
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BC304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) 

 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (3-0-6) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิชาเอก 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษาที 1/2558  ชนัปีที 3 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 10 สงิหาคม 2558 
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพือให้นกัศกึษามีความรู้พืนฐานเกียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

2) เพือให้นกัศกึษามีความรู้และเข้าใจเกียวกบัวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

3) เพือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และพัฒนาระบบงาน

ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  เพือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิการอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเพือให้

ผู้ เรียนได้ปฏิบติัการศึกษากระบวนการทางธุรกิจขององค์กรจริง และนําความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบมา

ประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบงานให้มีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

. คําอธิบายรายวิชา  

 ความรู้เบืองต้นเกียวกบัการวิเคราะห์และออกแบบ การกําหนดระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 

และโมเดลข้อมูล การศกึษาความเป็นไปได้ การกําหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การ

นําหลกัการของระบบสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ วงจรการพฒันาระบบและการทําต้นแบบ 

กรณีศกึษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบในธุรกิจ 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ชวัโมงต่อภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของ

นกัศกึษาเฉพาะรายและ

ข้อตกลงของกลุม่เรียน 

- ศกึษาด้วยตนเอง 90 

ชวัโมงต่อภาคการศึกษา 

. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์ประจําวิชาจดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความต้องการ 1 ชวัโมง ต่อสปัดาห์ 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 .  คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1. มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 
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1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

  

 .  วิธีการสอน 

1.2.1. บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาในประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวข้องกบัการวิเคราะห์และออกแบบ 

1.2.2. กําหนดให้นกัศกึษาทํางานเป็นกลุม่โดยฝึกปฏิบติักบัธุรกิจจริงในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมี

การแบ่งหน้าทีรับผิดชอบทีชดัเจน 

1.2.3. สอดแทรกการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต โดยยดึหลกัความพอดี ความ

มีเหตผุล และความตระหนักในคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.4. เปิดโอกาสให้นกัศึกษามีสว่นร่วมในการอภิปรายในชนัเรียน 

1.2.5. ฝึกให้นักศกึษาตระหนกัถงึความสาํคัญของการตรงต่อเวลาในการเข้าชนัเรียน และเคารพต่อกฎ ระเบียบ 

ในการเรียนและการสอบ 

1.2.6. สอนให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1. ประเมินพฤติกรรมในชนัเรียน และพฤติกรรมการทํางานร่วมกบัผู้อืน 

1.3.2. ประเมินจากการใช้หลกัเหตุผลประกอบการคิดและการตดัสนิใจ ทศันคติ แนวความคิด ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.3. ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลา    

1.3.4. ประเมินผลจากการส่งงานทีได้รับมอบหมายถกูต้องและตรงเวลา  

1.3.5. ประเมินผลจากการมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมทีแสดงออกในการเรียนและการสอบ 

. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1.1. ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทีจําเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลมุทัง  

 การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.1.3.  มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทังการปรับปรุงแผนงานในสาขาที

ศกึษา 

2.1.5. มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 
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 .  วิธีการสอน 

2.2.1. บรรยายพร้อมยกตวัอย่างเกียวกบัคุณลกัษณะและทักษะทีจําเป็นสาํหรับนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.2.2. บรรยายพร้อมยกตวัอย่างกรณีศกึษาเกียวกบัการวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้

และแนวทางในการแก้ปัญหา การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบทีเหมาะสม และการใช้

เครืองมือสร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์และออกแบบ 

2.2.3. กําหนดให้นกัศกึษาทําโครงการเป็นกลุม่โดยฝึกปฏิบติักบัธุรกิจจริง โดยนําความรู้ด้านบริหารธุรกิจและ

ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสาํหรับธุรกิจ 

และให้นกัศึกษาใช้เครืองมือสร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์และออกแบบ จดัทํารายงานและนําเสนอ

ผลงาน 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1.  ประเมินพฤติกรรมในชนัเรียน และพฤติกรรมการทํางานร่วมกบัผู้อืน 

