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มคอ.3 
 
 
 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

คณะ / ภาควชิา มนุษยศาสตร์และประยกุตศิ์ลป์  สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

HN303   การพฒันาระบบสารสนเทศ 
Information Systems Development 

2. จ านวนหน่วยกติ หรือจ านวนช่ัวโมง 
3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวชิา 
ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศึกษา วชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภฤกษ ์มานิตพรสุทธ์   

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคตน้ / ชั้นปีท่ี 3  

6. รายวชิาทีเ่รียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

รายละเอยีดของรายวชิา 
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9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
L สิงหาคม 2559  

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ สามารถเลือกใชแ้บบจ าลองท่ี
เหมาะสม เขา้ใจกลไกและองคป์ระกอบต่างๆ ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้มีความความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เหมาะสมกบัลกัษณะของผูศึ้กษา และ
ความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั  
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ วงจรการพฒันาระบบ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
หลกัการวิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศต่างๆ ในหน่วยงานบริการสารสนเทศ การทดสอบ  
การติดตั้ง การประเมินผลการใชง้าน และการบ ารุงรักษาระบบ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย/ปฏิบัติ สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45/0 ชัว่โมง 
 

ตามความตอ้งการของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 
 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีในการประกอบวชิาชีพดา้นสารสนเทศ จ าเป็นตอ้งมีจรรยาบรรณวชิาชีพ เพื่อให้เป็น          
ท่ียอมรับ และเป็นท่ีเช่ือถือในสังคม  อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละวชิาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองเก่ียวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม ดงัน้ี  
    (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
    (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
    (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
    (4)  มีจิตสาธารณะ 
    (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

1.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
(1) สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน   
(2) ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนใหต้รงเวลา การส่งงาน

ภายในเวลาท่ีก าหนด การแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
(3) สอดแทรกเร่ืองจรรยาบรรณและทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพผา่นการเรียนการสอน 
(4) ปลูกฝังใหน้กัศึกษาแต่งกายและปฏิบติัตนใหเ้หมาะสม ปลูกฝังค่านิยมเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุ์จริตผา่นการเรียนการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
(5) เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาจดัและ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  

1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา  จากการใหค้ะแนนการ                        

เขา้หอ้งเรียน การส่งงานตรงเวลา  และพฤติกรรมการสอบท่ีเป็นไปอยา่งสุจริต 
(2) ประเมินจากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.2 ความรู้ 
1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 นกัศึกษาตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีศึกษา เพื่อใชใ้นการประกอบ

อาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) สามารถสืบคน้สารสนเทศ เพื่อใชใ้นงานสารสนเทศได ้
(5) สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการสารสนเทศได ้ 

1.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี   ฝึกทกัษะ  และ

ประยกุตใ์ชใ้นสภาพแวดลอ้มจริง  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา เน้ือหาสาระของวชิานั้น ๆ นอกจากน้ี
ยงัจดัใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยการเชิญวทิยากรมาบรรยายพิเศษ  และการฝึกปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการ  จึงมีการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี  

(1)  จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้รอบ 
ทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติั   

(2)  จดัการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามขอ้สงสัย 

(3)  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองและรู้จกัคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งสารสนเทศ
ต่างๆ 

1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินผลการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) ประเมินผลจากการทดสอบ แบบฝึกหดั กิจกรรมในชั้นเรียน และงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

(2) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียน 

 
 
 



5 

 

1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวชิาชีพโดยพึ่งตนเองไดเ้ม่ือจบ 
การศึกษาแลว้ ดงันั้นนกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวชิาสารสนเทศศึกษา ในขณะท่ีสอนนกัศึกษา  อาจารยต์อ้งเนน้ให้นกัศึกษา
คิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วธีิการแกปั้ญหา  เพื่อใหน้กัศึกษามีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะทางปัญญา ดงัน้ี 

(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถวเิคราะห์ ประเมิน และเลือกสรรสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานได ้

1.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท่ีฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวพิากษ ์ 

พร้อมทั้งฝึกการแกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(2)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนและน าไป

บูรณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)   ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
(4)   ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  

1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินผลการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ประเมินผลจากการทดสอบ 
(2) ประเมินผลความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จากกิจกรรมในชั้นเรียนและงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย  

1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

นกัศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีไม่รู้จกัมา 
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ก่อน  บุคคลท่ีมาจากสถาบนัอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือเพื่อนร่วมงาน  ความสามารถท่ี
จะปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนตอ้งสอดแทรกวธีิการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัคุณสมบติัต่างๆ ต่อไปน้ี  

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ของความเป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

1.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ  
รับผดิชอบ 

(1) จดักิจกรรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการท างาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นและเรียนรู้บทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนและรับผดิชอบในการ

เรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นและเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษยท์ั้งดา้นวชิาการและ

วชิาชีพ 

(3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความรับผดิชอบ

ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งส่วนตนและส่วนรวม 

1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

(1) สังเกตจากพฤติกรรมการท างานทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มในฐานะผูน้ าหรือผูต้าม 

(2) ประเมินผลผูเ้รียนจากบทบาทการเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

1.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัน้ี 
(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึกทกัษะภาษาเพื่อการส่ือสารทั้งการพูด 

การฟังและการเขียน  
(2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสืบคน้และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3) ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูล  น าเสนอขอ้มูล โดยการเลือกใชค้ณิตศาสตร์ และสถิติท่ี

เหมาะสม 
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) ประเมินผลผูเ้รียนจากความสามารถในการใชภ้าษาในการส่ือสารจากการสอบ

