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•การก าหนดคะแนน 

   

• สอบ Midterm    25% 
• สอบ Final    25% 
• Homework    25% 

• Quiz     15% 

• เขา้เรียน     10% 

 



•Course Outline 
• บทน ำ-วิศวกรรมซอฟตแ์วร ์(Introduction to Software 

Engineering) 

• ภำพรวมของกระบวนกำร (A Generic View of Process) 

• แบบจ ำลองกระบวนกำรพฒันำระบบ  (Process Model) 

• กำรประมำณกำรซอฟตแ์วร ์(Software Estimation) 

• วิศวกรรมควำมต้องกำร (Requirement Engineering) 

• กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรวิเครำะห ์ (Analysis Model) 

• กำรวิเครำะหเ์ชิงวตัถ ุ(Object Oriented Analysis) 

• วิศวกรรมกำรออกแบบ (Design Engineering) 

• กำรออกแบบส่วนต่อประสำนผูใ้ช้ (User Interface Design) 

• กำรทดสอบซอฟตแ์วร ์(Testing) 



• Software Engineer เก่ียวข้องอยา่งไรกบักระบวนการผลติ
ซอฟต์แวร์ 
ตอบ. เป็นบคุคลในสายงานอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ี
วิเคราะห์และตรวจสอบซอฟต์แวร์ท่ีพฒันาขึน้อยา่งมีแผน โดย
อาศยัหลกัการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วย เช่น วดัคา่
ความซบัซ้อนของซอฟต์แวร์ท่ีผลติขึน้มา ตรวจสอบวา่การเขียน
โปรแกรมนัน้ถกูต้องตามหลกัหรือไม่  

  เป็นกลุม่คนท่ีมีทกัษะและความเข้าใจในการพฒันาซอฟต์แวร์เป็น
อยา่งดี สามารถเขียนโปรแกรมได้หลายๆ ภาษา บคุคลเหลา่นี ้
สามารถผลติซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ได้เป็นอยา่งดี 

•Software Engineer 



ได้มีการ จดัอนัดบัอาชีพท่ีน่าท าท่ีสดุในปี 2012 ซึง่อาชีพท่ีน่าท าท่ีสดุได้แก่
วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) โดยวดัจากปัจจยัความต้องการ
ในตลาดแรงงานที่สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ รายได้ท่ีดี บรรยากาศในการท างานที่
สบายๆ ต่างจากอาชีพอื่น และใช้ความต้องการทางกายภาพน้อยมาก 
 
อปุสรรคส าหรับคนท่ีจะเข้ามาท างานวิศวกรซอฟต์แวร์ คือต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะทาง สิ่งท่ีเรียนมาอาจจะใช้ไมไ่ด้ตลอดไป ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมตอ่
การเปลี่ยนแปลง สว่นอาชีพอื่นๆ ท่ีได้อนัดบัรองลงมาคือ นกัสถิติ, นกับริหาร
ทรัพยากรบคุคล (HR), ทนัตแพทย์และนกัวางแผนการเงิน 



•ลกัษณะของวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์ 

•เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งโปรแกรมขนาดใหญ่ 

•สามารถจดัการเกีย่วกบัความซ ้าซอ้นได ้

•เน้นการท างานรว่มกนัของบุคลากร 

•สามารถเปลีย่นแปลงไดง้า่ยเมือ่จ าเป็น 

•เน้นการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

•สนองความตอ้งการของผูใ้ช ้ 

 



•องค์ประกอบของการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

• การวศิวกรรมซอฟตแ์วรเ์ป็นกระบวนการผลติ (production) ที่
ประกอบดว้ยกจิกรรมชว่งต่างๆ เพือ่สรา้งผลติภณัฑซ์อฟตแ์วร ์
(software products) การท ากจิกรรมในแต่ละชว่งอาศยัเทคนิคและ
เครือ่งมอืช่วยต่างๆ (support tools) ทีน่กัวชิาการคอมพวิเตอรแ์ละ
นกัวจิยัไดเ้สนอไว ้ 