2.3.2. ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

2.3.3. ประเมินผลจากความถกูต้องและคณุภาพของงานทีนกัศกึษาได้รับมอบหมาย โดยนกัศึกษาสามารถ

กําหนดความต้องการระบบสารสนเทศและนําเสนอเทคโนโลยีทีเหมาะสม ใช้เทคนิคในการวิเคราะห์และ

ออกแบบทีเหมาะสม มีทักษะในการใช้เครืองมือสร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์และออกแบบ สามารถ

เขียนเอกสารทางเทคนิคเพือแสดงผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2.3.4. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1.1. สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.1.2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.1.3. สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.1.4. สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือก

ทางเลอืกทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

3.2.1. การสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาจากกรณีศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา ด้วย

กระบวนการคิดเชิงระบบตามทฤษฎีทางธุรกิจต่างๆ ทเีกียวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ 

3.2.2. มอบหมายให้นกัศกึษาทําการศกึษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ และการนําเสนอผลงาน  

3.2.3. การอภิปรายกลุม่ 

3.2.4. กําหนดให้นักศึกษาทําโครงการเป็นกลุ่มโดยฝึกปฏิบัติกับธุรกิจจริง โดยให้ศึกษาและวิเคราะห์ความ

ต้องการระบบสารสนเทศ พร้อมทังนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและการเลือกใช้เทคโนโลยีที

เหมาะสม 

3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1. ประเมินผลจากความถกูต้องและคณุภาพของงานทีมอบหมาย 
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3.3.2. ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

3.3.3. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1.1. สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.1.2. สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.1.3. สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อืน 

4.1.4. สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.1.5. มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 

4.2 วิธีการสอน 

4.2.1. กําหนดให้นกัศกึษาทําโครงการเป็นกลุม่โดยฝึกปฏิบติักบัธุรกิจจริง ซงึนกัศกึษาจะได้ติดต่อประสานงาน

กบัองค์กรธุรกิจทีสนใจ และมีการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบภายในกลุ่มอย่างชดัเจน 

4.2.2. จดักิจกรรมกลุม่และรายบคุคลในการวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศกึษา และการอภิปรายโต้แย้งหรือ

สนบัสนนุ 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1. ประเมินผลจากคณุภาพของงานทีมอบหมาย และการนําเสนอผลการทํางานเป็นรายกลุม่ 

4.3.2. พิจารณาพฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

4.3.3. ประเมินผลจากการตอบปัญหาและแสดงความคิดเห็นในชนัเรียน 

 

. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1.1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ

ตดัสนิใจทางธุรกิจ 

5.1.2. สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.1.3. สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทังในรูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.1.4. สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 

5.2 วิธีการสอน 

5.2.1. มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองทางเว็บไซต์  แล้ววิเคราะห์พร้อมกบันําเสนอข้อมลูในรูปแบบที

เหมาะสม เช่น แบบบรรยาย  กราฟ และตารางตวัเลข  พร้อมทงัระบแุหลง่อ้างอิง  
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5.2.2. กําหนดให้นักศกึษาทําโครงการเป็นกลุม่ โดยฝึกดําเนินการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน วางแผนโครงการ 

ศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการปฏิบัติงาน พร้อมทงันําเสนอแนว

ทางการพฒันาระบบและการเลอืกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม 

 

 

5.3 วิธีการประเมินผล  

5.3.1. ประเมินผลจากการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานของนกัศึกษา โดยพิจารณาวิธีการสอืสาร การใช้

ภาษาทีถกูต้อง และการเลอืกใช้เทคโนโลยีทีช่วยในการสอืสารอย่างเหมาะสม 

5.3.2. ประเมินผลจากความถกูต้องและคณุภาพของงานทีได้รับมอบหมาย 

5.3.3. สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

1 

(19/8) 

บทที 1 ความรู้เบืองต้นเกียวกับการ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- สว่นประกอบของระบบสารสนเทศ 

- การวเิคราะห์ระบบ 

- แนวทางการพฒันาระบบ 

 

