 

 
3.  วันเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
 อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล วันจันทร์ เวลา 13.30 – 16.30 น.  

โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาที ่E-learning ของรายวิชา นอกจากนี้ยังสามารถปรึกษาผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ เช่น MS-teams และ Facebook 

 
หมวดที่  4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
1) เขียนผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2)   ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 (1)  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
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 )2(   วิธีการสอน  
- ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าชั้นเรียน ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เพ่ือฝึก

ความมีวินัย การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ ซึ่งหากนักศึกษาเข้าชั้นเรียนสายเกินกว่าเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับ
สิทธิในการลงชื่อเข้าชั้นเรียนในครั้งนั้น 

- ในการเรียนการสอน ผู้สอนได้มีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คุณธรรม 6 ประการ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และจริยธรรมไว้ในหัวข้อต่าง ๆ และได้ย้ าเตือนให้นักศึกษาด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม กิจกรรมนี้ถือเป็นการเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

- นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นเรื่องการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู้จักการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าเรียน การปฏิบัติตนในการเข้าสอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาด้วย 

- ให้นักศึกษามีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยการไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จักคัดแยกขยะและการใช้
จักรยานอย่างมีวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

- นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- ก าหนดเวลาและคะแนนส าหรับการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ในการท าโครงงานประจ ารายวิชา นักศึกษาต้องสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ และมอบหมายให้

นักศึกษารวบรวมงานมอบหมายต่าง ๆ ไว้ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ E-learning จะเห็นได้ว่าลักษณะ
งานที่มอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นักศึกษาท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น า
และการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความ
รับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน การสื่อสาร ความร่วมมือกัน และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

- จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นลักษณะของ Blended Learning โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนภายในห้องเรียน และจัดหาสื่อวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเพื่อน าขึ้น  
E-learning ส าหรับให้นักศึกษาสามารถน าไปทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและตลอดเวลา นอกจากนี้ในบาง
ประเด็นได้ก าหนดให้นักศึกษาท าการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และน ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยการน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

(3)  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  
- การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและเงื่อนไขท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 

      - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และจากผลงาน

ของการเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้ใน E-learning 
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2.  ความรู้ 
 (1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

 2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  
 2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
       2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
  )2(   วิธีการสอน  

-  สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Project-based learning 

-  ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากโจทย์ตัวอย่างที่ให้  
-  ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างหลักคิดทาง

วิชาการในศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
คุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

-  ฝึกให้นักศึกษาได้คิดปัญหา และหาวิธีแก้ปัญหา พร้อมฝึกฝนการน าความรู้ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่
ได้จากการเรียน ไปใช้ในการจัดท าโครงงานประจ ารายวิชา กิจกรรมนี้ถือเป็นการบูรณาการงานสร้างสรรค์กับการ
เรียนการสอนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) อีกด้วย 

-  ฝึกให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเนื้อหาที่มีความส าคัญในแต่ละบทเรียน 
-  แนะน าให้นักศึกษาท าการค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนแนะน าไว้ใน  

E-learning เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม มีนิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทันกับความเคลื่อนไหว และ
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

- นอกจากนี้การสอนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับรายวิชานี้ ผู้สอนยังได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนให้กับนักศึกษา โดยการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวและวีดิทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาชี้ประเด็นส าคัญใน
ชั้นเรียน รวมถึงสร้างลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ E-learning 
   (3)  วิธีการประเมินผล 

-  การทดสอบย่อย 
-  การส่งการบ้าน และงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนและ E-learning 
-  การประเมินผลจากโครงงานประจ ารายวิชาที่พัฒนาและน าเสนอ  
-  การทดสอบย่อยและการสอบปลายภาคเรียน 

3.  ทักษะทางปัญญา 
 (1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.3  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3.4  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้ 
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 (2)  วิธีการสอน 
-  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง  
-  กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความเท่าทันกับความ

เคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

-  การอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอนได้ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้ โดยเป็นการฝึกทักษะ
การติดต่อสื่อสาร (Communication) รวมทั้งได้เปิดห้องสนทนาและกระดานสนทนาไว้ในระบบ MS-teams ของทาง
มหาวิทยาลัยฯ ไว้ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนอกห้องเรียน 

- ส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) โดยมีการจัดกิจกรรมให้ท างานร่วมกันเป็นทีม 
เพ่ือท าการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมแก้ไขปัญหาด้วยโครงงานประจ ารายวิชาที่
เป็นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางสังคม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

)3(   วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตามผลงานที่นักศึกษาท า โดยพิจารณาจากวิธีการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ว่า
เหมาะสมหรือไม ่

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
      4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  

 4.4  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 (2)  วิธีการสอน 

-  มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาตามหัวข้อที่ก าหนด โดยนักศึกษาต้องน าความรู้ที่ได้เรียนและศึกษา
ในคาบเรียนมาพัฒนางาน เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและความสามารถ
ผลิตผลงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

-  ก าหนดให้มีกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม เช่น การท าโครงงานประจ ารายวิชา เพื่อก่อให้เกิดการ
สื่อสารและความร่วมมือกัน ถือเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี มี
ภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในกลุ่มนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking) อีกด้วย 

(3)  วิธีการประเมินผล 
ประเมินตามพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนองานกลุ่ม และบทบาทในการท างาน

กลุ่ม รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
    5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

5.3  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

(2)  วิธีการสอน  
-  มีโจทย์ตัวอย่างและแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มพูนการรู้

สารสนเทศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
-  ให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองในโครงงานประจ ารายวิชา และน าเสนอการแก้ปัญหา  

ที่เหมาะสม โดยจัดท าเป็นเอกสารรายงานรูปเล่ม และน าเสนอหน้าชั้นเรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทักษะกระบวนการคิด มีความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ให้
เหมาะสมกับบริบททางสังคม และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

)3(   วิธีการประเมินผล 
      ประเมินจากวิธีการเลือกใช้เครื่องมือที่นักศึกษาใช้ในการแก้ปัญหา และผลงานของนักศึกษา 

 
 



มคอ. 3 

หมวดที่  5แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาห์ท่ีมีการ 
1.  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 
3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
4.  บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  
5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

1 
9 ส.ค. 64 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 คุณภาพของซอฟต์แวร์ 
 ระบบ 
 วิศวกรรม 
 ปัญหาในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์  
 

- ทดสอบภูมิหลังและศักยภาพของผู้เรียน 
(เพ่ือน าไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และ
เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผลการ
เรียนรู้และกลุ่มผู้เรียน) 
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยมี
การสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  (ยึดมั่น ใน
คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และย้ าเตือนให้
นั กศึกษาด า เนินชี วิ ตตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ เ พ่ือรับใช้
สังคม นอกจากนี้ ได้สอดแทรกให้นักศึกษา
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องการ
แต่งกาย การเข้าชั้นเรียน และการปฏิบัติตน
ในการเข้าสอบ สอดแทรกกิจกรรม 7 ส. 
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้าง
นิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น 
การไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน ซึ่งถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
- ชี้แจงรายละเอียดวิชา งานมอบหมาย 
รูปแบบวิธีการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
วัดผลและประเมินผล 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 
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 10 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

2 
16 ส.ค. 64 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 แนวทางการพัฒนาระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบ

เชิงโครงสร้าง 
 การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว 
 การวิเคราะห์และออกแบบ

เชิงวัตถุ 
 เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

ระบบ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 การศึกษาความเป็นไปได้ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

3 
23 ส.ค. 64 

การวางแผนโครงการ 
 การสร้างแผนงาน 
 การวางแผนโครงงาน 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 
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 11 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

4 
30 ส.ค. 64 

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 
 แนวคิดของการบริหาร

โครงการ 
 การวางแผนด าเนินโครงการ 
 การด าเนินโครงการ 
 การสิ้นสุดโครงการ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