•องค์ประกอบของการวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

Software  
production 
processes 

Software  
products 

Support  tools 
/Environments 

Market places / 
users 



•คณุลกัษณะของกระบวนกำรวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

• Understandability : มกีารนิยามขอบเขตของกระบวนการทีช่ดัแจง้
และงา่ยต่อการเขา้ใจ 

• Visibility : ท าใหก้จิกรรมกระบวนการชดัเจนทีส่ดุเพือ่สามารถ
มองเหน็จากภายนอกไดช้ดัเจน 

• Supportability : เครือ่งมอืชว่ยการวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
(CASE)สามารถชว่ยสนบัสนุนกจิกรรมกระบวนการในขอบเขตใด 



•คณุลกัษณะของกระบวนกำรวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

• Acceptability : กระบวนการทีก่ าหนดสามารถยอมรบัและใชโ้ดย
วศิวกรซอฟตแ์วรใ์นการผลติผลติภณัฑซ์อฟตแ์วร ์

• Reliability : กระบวนการถูกออกแบบในแนวทางซึง่ความผดิพลาด
ของกระบวนการถูกหลกีเลีย่งก่อนทีจ่ะสง่ผลต่อความผดิพลาดของ
ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วร ์

• Robustness : กระบวนการสามารถท างานต่อไดแ้มน้วา่มปีญัหาทีไ่ม่
คาดการณ์เกดิขึน้ 



•คณุลกัษณะของกระบวนกำรวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

• Maintainability : กระบวนการสามารถววิฒันาการเพือ่ตอบสนองการ
เปลีย่นแปลงความตอ้งการขององคก์ร 

• Rapidity : กระบวนการสามารถท าใหส้ง่มอบผลติภณัฑไ์ดเ้รว็นบัจาก
ทีร่ปูแบบคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร(์Software specifications) ถูก
ก าหนด 



•ซอฟต์แวร์คืออะไร 

สงัคม 
ทีส่าธารณะ 

โลกธรุกจิ 
ทีท่ างาน 

โลกสว่นตวั 
ทีบ่า้น 

เกม แชท ตกแตง่รปู 

E-mail ดหูนังฟังเพลง จองตัว๋หนัง 

Word Processing E-Commerce 

ควบคมุการผลติ โปรแกรมบญัช ี ควบคมุการผลติ 

E-Government 
บตัรเครดติ 
บตัรเอทเีอ็ม 

ระบบควบคมุรถไฟฟ้า 

ซอฟต์แวร์อยูร่อบตวัเรา 



•การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ 

คอมพวิเตอร์ท างาน
ร่วมกบัอปุกรณ์อ่ืน 

ซอฟตแ์วรค์วบคมุ 

ระบบควบคุมโรงงาน 
ระบบควบคุมสญัญาณจราจร 

อปุกรณ์อ่ืน 
ท่ีไม่ใช่คอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วรท์ีถ่กูฝังในอปุกรณ์ตา่ง ๆ 

โทรศพัทม์อืถอื เครื่องเลน่วซีดี ีดวีดี ี
แอร ์เตาไมโครเวฟ เครื่องยนตใ์นรถยนต์ 

คอมพวิเตอร์ 

แอพพลเิคชนั (ใชใ้นงาน) 

ระบบบรหิารการขาย ระบบบญัช ี
ระบบออนไลน์ของธนาคาร ควบคุมการผลติ 

แอพพลเิคชนั (ใชส้ว่นตวั) 

เกม อนิเทอรเ์น็ต โปรแกรมตกแต่งรปู 

ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน 

ระบบปฏบิตักิาร ภาษาทีใ่ชพ้ฒันาโปรแกรม 



•ซอฟต์แวร์ที่ดีเป็นอย่างไร 

1. คุณภาพดี 
2. ค่าใช้จ่ายต ่า 
3. ใช้งานง่าย 
4. มีความปลอดภัยสูง 
5. ใช้เวลาพัฒนาไม่นาน 

6. ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

7. ต้องเป็นทรัพยากรที่น ามาใช้งานได้
โดยง่าย 

มุมมองของ 
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรแ์ละผูใ้ช้ 

มุมมองของ 
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร ์



•Introduction 

• ซอฟตแ์วร์ (software) หมายถึงชุดค าสัง่หรือโปรแกรมท่ีใชส้ัง่งานให้
คอมพิวเตอร์ท างาน ซอฟตแ์วร์จึงหมายถึงล าดบัขั้นตอนการท างานท่ี
เขียนข้ึนดว้ยค าสัง่ของคอมพิวเตอร์ ค  าสั่งเหล่าน้ีเรียงกนัเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

• ซอฟตแ์วร์ หมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทท่ีท าให้
คอมพิวเตอร์ท างานได ้ 



•Introduction 

• คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 
• ซอฟตแ์วร์ถูกพฒันาหรือจดัการใหเ้กิดข้ึน  
• ซอฟตแ์วร์ไม่สึกหรอ 
• ถูกสร้างตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ (Custom build) 

 



•ซอฟตแ์วร ์(software) 

• ชนิดของซอฟตแ์วร์  
 หากแบ่งแยกชนิดของซอฟตแ์วร์ตามสภาพการท างาน แบ่งแยก
ซอฟตแ์วร์ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

• ซอฟตแ์วร์ระบบ (system software)  
• ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(application software)  

 



•ซอฟตแ์วร ์(software) 

• ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟตแ์วร์ท่ีบริษทัผูผ้ลิตสร้างข้ึนมาเพื่อใชจ้ดัการ
กบัระบบ หนา้ท่ีการท างานของซอฟตแ์วร์ระบบคือด าเนินงานพื้นฐาน
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับขอ้มูลจากแผงแป้นอกัขระแลว้
แปลความหมายใหค้อมพิวเตอร์เขา้ใจ น าขอ้มูลไปแสดงผลบนจอภาพ
หรือน าออกไปยงัเคร่ืองพิมพ ์จดัการขอ้มูลในระบบแฟ้มขอ้มูลบน
หน่วยความจ ารอง  



•ซอฟตแ์วร ์(software) 

• ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์เป็นซอฟตแ์วรท์ีใ่ชก้บังานดา้นต่าง ๆ ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ทีส่ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง ปจัจุบนัมี
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรใ์ชง้านทางดา้นต่าง ๆ ออกจ าหน่ายมาก การ
ประยกุตง์านคอมพวิเตอรจ์งึกวา้งขวางและแพรห่ลาย เราอาจแบ่ง
ซอฟตแ์วรป์ระยกุตอ์อกเป็นสองกลุ่มคอื ซอฟตแ์วรส์ าเรจ็ และ
ซอฟตแ์วรท์ีพ่ฒันาขึน้ใชง้านเฉพาะ  



•ซอฟตแ์วร ์(software) 



•ซอฟตแ์วร ์(software) 

• ชนิดของซอฟตแ์วร ์ 

 ในปจัจุบนั สามารถแบ่งลกัษณะของซอฟตแ์วรอ์อกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

 1.  ซอฟตแ์วรร์ะบบ (System Software) 

 2.  ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(Application Software) 

 3.  ซอฟตแ์วรเ์ชงิวศิวกรรม/วทิยาศาสตร ์(Engineering/Scientific  
     Software) 

 4.  ซอฟตแ์วรฝ์งัตวั (Embedded Software) 

 



•ซอฟตแ์วร ์(software) 

 5.  ซอฟตแ์วรส์ายการผลติ  (Product-line Software) 

 6.  เวบ็แอพพลเิคชัน่  (Web-application) 

 7.  ซอฟตแ์วรป์ญัญาประดษิฐ ์ (Artificial Intelligence Softwear) 



•วิวฒันำกำรของซอฟตแ์วร ์(Software Evolution) 