3 กจิกรรม : 

- อธิบายประมวลรายวชิา 

- แนะนําบทเรียน 

- แนะนํางานทีจะมอบหมายให้   

- บรรยายบทเรียน  

- ยกตวัอย่างเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั 

 สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

2 

(26/8) 

บทที 2 นักวิเคราะห์ระบบ 

. หน้าทีและความรับผดิชอบของนกัวเิคราะห์

ระบบ 

. ความรู้และทกัษะของนกัวเิคราะห์ระบบ 

 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

สือการสอน : 

- สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

- โปรแกรม Socrative สําหรับทํา

แบบทดสอบ 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

3 

(02/9) 

 

บทที  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. วงจรการพฒันาระบบ 

2. วธีิการพฒันาระบบ 

 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

สือการสอน : 

- สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

- โปรแกรม Socrative สําหรับทํา

แบบทดสอบ 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

4 

(09/9) 

บทที  การวางแผนโครงการ 

1. กิจกรรมในระยะการวางแผนโครงการ 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

 2. การกําหนดปัญหา 

3. การกําหนดเวลาโครงการ 

4. การศึกษาความเป็นไปได้ 

5. การจดัตงัทีมงานและการดําเนินโครงการ 

6. การบริหารโครงการ 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ฝึกทําแบบฝึกหดั 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

5 

(16/9) 

 

บทที  การวิเคราะห์ความต้องการ 

1. กิจกรรมในระยะการวเิคราะห์ 

2. การกําหนดความต้องการ 

3. เทคนคิการวเิคราะห์ความต้องการ 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

6 

(23/9) 

 

บทที  การนําเสนอขันตอนการทํางานใน

รูปแบบ Diagram 

- Workflow Diagram  

- การเขียนผงังาน (Flowchart)  

อธิบายการทํางานของระบบ 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ฝึกทําแบบฝึกหดัและโจทย์ปัญหา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

7 

(30/9) 

กรณีศกึษาการวางแผนโครงการและการ

วิเคราะห์ความต้องการของระบบ 

(นําเสนองานครังที 1)  

3 กิจกรรม : 

การนําเสนองานกลุม่ของนกัศึกษา 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

12-17 ต.ค. 2558 สอบกลางภาค ( 30 คะแนน) 

8 

( /10) 

บทที  แบบจาํลองกระบวนการ ตอนที 1 

1.ชนดิของแบบจําลอง 

2.แบบจําลองกระบวนการ 

3.แผนภาพกระแสข้อมูล 

4.วตัถุประสงค์ของแผนภาพกระแสข้อมูล 

5.สญัลกัษณ์ทีใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 

6.กฎเกณฑ์การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

7.ขนัตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

8.การตรวจสอบความสมดุลแผนภาพกระแส

ข้อมูล 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ฝึกทําแบบฝึกหดัและโจทย์ปัญหา 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

9 

(2 /10) 

บทที  แบบจาํลองกระบวนการ ตอนที 2 

1. พจนานกุรมข้อมูล(Data Dictionary) 

2. คําอธิบายกระบวนการ (Process 

Description) 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

- การนํางานกลุม่เสนอหน้าชันเรียน 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

10 

( / ) 

บทที  แบบจาํลองข้อมูล 

1. แผนภาพอีอาร์ (The Entity Relationship 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

Diagram) 

2. ความสมดุลระหวา่งแผนภาพอีอาร์กับ

แผนภาพกระแสข้อมูล 

 

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ฝึกทําแบบฝึกหดั 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

11 

( /11) 

บทที  การออกแบบระบบ ตอนที 1 

1. กิจกรรมในระยะการออกแบบ 

2. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 

3. การออกแบบฐานข้อมูล 

4. การออกแบบ Output 

- ชนดิของ Output 

- การจดัรูปแบบ Output 

- เครืองมือในการสร้างต้นแบบ Output 

- การนําเสนอสารสนเทศบนรายงาน 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

12 

(1 /11) 

