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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาศาสตร / ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

1. รหัสและชื่อรายวิชา
128-440 การบริหารโครงการซอฟตแวร : (Software Project Management)
2. จํานวนหนวยกิต (ชั่วโมงบรรยาย – ปฏิบัติการ – คนควาดวยตนเอง)
3(2-2-5)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
3.2 ประเภทของรายวิชา (วิชาศึกษาทั่วไป / วิชาเฉพาะ / วิชาเลือกเสรี)
วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยอัญชุลี ไชยรินทร
4.2 อาจารยผูสอน
อาจารยอัญชุลี ไชยรินทร
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 2-2555/ ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร อาคาร 18
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
วันที่ 12 ตุลาคม 2555
หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ในขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ วางแผนการเปนผูนาํ โครงการ การ
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บริหารทีมงานและทรัพยากร ใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางดานการจัดการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนา
โครงการระบบซอฟตแวร มีการศึกษาเพิ่มเติม ในระบบธุรกิจที่เกี่ยวของและเครื่องมือที่ใชจัดการบริหาร ให
เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต
หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ขั้นตอนการบริหารจัดการโครงการ วางแผน การเปนผูนําโครงการ การตรวจสอบดูแล เงื่อนไข การ
กําหนดตารางเวลา งบประมาณเพื่อใหไดประสิทธิภาพ เทคนิคการเจรจาตอรอง การเขียนสัญญา ขอตกลง
เครื่องมือที่ใชในการจัดการตารางเวลา การประมาณคาใชจาย เวลา แผนผังการทํางาน โดยใช PERT/CPM การ
บริหารทีมงาน หลักการของผูบริหารโครงการ เครื่องมือในการตรวจสอบดูแล
2.
จํานวนชั่วโมงที่ใชในการสอนตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การศึกษาดวย
ตามความตองการของ การฝกงาน(Training Hours)
(Lecture Hours)
ตนเอง
30 ชั่วโมง
นักศึกษา
30 ชั่วโมง
75 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยผูสอนประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทางเว็บไซตของภาควิชาฯ ผานอีเมล และFacebook
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หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต (1.1)
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม (1.2)
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ (1.3)
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (1.4)
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม (1.5)
1.2 วิธีการสอน
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสําคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา
- การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
- ประเมินผลระบบงานที่นักศึกษาปฏิบัติ
- ประเมินผลการนําเสนอรายงาน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา (2.1)
สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา (2.2)
สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด (2.3)
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร(2.4)
มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหมๆ (2.6)
มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง (2.7)
สามารถบูรณการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (2.8)
2.2 วิธีการสอน
- อธิบายภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอมกับ
เชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม
- ใชรูปแบบการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
จากตัวอยางจริง
- สอนบรรยายรวมกับการสื่อสาร โดยเนนใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง เชน
จากการคนควาทางอินเตอรเน็ต
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การนําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค (3.2)
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ (3.3)
- สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม (3.4)
3.2 วิธีการสอน
- ใหนักศึกษาตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดให
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- รายงานกลุม
- การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม (4.1)
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน (4.2)
- สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม (4.3)
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม (4.4)
- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม (4.5)
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง (4.6)
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษาทํางานได
กับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ
รับผิดชอบ
- ประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม จากนักรับผิดชอบ การเขาเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค (5.2)
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- สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม (5.3)
- สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม (5.4)
5.2 วิธีการสอน
- นําเสนอเนื้อหาการสอนที่นาสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้น
เรียน
- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพื่อเปนตัวอยางกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
อธิบายเคาโครง การเรียน
การสอน และการวัดผลใน
รายวิชา
2

Introduction to
software project
management
Step Wise: an
overview of project
planning

กิจกรรม
จํานวน
ผูสอน
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
- อธิบายเคาโครงการสอน คะแนนและ อ.อัญชุลี
การวัดผล
ไชยรินทร
- พูดคุยกับนักศึกษา เพื่อประเมินความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
4
- บรรยายเรื่องแนวคิด การเริ่มตนของ อ.อัญชุลี
การวางแผนโครงการ อธิบายขั้นตอน ไชยรินทร
การวางแผนโครงการ
- มอบหมายงานใหนักศึกษา เลือกหัวขอ
โครงการที่สนใจ มาอภิปรายหนาชั้น
เรียน เปนรายบุคคล

3

Workshop 1

4

- Program
management and
project evaluation
- Selection of an
appropriate project
approach
- Software effort
estimation
- Activity planning

4

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

4

5
6

7

8

4
4

- ใหนักศึกษาอภิปรายหนาชั้นเรียน ใน
หัวขอโครงการที่ไดคนหาขอมูลมา
ให เ พื่ อ นๆในชั้ น เรี ย น ร ว มกั น
ประเมินผลการนําเสนอ
- ผูสอนทําการสรุปผลและรวม
เสนอแนะขอคิดเห็น
- บรรยายเรื่อง การวางแผนดําเนิน
โครงการ และการประเมินผลโครงการ
- ใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
- บรรยายเรื่อง การวิเคราะหและการ
ออกแบบโครงการ
- ใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
- บรรยายเรื่อง การจัดการซอฟตแวร
และประมาณราคา ระยะเวลา ใน
การบริหารโครงกร
- บรรยายการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ
- ใหนักศึกษารวมแสดงความคิดเห็น
- บรรยายสรุปทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา
ทั้ง หมดแสดงให เห็ น ถึง ความเชื่ อมโยง
ของเนื้อหาตางๆ
- ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนมา
สอบกลางภาค