• กฎแหง่การเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเน่ือง (Law of Continuing Change) 
• กฎแหง่ความซบัซอ้นทีเ่พิม่ขึน้ (Law of Increasing Complexity) 
• กฎแหง่การวางระเบยีบตวัเอง (Law of Self-regulation) 
• กฎแหง่อนุรกัษ์สภาพเสถยีรการจดัระเบยีบ (Law of Conservation of 
Organizational Stability) 

• กฎการคงไวซ้ึง่ความคุน้เคย (Law of Conservation of Familiarity) 
 



• แบง่ตามขนาด 

• แบง่เป็นเลเยอร์(ชัน้) 

• แบง่ตามการน าไปใช้งาน 

• แบง่ตามที่มา 

• แบง่ตามความจ าเพาะเจาะจงในการใช้งาน 

• แบง่ตามลกัษณะข้อมลู 

 

•ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ 



 ขนาดขึน้อยูก่บัจ านวนผู้ใช้ และความแผร่หลายในการใช้งาน 

• ขนาดใหญ่  : เชน่ ระบบส ารวจอวกาศ 

   ควบคมุการบิน  ควบคมุจราจร 

• ขนาดกลาง : เชน่ ระบบบริหารการผลิต 

• ขนาดเลก็ : เช่น ระบบค านวณเงินเดือนพนกังาน 

 

•การแบ่งประเภทซอฟต์แวร์ตามขนาด 



•การแบ่งซอฟต์แวร์เป็นเลเยอร์ (ชัน้) 

ซอฟตแ์วร ์

ฮารด์แวร ์

ซอฟตแ์วร ์

ฮารด์แวร ์

เฟิรม์แวร ์

แอพพลเิคชนั 

ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน 

ฮารด์แวร ์

เฟิรม์แวร ์

แอพพลเิคชนั 
ส าหรับใชง้านคนเดยีว 

แอพพลเิคชนั 
ส าหรับใชง้านรว่มกัน 

ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน 

ฮารด์แวร ์

เฟิรม์แวร ์

แอพพลเิคชนั 
ส าหรับใชง้านคนเดยีว 

แอพพลเิคชนั 
ส าหรับใชง้านรว่มกัน 

มดิเดลิแวร ์

ซอฟตแ์วรพ์ืน้ฐาน 

ฮารด์แวร ์

เฟิรม์แวร ์

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ยคุที ่4 ยคุที ่5 



แบง่เป็น 3 ประเภท 

• ใช้งานเฉพาะอย่าง 

• ท างานได้ตามท่ีลกูค้าก าหนด ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

• ใช้งานกึ่งเฉพาะอย่าง(ใช้งานกึ่งทัว่ไป) 

• ซอฟต์แวร์แพ็กเกจ ต้องมีการปรับแก้ให้เหมาะสมกบัลกูคา่แตล่ะราย 

• ใช้งานทัว่ไป 

• สามารถใช้งานได้ทกุท่ี หรือ ซอฟต์แวร์พืน้ฐาน 

 

•การแบ่งตามความจ าเพาะเจาะจงในการ
ใช้งาน 



•วิวฒันำกำรของซอฟตแ์วร ์(Software Evolution) 

• กฎแหง่การเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง (Law of Continuing Growth) 

• กฎแหง่การลดลงซึง่คุณภาพ (Law of Declining Quality) 

• กฎระบบยอ้นกลบั (Feedback System Law) 



วงจรชีวติของซอฟต์แวร์ 

•การพฒันาซอฟต์แวร์ 

1.วางแผน 2.พฒันา 3.ใชง้านและเมนเทน 

1. วางแผน 

2. พฒันา 

3.ใชง้านและเมนเทน 
(บ ารุงรักษา) 

สรุปความตอ้งการ 
ออกแบบภายนอก 
ออกแบบภายใน 
โคดดิง 
ทดสอบ 

ใชง้าน 
เมนเทน 



  การเมนเทน หมายถงึ งานปรับแก้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบระหวา่งการใช้งาน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึน้ และให้ตอบสนองความต้องการใหม ่ 