วดัผล   
(2) ประเมินผลงานของผูเ้รียนจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและรายงานท่ีเป็น

รูปเล่ม 

2.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา     
 (Curriculum  Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี 
คุณธรรม จริยธรรม 

   (1)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเอง 
   (2)  เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์ร 
   (3)  มีจรรยาบรรณและมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
   (4)  มีจิตสาธารณะ 
   (5)  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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  ความรู้ 
(1) มีความรู้ในศาสตร์หลกัทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 
(2) มีความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3) มีกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(4) สืบคน้สารสนเทศ เพื่อใชใ้นงานสารสนเทศได ้
(5) สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการสารสนเทศได ้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมและเป็นระบบ 
(2) สามารถใชค้วามรู้ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบติัเพื่อการปฏิบติังานและการแกปั้ญหาได้

อยา่งเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(4) สามารถวเิคราะห์  ประเมิน  และเลือกสรรสารสนเทศ  เพื่อใชใ้นการปฏิบติังานได ้

 
ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์และบุคลิกภาพดี 
(2) สามารถท างานเป็นหมู่คณะได ้รู้บทบาททั้งการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
(4) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและต่อส่วนรวม 

 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ได ้
(3) มีทกัษะในการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
(4) สามารถเลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานได้

อยา่งเหมาะสม 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 

 
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 
ความรู้ 

 

 
ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผดิชอบ 

ทกัษะการ
วเิคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 วชิาเอกบังคับ 
       

  
   

 
       

 
 HN303 การพฒันาระบบสารสนเทศ ○ ○ 

  
○ ● ○  ○ ● 

 
● ○ ○ 

   
○ ○ ○ ● 

 



 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะน ารายวชิา 3 น าเสนอประมวลรายวชิา 
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

2 - Introduction 
- SDLC: Waterfall, V-Shape 

3 บรรยาย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

3 - SDLC: Iterative, Spiral 
- SDLC: Big Bang 

3 บรรยาย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

4 - Software Requirement 
Specification (SRS) 

3 บรรยาย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

5 - SRS Samples 3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

6 - Scrum Framework (1) 3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

7 - Scrum Framework (2) 3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
มานิตพรสุทธ์ 

8 หยดุสอบกลางภาค 
9 - Analysis: Data Models 3 บรรยาย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
10 - Analysis: ERD 3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
11 - Design: DFD 

- Introduction to UML 
3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
12 - Design: UI & UX 

- Tools 
3 บรรยาย กรณีศึกษา ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
13 - Testing (1) 3 บรรยาย และการสาธิต ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
14 - Testing (2) 

- Deployment 
3 บรรยาย และการสาธิต ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์

มานิตพรสุทธ์ 
15 - Maintenance 3 บรรยาย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน/ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

- System/Data Backup 
- Version Control (Git) 

มานิตพรสุทธ์ 

16 สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ วธีิการประเมิน 
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 การสอบกลางภาค 8 30% 
2 การสอบปลายภาค 16 30% 
3 แบบฝึกหดัและโครงงานยอ่ย 1 – 15 30% 
4 การมีส่วนร่วมในหอ้งเรียน 1 – 15 10% 
  รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารต าราหลัก 

Whitten, Jeffrey L., Bentley, Lonnie D., and Dittman, Kevin C. (2000). Systems Analysis and Design     

  Methods. 5th ed.  New York, NY.: McGraw-Hill. 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1. SDLC Tutorial: https://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_overview.htm 
2.2. SRS Example: 

https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/form/anonymous/api/wiki/336d1dbb-
5203-4eb3-8542-f4a2d1af056c/page/d9b0b712-ac9d-43ac-b430-
0bc76b7edc31/attachment/ed2955ae-6245-4310-8491-91f6380b4d25/media/srs%20example.pdf  

2.3. DDS Example: http://robotics.ee.uwa.edu.au/courses/design/examples/example_design.pdf 
2.4. MySQL: https://www.mysql.com/ 
2.5. XAMPP: https://apachefriends.org/ 
2.6. InVision: https://www.invisionapp.com/ 
2.7. Moqups: https://moqups.com/ 
2.8. GitHub: https://github.com/ 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1. ไม่มี 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
1.1. การสนทนาระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 
1.2. แบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1. ผลการสอบ 
2.2. ผลการน าเสนอโครงงานของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1. จากผลการสนทนาระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 

https://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_overview.htm
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/form/anonymous/api/wiki/336d1dbb-5203-4eb3-8542-f4a2d1af056c/page/d9b0b712-ac9d-43ac-b430-0bc76b7edc31/attachment/ed2955ae-6245-4310-8491-91f6380b4d25/media/srs%20example.pdf
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/form/anonymous/api/wiki/336d1dbb-5203-4eb3-8542-f4a2d1af056c/page/d9b0b712-ac9d-43ac-b430-0bc76b7edc31/attachment/ed2955ae-6245-4310-8491-91f6380b4d25/media/srs%20example.pdf
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/form/anonymous/api/wiki/336d1dbb-5203-4eb3-8542-f4a2d1af056c/page/d9b0b712-ac9d-43ac-b430-0bc76b7edc31/attachment/ed2955ae-6245-4310-8491-91f6380b4d25/media/srs%20example.pdf
http://robotics.ee.uwa.edu.au/courses/design/examples/example_design.pdf
https://www.mysql.com/
https://apachefriends.org/
https://www.invisionapp.com/
https://moqups.com/
https://github.com/
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3.2. จากการสังเกตในชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
       มีคณะกรรมการจากภายนอกตรวจสอบขอ้สอบและผลสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ไม่มี 