บทที  การออกแบบระบบ ตอนที 2 

1. การออกแบบ Input 

2. การออกแบบหน้าจอ 

3. เครืองมือในการสร้างต้นแบบสําหรับฟอร์ม 

Input บนหน้าจอ 

4. การออกแบบ User Interface 

5. การจดัทําโปรโตไทป์ 

การออกแบบโปรแกรม 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- การนําเสนอการแก้ไขปัญหา 

  หน้าชนัเรียน 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

31  

( /11) 

บทที 1  การนําไปใช้และการบาํรุงรักษา 

1. การนําระบบไปใช้ 

2. การเขียนโปรแกรม 

3. การทดสอบระบบ 

4. การแปลงข้อมูล 

5. การติดตงัระบบ 

6. การจดัทําเอกสาร 

7. การฝึกอบรม 

8. การประเมินผลระบบ 

9. การบํารุงรักษาระบบ 

3 กจิกรรม : 

- บรรยายบทเรียน  

- ถามตอบในชนัเรียน 

- ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

41  

( / ) 

บทที 1  มาตรฐานคุณภาพของระบบ

สารสนเทศกับโมเดล CMM 
3 กจิกรรม : 

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

- บรรยาย อภิปราย และถามตอบในชนั

เรียน 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

และสือทีใช้ 
ผู้สอน 

15 

(0 /12) 

กรณีศกึษาการจัดทาํโครงการระบบงาน

คอมพวิเตอร์ 

(นําเสนองานครังที 2)  

- แบบจําลองข้อมูล 

- การออกแบบระบบ 

- สรุปโครงการ 

3 กจิกรรม : 

- ทบทวนบทเรียน 

- การนํางานกลุม่เสนอหน้าชันเรียน 

- ถามตอบในชนัเรียน 

สือการสอน : 

  สือนําเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

สอบปลายภาค ( 0 คะแนน) 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4, 2.1.1, 

2.1.5, 3.1.1, 4.1.1, 

4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 

- การเข้าเรียน 

- การสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

- การตอบคําถามและอภิปรายในชนัเรียน 

ทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 

ทกุสปัดาห์ 

10 

2 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 

4.1.5, 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

- แบบฝึกหัด/รายงาน 

- การทํางานเป็นกลุม่และการนําเสนองาน 

2-14 

,15 

20 

3 1.1.4, 2.1.2, 2.1.3, 

2.1.4, 2.1.5, 3.1.3, 
5.1.1, 5.1.2 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

8 

16 

30 

40 

 

 
หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย อาจารย์บษุรา เอือจิระพงษ์พนัธ์ 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

วิชดุา ไชยศิวามงคล. . การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design). พิมพ์ครังที .

มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

โอภาส เอียมสิริวงศ์.  2555.  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบบัปรับปรุงเพิมเติม).  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยเูคชนั. 
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อรยา ปรีชาพานิช. 2557. คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบบั

สมบูรณ์. นนทบรีุ: ไอดีซีฯ. 

ฮอฟเฟอร์. 2547. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ: เพียร์สนั เอ็ดดเูคชนั อินโดไชน่า. 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

Data Flow Diagram Tutorial (http://www.visual-paradigm.com/tutorials/data-flow-diagram-dfd.jsp) 

Data Flow Diagrams (http://www.cems.uwe.ac.uk/tdrewry/dfds.htm) 

 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- จากการสนทนากลุม่ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน 

- จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้ เรียน 

- จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศกึษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

-  การสงัเกตการณ์สอน 

-  ผลการสอบ 

-  อาจารย์ผู้สอนปรึกษาหารือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  

- รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขเมือสินสดุการสอน และ

พิจารณาผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา เพือเป็นข้อมูลเบืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในปี

การศกึษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาเพือให้ร่วมสมยั และเหมาะกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

- ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

- สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะกรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้และผลการประเมินรายวิชา 

- ตรวจสอบความสอดคล้องของคําอธิบายรายวิชา เนือหา ผลการเรียน ผลงานของนักศึกษา และพฤติกรรมการเรียน 

เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

 