5 
6 ก.ย. 64 

การบริหารเวลาโครงการ 
 การก าหนดกิจกรรม 
 การเรียงล าดับกิจกรรม 
 การประมาณการทรัพยากร

ของกิจกรรม 
 การประมาณการระยะเวลา

ของกิจกรรม 
 การพัฒนาตารางเวลา 
 การคิดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้นเรียน 
- มีการทดสอบย่อยเพ่ือเป็นการทบทวน
ความเข้าใจ 
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

6 
13 ก.ย. 64 

การบริหารค่าใช้จ่ายของ
โครงการ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- นักศึกษามีส่วนร่วมฝึกท าหน้าชั้นเรียน 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

 การบริหารค่าใช้จ่ายของ
โครงการ 

 การประมาณการค่าใช้จ่าย 
 เทคนิคและเครื่องมือส าหรับ

การประมาณการค่าใช้จ่าย 
 การประมาณการแรงงานด้วย

วิธี COCOMO 
 การจัดประเภทของระบบงาน

ที่ก าลังพิจารณา 
 ปัญหาที่พบในการประมาณ

การค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการทดสอบย่อยเพ่ือเป็นการทบทวน
ความเข้าใจ 
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

 

7 
20 ก.ย. 64 

การวิเคราะห์ความต้องการ 
 ความต้องการ 
 ชนิดของความต้องการ 
 คุณลักษณะของความ

ต้องการ 
 Requirement definition 

document 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 
 

3/0/0  

8 
28 ก.ย. 64 

ทดสอบย่อย (เทียบเท่าสอบกลางภาค) 
โดยจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ 

9 
4 ต.ค. 64 

การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบ 
 วิธีการออกแบบระบบ 
 คุณลักษณะของการออกแบบ

ระบบที่ดี 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ 
- มีการทดสอบย่อยเพ่ือเป็นการทบทวน
ความเข้าใจ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

 กลยุทธ์ในการออกแบบระบบ 
 เทคนิคและเครื่องมือในการ

ออกแบบระบบ 
 การทวนสอบและการค านวณ

การออกแบบ 

- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

10 
11 ต.ค. 64 

การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
 หลักการออกแบบตามความ

ต้องการของผู้ใช้ 
 แนวทางการออกแบบส่วน

ติดต่อกับผู้ใช้ 
 รูปแบบของ User interface 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มีการทดสอบย่อยเพ่ือเป็นการทบทวน
ความเข้าใจ 
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และE-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

11 
18 ต.ค. 64 

การพัฒนาโปรแกรม 
 การเขียนโปรแกรม 
 มาตรฐานและกระบวนการใน

การเขียนโปรแกรม 
 ข้อเสนอแนะในการเขียน

โปรแกรม 
 Documentation 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 
- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

12 
25 ต.ค. 64 

การทดสอบโปรแกรม 
 การบกพร่องของซอฟต์แวร์ 
 Unit testing 
 Integration testing 
 Automated testing tools 

and techniques 
 The test life cycle 
 Estimating software 

quality 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

13 
1 พ.ย. 64 

การทดสอบระบบ 
 ขั้นตอนในการทดสอบระบบ 
 Function testing 
 Performance testing 
 Acceptance testing 
 Installation testing 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และE-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

14 
8 พ.ย. 64 

การติดตั้งระบบ การปิดและการ
ประเมินโครงการ 

 การติดตั้งระบบสารสนเทศ 
 การฝึกอบรม 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานจากโจทย์ที่ก าหนด และฝึก
ปฏิบัติ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 



มคอ. 3 

 15 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ / รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน  

และสื่อที่ใช้ 
จ านวนชั่วโมง 

ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

 ชนิดของการฝึกอบรม 
 วิธีการฝึกอบรม 
 การท าเอกสารประกอบ

โปรแกรม 
 การปิดโครงการ 
 การประเมินโครงการ 

- มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจัดท าเป็น
โครงงานประจ ารายวิชา เพ่ือส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และ E-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

