รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตภาควิชา/คณะ/

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข)อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
4123010 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
2. จํานวนหน1วยกิต
3(2-2-5) หน6วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. อาจารย3ผู)รับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุปราณี ห>อมา
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป7ที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปAที่ 3
6. รายวิชาที่ต)องเรียนมาก1อน (per-requisite) (ถ)ามี)
ไม6มี
7. รายวิชาที่ต)องเรียนพร)อมกัน (pre-requisite) (ถ)ามี)
ไม6มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล1าสุด
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ1งหมายและวัตถุประสงค3
1. จุดมุ1งหมายของรายวิชา
เพื่อให>ผู>เรียนสามารถเข>าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและวัฏจักรการพัฒนาระบบ การสํารวจ
ระบบงานปOจจุบัน การวิเคราะห การออกแบบ การจัดสร>าง การเตรียมการเพื่อใช>ระบบสารสนเทศใหม6และการ
บํารุงรักษา รวมถึงระบบดาต>าโฟลไดอาแกรม
2. วัตถุประสงค3ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให>เนื้อหาที่ใช>ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยเหมาะสมกับผู>เรียนและเทคโนโลยีในปOจจุบัน เพิ่มเติม
กิจกรรมที่เพื่อช6วยให>นักศึกษามีความรู> มีทักษะและความเข>าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
2. เพื่ อให> สอดคล> อ งกั บสาระวิ ชาในกรอบหลั กสู ตรมาตรฐานด> า นวิ ทยาการคอมพิ วเตอร ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององคการ การกําหนดผู>เกี่ยวข>องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ และขั้นตอนการพัฒนาระบบงานในรูปแบบ
น้ําตก (Waterfall Model) การสํารวจระบบงานปOจจุบัน การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การจัดสร>างระบบ
และการเตรียมการเพื่อใช>ระบบสารสนเทศใหม6 และการบํารุงรักษา ระบบดาต> าโฟลไดอะแกรม (Data Flow
Diagram: DFD) เพื่อการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
2. จํานวนคาบที่ใช)ต1อภาคการศึกษา
บรรยาย/ปฏิบัติ
สอนเสริม

การฝ^กปฏิบัติ/
การศึกษาด>วยตนเอง
งานภาคสนามการฝ^กงาน/
บรรยาย 30 ชั่วโมงต6อ
ตามความต>องการของ
ฝ^กปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต6อ
การศึกษาด>วยตนเอง 75
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
ภาคการศึกษา
ชั่วโมงต6อภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงต1อสัปดาห3ที่อาจารย3ให)คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก1นักศึกษาเปJนรายบุคคล
อาจารยผู>สอนจัดเวลาให>คําปรึกษา/แนะนําทางวิชาการแก6ผู>เรียนเปaนรายบุคคล รายกลุ6ม 1 ชั่วโมงต6อสัปดาห
(เฉพาะรายที่ต>องการ) ผ6านทางช6องทาง ดังนี้
- วันที่สามารถเข>าพบได> วันศุกร เวลา 09.00-12.00 น.
- อีเมล supranee.h@dru.ac.th
- โทรศัพท 099-923-2292
- ห>องพักอาจารยผู>สอน 532 อาคาร 5 ชั้น 3
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู)ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต)องพัฒนา
ο 1. มีวินัย ตรงต6อเวลา และความ
รับผิดชอบต6อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(2)

ο 2. มีภาวะความเปaนผู>นําและผูต> าม
สามารถทํางานเปaนทีมและสามารถแก>ไข
ข>อขัดแย>งและลําดับความสําคัญ (3)
ο 3. เคารพสิทธิและรับฟOงความคิดเห็น
ของผู>อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค6าและ
ศักดิ์ศรีของความเปaนมนุษย (4)
ο 4. เคารพกฎระเบียบและข>อบังคับ
ต6างๆ ขององค กรและสังคม (5)

ο 5. สามารถวิเคราะห ผลกระทบจาก
การใช>คอมพิวเตอร ต6อบุคคล องคกร
และสังคม (6)

1.2 วิธีการสอน
- ตกลงวิธีปฏิบัติในการแต6งกาย การเข>า
เรียน ทําแบบฝ^กหัด โครงงาน และการ
เข>าสอบ โดยไม6ทุจริตต6อกฎระเบียบ