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

7

สัปดาห
ที่
9

หัวขอ/รายละเอียด
Risk management

10

- Resource allocation
- Managing people and
organization teams

11

- Monitoring and
control

12

Managing contracts

13

Workshop 2

14

Software quality

15

Workshop 3

จํานวน
กิจกรรม
คาบ
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
4
- บรรยายเรื่อง การบริหารความ
เสี่ยงในโครงการ
- ใหนักศึกษาแบงกลุม และ
มอบหมายงานใหนักศึกษาอภิปราย
หนาชั้นเรียนในหัวขอโครงการที่
ไดรับมอบหมาย
4
- บรรยายเรื่อง การจัดสรรทรัพยากร
ในโครงการ
- ใหนักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็น
4
- บรรยายเรื่อง การควบคุม ดูแล
และติดตามโครงการ
- ใหนักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็น
4
- บรรยายเรื่อง การจัดทําสัญญา
เอกสารที่เกี่ยวของในโครงการ
- ใหนักศึกษารวมกันแสดงความ
คิดเห็น
4
- ใหนักศึกษาอภิปรายหนาชั้นเรียน
ในหัวขอโครงการที่ไดรับมอบหมาย
- ใหนักศึกษารวมกันถาม-ตอบ
ปญหา ในหัวขอที่อภิปราย
- ผูสอนทําการสรุปผลและรวม
เสนอแนะขอคิดเห็น
4
- บรรยายเรื่อง การบริหารคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการซอฟตแวร
- ใหนักศึกษาแบงกลุม และ
มอบหมายงานใหนักศึกษาอภิปราย
หนาชั้นเรียนในหัวขอ มาตรฐานการ
จัดการซอฟตแวร
4
- ใหนักศึกษาอภิปรายหนาชั้นเรียน
ในหัวขอ มาตรฐานการจัดการ
ซอฟตแวร
- ใหนักศึกษารวมกันถาม-ตอบ
ปญหา ในหัวขอที่อภิปราย
- ผูสอนทําการสรุปผลและรวม
เสนอแนะขอคิดเห็น

ผูสอน
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร
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16

ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด

17

4

- บรรยายสรุ ป ทบทวนเนื้ อ หาที่
เรียนมาทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาตางๆ
- ให นั ก ศึ ก ษาร ว มกั น อภิ ป ราย
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1,1.2 - ตรวจสอบเวลาการเขาเรียนของนักศึกษา
1-15
1.5,4.1 - พฤติกรรมในชั้นเรียน
4.2,4.4 - สงงานทีไ่ ดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
- ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- การแสดงความเคารพตออาจารย
1.3,1.4 -สังเกตจากการอภิปรายหนาชั้นเรียน ในงานที่ไดรับ
3, 13, 15
2.1,2.2 มอบหมาย
2.3,3.2 - ประเมินจากระบบงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
3.3,3.4 - ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
4.2,4.3 - ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นใน
4.5,4.6 ชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
5.2,5.3 - ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุม ทั้งดานทักษะ
5.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลและดานความ รับผิดชอบ
- ประเมินทักษะจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการ
นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1,2.2
สอบกลางภาค
8
2.3,2.4
2.5,3.2
3.3,3.4
4.3,5.2
2.1,2.2
สอบปลายภาค
17
2.3,2.4
2.5,3.2
3.3,34
4.3,5.2

อ.อัญชุลี
ไชยรินทร

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

20%

30%

40%
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
Software Project Management 4th Edition
ชื่อผูแตง Bob Hughes and Mike Cotterell
ปที่พิมพ 2006
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
- John Satzinger,Robert Jackson,Stephen Burd. Systems Analysis & Design in a Changing
Word 4th Edition,THOMSON COURSE TECHNOLOGY,2007
- ภานุพันธ รอดศรีนาค,เริ่มตนการใชงาน Microsoft Project 2007,SPC BOOKS 2007
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
- เว็บไซตที่เกี่ยวของกับรายวิชา

10

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา โดยจั ด กิ จ กรรมในการนํ า
แนวความคิดและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน เว็บบอรด
ในเว็บไซตของภาควิชาฯ เปนตน
2. การประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธดังนี้
- ผลการประเมินผูสอนและผลการประเมินรายวิชาของผูเรียน
- ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลการประเมิ น จากนั กศึ กษา และผลการประเมิน ตนเองของผูส อน มาวางแผนดําเนิน การ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาที่สอน รวมถึงปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนใหเหมาะสมมากขึ้น หา
แหลงอางอิงและแนะนําแหลงความรูใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตนเองได
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจา
การเรี ย นรู ใ นรายวิ ช า ได จ าก การสอบถามนั ก ศึ ก ษา และผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษา โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการพิจารณาและใหคําแนะนําทั้งในเรื่องของ
การจัดทําขอสอบและการวัดผลการเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหารายวิชาให
มากขึ้น
- กระตุนใหนักศึกษา พยายามคนควาดวยตนเองใหมากขึ้น และใหกลาแสดงความคิดเห็น และ
กลาตั้งคําถามที่ไมเขาใจในหองเรียน
ผูจัดทํา

หัวหนาภาควิชา

อนุมัติโดย

................................................... ................................................... ..................................................
(อาจารยอัญชุลี ไชยรินทร)
(อาจารยปริวรรต องคศุลี)
(ดร.กาญจนา มหัทธนทวี)
............./............./.............
............./............./.............
............./............./.............

