
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) 

 (4) กลุ่มสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน  

จ ำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้ำ) 
 

ทสวด 361 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  361 Software Design and Development 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

หลักกำรกำรออกแบบซอฟต์แวร์และสถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์  วิธีกำรและเทคนิคกำรออกแบบระบบ 
สถำปัตยกรรมซอฟต์แวร์ กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของกำรออกแบบซอฟต์แวร์  รูปแบบกำรออกแบบ กำร 
วิเครำะห์ปัจจัยเชิงประสิทธิภำพของกำรออกแบบซอฟต์แวร์ วิวัฒนำกำรของซอฟต์แวร์  

Principles of the software design and software architecture; methodologies and 
techniques of designing the software system architecture; the requirement analysis of the 
software design; design patterns; the efficiency factor analysis of the software design; the 
software evolution 

 

ทสวด 362 การทดสอบและการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  362 Software Quality Assurance and Testing 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

กระบวนกำรกำรประกันคุณภำพซอฟต์แวร์ กำรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลำดและปัญหำด้ำนคุณภำพ กำรตรวจ
พินิจและกำรทบทวน เทคนิคกำรทดสอบ กำรทวนสอบ และกำรตรวจสอบควำมสมเหตุสมผล กำรประกันคุณภำพ
กระบวนกำรและกำรประกันคุณภำพผลผลิต มำตรฐำนกระบวนกำรเชิงคุณภำพ กำรวิเครำะห์ ปัญหำและกำร
รำยงำนผล วิธีกำรเชิงสถิติในกำรควบคุมคุณภำพ  

The software quality assurance process; avoiding errors and other quality problems; 
inspections and reviews; testing, verification and validation techniques; the process assurance versus 
the product assurance; quality process standards; the product and process assurance; the problem 
analysis and reporting; statistical approaches to the quality control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ict.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf


ทสวด 363 ข้อก าหนดและการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์       3 (2 – 2 – 5) 
ITDS 363   Software Requirement Analysis and Specification 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 
 วิศวกรรมโดเมน เทคนิคกำรค้นพบและกำรซักไซ้ควำมต้องกำร ภำษำและแบบจ ำลองเพ่ือแทนควำม
ต้องกำร เทคนิคกำรวิเครำะห์และตรวจสอบควำมจ ำเป็น เป้ำหมำย และกรณีกำรใช้งำน ควำมต้องกำรในบริบท
ของวิศวกรรมระบบ กำรระบุและกำรวัดคุณภำพภำยนอก เช่น ประสิทธิภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ สภำพพร้อมใช้
งำน ควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง กำรระบุและกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรส ำหรับระบบชนิดต่ำงๆ เช่น ระบบ
ฝังตัว ระบบผู้บริโภค ระบบฐำนเว็บ ระบบธุรกิจ ระบบส ำหรับวิทยำศำสตร์และวิศวกรรม กำรกระท ำระหว่ำง
กันเพ่ือแยกลักษณะ มำตรฐำนกำรท ำเอกสำรด้ำนควำมต้องกำร ควำมสำมำรถในกำรติดตำม ปัจจัยทำงมนุษย์ 
ควำมต้องกำรในบริบทของกระบวนกำรคล่องตัว กำรจัดกำรควำมต้องกำร 
 Domain engineering; techniques for discovering and eliciting requirements; languages and 
models for representing requirements; analysis and validation techniques including needs, goals, and 
the use case analysis; requirements in the context of system engineering; specifying and measuring 
external qualities: performance, reliability, availability, safety and security; specifying and analyzing 
requirements for various types of systems: embedded systems, consumer systems, web-based 
systems, business systems, systems for science and engineering; resolving feature interactions; 
requirements documentation standards; traceability; human factors; requirements in the context of 
agile processes; requirements management 

 

ทสวด 364 การจัดการโครงงานด้านซอฟต์แวร์ 3 (3 – 0 – 6) 
ITDS  364 Software Project Management 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

กำรวำงแผนโครงกำร เครื่องมือกำรจัดกำรโครงกำร กำรจัดกำรวงจรชีวิตของระบบ กำรประมำณกำร 
ค่ำใช้จ่ำยและกำรจัดทำตำรำงปฏิบัติงำน กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตผลและ 
ควำมส ำเร็จ ตัววัดผลิตผล กำรสร้ำงตัวชี้วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของโครงกำร กำรประเมินผล โครงกำร 
กำรก ำหนดควำมต้องกำรของควำมช ำนำญงำนและผู้ร่วมงำนในโครงกำร กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของ
ค่ำใช้จ่ำย เทคนิคกำรแสดงผลและกำรรำยงำน กำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนพฤติกรรมและด้ำน 
เทคนิค กำรจัดกำรและกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลง กำรวิเครำะห์ทำงเลือกและควำมเสี่ยง กำรจัดกำร โครง
แบบและรีลีส กำรพัฒนำโครงกำรซอฟต์แวร์ สัญญำทำงซอฟต์แวร์และทรัพย์สินทำงปัญญำ กรณีศึกษำจำก
โครงงำนในภำคอุตสำหกรรม  

Project planning; project management tools; managing the system life cycle; the cost 
estimation and project scheduling; the human resource management; factors influencing 
productivity and success; productivity metrics; the key performance index for the project 
efficiency and effectiveness; project evaluations determining skill requirements and staffing of 



the projects; cost-effectiveness analysis; reporting and presentation techniques; the effective 
management in both behavioral and technical aspects; change management and planning; the 
option analysis and risks; the release and configuration management; the development of 
software projects; software contracts and the intellectual property; case studies of real 
industrial projects  

 

ทสวด 365 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว    3 (2 – 2 – 5) 
ITDS 365 Agile Software Development 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

คุณค่ำ หลักกำร และกำรปฏิบัติแบบอไจล์ กำรจัดกำรทีมอไจล์ บทบำทและควำมรับผิดชอบ กำรค้นพบ
ผลิตภัณฑ์ กำรวำงแผนแบบอไจล์ส ำหรับผลิตภัณฑ์ซ์อฟต์แวร์ กระบวนกำรกำรพัฒนำแบบอไจล์ กำรทดสอบแบ
บอไจล์ มำตรวัดแบบอไจล์ กำรฝึกปฏิบัติกำรพัฒนำแบบอไจล์กับโครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ในโลกแห่งควำมจริง 

Agile values, principles and practices; managing an agile team: roles and responsibilities; 
the product discovery; the agile planning for software products; the agile development process; 
testing with agile; agile metrics; practice of the agile development to a real-world software 
development project  

 

ทสวด 366 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3) 
ITDS  366 Practical Software Engineering 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  ทสวด 261 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

กำรฝึกพัฒนำซอฟต์แวร์ที่ใช้กระบวนกำรมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพ่ือกำรท ำโครงงำนพัฒนำ
ซอฟต์แวร์เป็นทีมตำมกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ เริ่มตั้งแต่กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของซอฟต์แวร์  กำร
ออกแบบซอฟต์แวร์ กำรสร้ำงซอฟต์แวร์ กำรทดสอบซอฟต์แวร์ กำรประกันคุณภำพซอฟต์แวร์ กำรวำงแผนและ
บริหำรโครงงำนซอฟต์แวร์  

Practising the software development using a standard process of software engineering: 
requirement analysis, software design, software construction, software testing, software quality 
assurance, software project planning and management  

 