•การเมนเทนนัน้ส าคัญอย่างไร 

สดัส่วนต้นทนุของซอฟตแ์วร ์



•ซอฟต์แวร์เอน็จเินียริงกับการพฒันาซอฟต์แวร์ 

วิกฤตก่อให้เกิดซอฟตแ์วรเ์อน็จิเนียริง 

วิกฤตซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์มีขนาด
ใหญ่ขึน้ 

User เพ่ิมขึน้ 
ประสิทธิภาพการผลิต
ซอฟต์แวร์ลดลง 

ขาดแคลนผู้ เช่ียวชาญ  
ด้านซอฟต์แวร์ ต้นทนุของ 

ซอฟต์แวร์สงูขึน้ 
คณุภาพของ 
ซอฟต์แวร์ลดลง 

ซอฟต์แวร์เอน็จเินียริง 
ถูกเสนอในปี 1968  



•ความท้าทายของซอฟต์แวร์เอ็นจเินียริง 
ก าหนดสเปก 

ออกแบบ 

การผลิต 

การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา 

ยากในการก าหนดสเปก 

ไมม่ีวิธีท่ีสมบรูณ์แบบ 
ในการถ่ายทอดรายละเอียด 

ในการออกแบบ 

สามารถออกแบบชิน้สว่นย่อย 
ทีละชิน้แยกกนัได้ง่าย 

สิง่ท่ีจะต้องท าถกูระบชุดัเจน 
สามารถเพิ่มประสทิธิภาพได้ด้วย 
การปรับปรุงการไหลของงาน หรือ 
ใช้เคร่ืองจกัรท างานแทนคน 

ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ 
ได้ง่าย เช่น การตรวจสอบ 

ประสทิธิภาพ การตรวจสอบรูปทรง
ภายนอก 

คงไว้ซึง่ประสทิธิภาพเท่ากบั 
ตอนที่เพิ่งพฒันาเสร็จใหม ่ๆ 

ขึน้กบัความสามารถเฉพาะคน 
และวธีิการคล้ายกบังานวิจยั 

ตรวจสอบยาก หรือควบคมุ
คณุภาพยากมาก 

ไมไ่ด้เพียงแค่การซ่อมหรือ 
คงประสทิธิภาพเดมิไว้ 

แต่ต้องท างานเชิงรุก ในการ
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสทิธิภาพ 

การพัฒนาเคร่ืองจักร การพัฒนาซอฟต์แวร์ 



•การก าหนดสเปก ความต้องการท่ีแสดงออกมา 
ภายนอกเปรียบเสมือนยอดของ 
ภเูขาน า้แข็ง สว่นที่เรามองเห็น 

จะลอยอยู่เหนือน า้ 

ความต้องการท่ีซ่อนเร้นอยู ่
ไมป่รากฏออกมาให้เหน็ 

ตวัภเูขาน า้แข็งสว่นใหญ่ 
จมอยู่ใต้น า้ 

สิง่ทีต่อ้งระวงัในการนิยามความตอ้งการ 



•พซี ี
•ระบบปฏบิตักิาร 
•ระบบไคลเอนตเ์ซริฟ์เวอร ์
•สิง่แวดลอ้มในการพัฒนา 
•อนิเทอรเ์น็ต 
•OS 

•องค์ประกอบของซอฟต์แวร์เอ็นจเินียริง 

การพฒันา 
ซอฟต์แวร์ 

วิธีการ 

เทคนิค สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร 
โครงการ 

•แบบน ้าตก 
•แบบเกลยีว 
•แบบสตรักเจอร ์
•แบบ Object Oriented 

•เทคนคิแบบ Object Oriented 
•อลักอรทิมึ 
•ภาษาทีใ่ชเ้ขยีนโปรแกรม 
•CASE Tool 



•การแบ่งงานย่อย 

ซสิเต็ม 

ซบัซสิเต็ม 

โปรแกรม โปรแกรม 

โมดลู 

โมดลู 

โมดลู 

ซบัซสิเต็ม ซบัซสิเต็ม 



 เป็นการท างานตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการก าหนดคุณสมบติั การ
ออกแบบ การเขียนหรือสร้าง และการทดสอบ 