1.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการทํา
ข>อสอบ
- พิจารณาจากพฤติกรรมการส6งงานที่
ได>รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให>และตรง
เวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเข>าชัน้ เรียน
ตามเวลาที่กําหนด และการแต6งกายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- มอบหมายงานกลุ6มที่เสริมสร>างภาวะ
- พิจารณาจากพฤติกรรม จากความ
ความเปaนผู>นําและผู>ตาม การวางแผนการ รับผิดชอบในหน>าที่ที่ได>รับมอบหมาย
ทํางาน การทํางานเปaนทีม เคารพสิทธิ
และรับฟOงความคิดเห็นของผู>อื่น

- ตกลงวิธีปฏิบัติในการแต6งกาย การเข>า
เรียน ทําแบบฝ^กหัด โครงงาน และการ
เข>าสอบ โดยไม6ทุจริตต6อกฎระเบียบ

- บ ร ร ย า ย ใ น เนื้อหาที่เกี่ยวข>องกับ
ผลกระทบจากการใช>คอมพิวเตอรต6อ
บุคคล องคกร และสังคม

- พิจารณาจากพฤติกรรมในการทํา
ข>อสอบ
- พิจารณาจากพฤติกรรมการส6งงานที่
ได>รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให>และตรง
เวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเข>าชัน้ เรียน
ตามเวลาที่กําหนด และการแต6งกายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- พิจารณาจากพฤติกรรมผู>เรียนระหว6าง
การบรรยาย

2. ความรู)
2.1 ความรู)ที่ต)องได)รับ

2.2 วิธีการสอน

• 1. มีความรู>และความเข>าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา (1)

- บรรยายเนื้อหารายวิชาพร>อมตัวอย6าง
แผนภาพ/กรณีศึกษา
- แบบฝ^กหัด
- กรณีศึกษา
- โครงงาน

ο 2. สามารถวิเคราะห ปOญหา เข>าใจและ

- ตกลงวิธีปฏิบัติในการจัดทําโครงงาน

อธิบายความต>องการทางคอมพิวเตอร
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2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากสอบกลางภาค
- ประเมินผลจากสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- ประเมินผลจากการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการโครงงาน และ
เอกสารโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมผู>เรียนระหว6าง
การนําเสนอโครงงาน

มคอ. 3
รวมทั้งประยุกตความรู> ทักษะและการใช>
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก>ไขปOญหา
(2)
• 3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตัง้
ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ
องคประกอบต6างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร ให>ได>ตรงตามข>อกําหนด (3)

- การทํางานกลุ6ม การนําเสนอ และการ
อภิปรายกลุ6ม

- ประเมินผลจากโครงงานและเอกสาร
โครงงาน

3. ทักษะทางปKญญา
3.1 ทักษะทางปKญญาที่ต)องการ
พัฒนา

3.2 วิธีการสอน
- บรรยายเนื้อหารายวิชาพร>อมตัวอย6าง
การนําไปประยุกต

• 1. คิดอย6างมีวิจารญาณ และอย6างเปaน
ระบบ (1)
• 2. สามารถสืบค>น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช>ในการแก>ไขปOญหา
อย6างสร>างสรรค (2)

- ฝ^กปฏิบัติจากการวิเคราะห กรณีศึกษา
โครงงาน และอภิปรายกลุ6ม

ο 3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห

- ตกลงวิธีปฏิบัติในการจัดทําโครงงาน

และสรุปประเด็นปOญหาและความต>องการ
(3)

3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- ประเมินผลจากสอบกลางภาค
- ประเมินผลจากสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของผู>เรียนจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงงาน
- ประเมินผลจากเอกสารโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมผู>เรียนจากการ
จัดทํา/การนําเสนอโครงงานและเอกสาร
โครงงาน

4. ทักษะความสัมพันธ3ระหว1างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ3ระหว1าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต)อง
พัฒนา
ο 1. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และ

ภาษาต6างประเทศกับกลุ6มคนหลากหลาย
ได>อย6างมีประสิทธิภาพ (1)
ο 2. สามารถใช>ความรูใ> นศาสตร มาชี้นํา
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม (3)
• 3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ6ม (4)

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

- จัดกิจกรรมการวิเคราะห กรณีศกึ ษา
โครงงาน และอภิปรายกลุ6ม

- พิจารณาจากพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของผู>เรียนจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงงาน

- ฝ^กปฏิบัติจากการวิเคราะห กรณีศึกษา
โครงงาน และอภิปรายกลุ6ม

- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของผู>เรียนจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงงาน
- ประเมินผลจากเอกสารโครงงาน
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5. ทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห3เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต)องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

• 1. มีทักษะการใช>เครื่องมือที่จําเปaนที่มี
อยู6ในปOจจุบันในการทํางานทีเ่ กี่ยวข>องกับ
คอมพิวเตอร (1)