15 
15 พ.ย. 64 

การบ ารุงรักษาระบบ 
 การบ ารุงรักษาระบบ 
 การประเมินการบ ารุงรักษา

ระบบ 
 กระบวนการในการ

บ ารุงรักษาระบบ 
 ลักษณะของการบ ารุงรักษา 
 ปัญหาของการบ ารุงรักษา

ระบบ 

- ทดสอบความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ  
- มอบหมายงานให้ท าเพ่ือสรุปความเข้าใจ
ของเนื้อหาที่เรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สื่อการสอน 
- แบบทดสอบก่อนเข้าบทเรียน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint และE-learning 
- วีดิทัศน์ประกอบการบรรยาย 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

 

16 
22 พ.ย. 64 

น าเสนอโครงงานประจ ารายวิชา - นักศึกษาน าเสนอผลงานที่ได้พัฒนาจาก
องค์ความรู้โดยรวมตลอดรายวิชา โดยเน้น
ให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงงานด้วย
ตนเองและพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการวิ จั ยทา งด้ านวิทย าการ
คอมพิวเตอร์ 
โดยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ 

3/0/0 อ.นฤดี 
บูรณะจรรยา
กุล 

17 
7 ธ.ค. 64 

สอบปลายภาค 
โดยจัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ 

รวม  45/0/0  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

* ผลการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1.3, 2.3, 5.1, และ 
5.3  

- การเข้าชั้นเรียน  
- การท าแบบทดสอบท้ายบท  
- งานที่ได้รับมอบหมาย และ

แบบฝึกหัด 
- การจัดท ารายงาน 
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 2% 
10% 
10% 

 
10% 
3% 

1.2, 1.3, 2.3, 4.2, 
5.1, และ 5.3  

โครงงานรายวิชาการเขียนเอกสาร
โครงงาน และการน าเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 15% 

2.1, 2.2, 3.3 และ 3.4 
การทดสอบย่อย 28 ก.ย. 64 

13.00-16.00 น.  
20% 

2.1, 2.2, 3.3 และ 3.4 
การสอบปลายภาค 7 ธ.ค. 64 

13.00-16.00 น. 
30% 

 
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ที่ก าหนดในหลักสูตร 
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หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
นฤดี บูรณะจรรยากุล. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CS3863 Software Engineering. มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2562. 
 
2.  เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 

Ian Summerville. Software Engineering. Ninth edition, Addison-Wesley, 2011. 
น้ าฝน อัศวเมฆิน. หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์. ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. 
สุวรรณี อัศวกุลชัย. วิศวกรรมซอฟต์แวร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2018. 
เพ็ญศรี ปักกะสีนัง. การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ. ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556. 
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering). เคทีพี คอมพ์แอนด์ 

คอนซัลท์, 2550 
วิทยา สุคตบวร. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น. ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. 
พรฤดี เนติโสภากุล. วิศวกรรมซอฟต์แวร์. ท้อป, 2549. 
สมชาย กิตติชัยกุลกิจ. เรื่องพัฒนาซอฟต์แวร์มีแค่นี้. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548. 
เมสินี นาคมณี. การวางแผนโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์. แว่นแก้ว, 2547. 
อภิรักษ์ ปนาทกูล. Design mobile app. ทรูดิจิตอลคอนเท้นท์แอนด์มีเดีย, 2556. 
 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

HCU e-learning https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/ 
 

หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ ความเห็นจาก

นักศึกษาได้ดังนี้ 
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 
-  แบบประเมินรายวิชาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ สาขาวิชาฯ เป็นผู้ส ารวจ 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
-  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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-  การสัมภาษณ์แนวคิดและทัศนคติของนักศึกษา 
-  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
-  การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
-  การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

รายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ โดยการประชุมพิจารณาข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม และ
พิจารณาผลสอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย
มีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้พิจารณา 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ผู้สอนจะน าผลการประเมินออนไลน์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษานั้น เพ่ือน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนร่วม 
- ปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรตามข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม

ข้อ 4 
 



 

 

 

 

CS3863 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 2 สิงหาคม 2564 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