 กิจกรรมโดยทัว่ไป สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
◦ Specification - การก าหนดหนา้ท่ีการท างานและเง่ือนไขของซอฟตแ์วร์
ท่ีจะถกูสร้าง 

◦ Development - การผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีตรงกบัรูปแบบท่ีไดก้ าหนดไว ้
◦ Validation - การตรวจสอบซอฟตแ์วร์ใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
◦ Evolution - ซอฟตแ์วร์มีวิวฒันาการตามการเปล่ียนแปลงของผูใ้ช ้

 

•What is a software process? 



1.ข้อก าหนดซอฟต์แวร์ (software specification) 
 นิยามหนา้ท่ีต่างๆท่ีตอ้งมีในซอฟตแ์วร์  และระบุขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนพฒันาซอฟตแ์วร์ เช่น กฎหมาย , อตัราภาษี , กฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวใน
การพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 
2. การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ (Software Design and 

Implementation) 
 กิจกรรมน้ีท าการสร้าง / พฒันาซอฟตแ์วร์ใหต้รงกบัขอ้ก าหนด 

(specification) ดว้ยการท ากรรมวิธีการพฒันาซอฟตแ์วร์ ๖ 
(Methodology) มาใชก้บัการพฒันาซอฟตแ์วร์ 

 

 

•กระบวนการซอฟต์แวร์   

(Software Process) 



3. การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ (software validation) 
 กิจกรรมน้ีท าการตรวจสอบความถกูตอ้งของซอฟตแ์วร์ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ วา่
ซอฟตแ์วร์ท่ีผลิตข้ึนไดต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

 
4. ววิฒันาการของซอฟต์แวร์ (software evolution) 
 ในทางปฎิบติั เม่ือซอฟต์แวร์ใชง้านไดร้ะยะหน่ึงแลว้ ผูใ้ชห้รือลูกคา้อาจมีความ
ตอ้งการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงความตอ้งการบางอยา่ง ดงันั้นขั้นตอนการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ ตอ้งมีการเตรียมการบางอยา่งเพ่ือจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีคาดหมายวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

 

•กระบวนการซอฟต์แวร์   

(Software Process) 



• Understandability 
• มกีารนยิามขอบเขตกระบวนการทีช่ดัแจง้และงา่ยตอ่ความ
เขา้ใจ 

• Visibility 
• ท าใหก้จิกรรม กระบวนการมคีวามชดัเจนทีส่ดุ 

• Supportability 
• เครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหซ์อฟตแ์วร ์สามารถชว่ยสนับสนุน
กจิกรรมกระบวนการในขอบเขตใด ้

• Acceptability 
• กระบวนการทีก่ าหนดสามารถยอมรับและใชไ้ดโ้ดยวศิวกรตอ่
ผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรนั์น้ 

•คณุสมบตัขิองซอฟตแ์วรท์ ีม่คีณุภาพ 



 มคีวามถูกต้อง (Correctness) 

◦ ความถูกตอ้งของซอฟตแ์วร์กบัความตอ้งการของผูใ้ชมี้ความตรงกนั 
 มคีวามน่าเช่ือถือ (Reliability) 

◦ ความน่าเช่ือถือในผลลพัธ์และขอ้มูล 
 ใช้งานง่าย (User Friendliness) 

◦ ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะการใชง้านท่ีเป็นมิตรต่อผูใ้ชง้าน ใชง้านง่าย เรียนรู้ง่าย มีขอ้ความ
ช่วยเหลือหรือค าอธิบายท่ีครบถว้น 

 บ ารุงรักษาง่าย (Maintainability) 

◦ กระบวนการสามารถววิฒันาการเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการขององคก์ร
ในอนาคต 

 

•คุณสมบัตขิองซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ 