- ฝ^กปฏิบัติจากการวิเคราะห กรณีศึกษา
โครงงาน และอภิปรายกลุ6ม ด>วยการใช>สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
นําเสนอ
- จัดกิจกรรมการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
โครงงาน และอภิปรายกลุ6ม

- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของผู>เรียนจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงงาน
- ประเมินผลจากเอกสารโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมและการตอบ
คําถามของผู>เรียนจากการวิเคราะห
กรณีศึกษา และการนําเสนอโครงงาน

ο 2. สามารถสื่อสารอย6างมีประสิทธิภาพ

ทั้งปากเปล6าและการเขียน พร>อมทั้ง
เลือกใช>รูปแบบของสื่อ (3)
ο 3. สามารถใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย6างเหมาะสม (4)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวข)อ/รายละเอียด
ที่
1
ความรู>เบื้องต>นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห และออกแบบระบบ

2

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
- ปฐมนิเทศรายวิชา ตกลง
กิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผล
- ให>แนวทางการเรียนการ
สอนในภาพรวมเกี่ยวกับ
การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบที่สามารถนํามา
ประยุกตใช>ในงานด>านต6างๆ
เช6น ระบบ e-Commerce,
ระบบการสนทนาออนไลน
ระบบบริหารจัดการ เปaน
ต>น
4
- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- ผู>เรียนนําเสนอหัวข>อ
โครงงาน

ผลการเรียนรู>

สื่อการสอน

วิธีการประเมิน

ผู)สอน

1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟล ประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งานและเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- เอกสาร แผนการ
เรียนการสอน
- แบบฝ^กหัด

- พิจารณาจากพฤติกรรมการ อ.สุปราณี ห>อมา
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6งกายตามข>อบัง
คับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากระบบงานที่
วิเคราะหและออกแบบ

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.3, 4.4
5.1, 5.3, 5.4

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด

- พิจารณาจากพฤติกรรมการ อ.สุปราณี ห>อมา
ส6งงาน
ที่ได>รับมอบหมายตามขอบเขต
ที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6งกายตามข>อบัง
คับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- ประเมินผลจากพฤติกรรม
และการตอบคํา ถามของ
ผู>เรียนจากการนําเสนอหัวข>อ

มคอ. 3
3

การกําหนดปOญหาและการศึกษา
ความเปaนไปได>

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- ผู>เรียนนําเสนอแผนผัง
แสดงเหตุและผล

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด
- ตัวอย6างแผนภาพ

4

การวิเคราะหความต>องการ

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- ผู>เรียนนําเสนอข>อมูลที่
ได>มาจากการใช>เทคนิคใน
การสืบเสาะข>อเท็จจริง

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด

5-6

แบบจําลองกระบวนการ

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- ผู>เรียนนําเสนอ
แบบจําลองกระบวนการ
ระดับ 0 และระดับ 1

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด
- ตัวอย6างแผนภาพ

7

แบบจําลองข>อมูล

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- - ผู>เรียนนําเสนอ

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย

1

โครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6งกายตามข>อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

มคอ. 3
แบบจําลองกระบวนการ
ระดับ 2
8

โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด

2

สอบกลางภาค

1.5
2.1
3.1

9-13

การออกแบบระบบ

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน
- ผู>เรียนนําเสนอการ
ออกแบบฐานข>อมูล ส6วน
ติดต6อกับผู>ใช>งานและ
รายงานที่ได>จากระบบ

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด

14

การสร>างระบบและการ
บํารุงรักษา

4

- บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบโปรแกรมนํา
เสนองาน

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- ไฟลประกอบการ
สอน
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- แบบฝ^กหัด
- ตัวอย6างเคสทูล

15

กรณีศึกษา

- วิเคราะหกรณีศึกษา

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3
4.1, 4.3, 4.4

- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร
- กรณีศึกษา

4

2

เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมใน
การทําข>อสอบ
- ประเมินผลจากสอบกลาง
ภาค
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
ส6งงาน
ที่ได>รับมอบหมายตามขอบเขต
ที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

อ.สุปราณี ห>อมา

มคอ. 3
5.1, 5.3, 5.4

16

โครงงาน

17

2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู)

การเรียนรู)
กิจกรรม
ที่
1
ด>านคุณธรรม จริยธรรม
2

4

ความรู>

- นําเสนอโครงงานที่
นักศึกษาได>ทําการศึกษา
วิเคราะห และออกแบบ
- อาจารยสรุปและให>
ข>อเสนอแนะ แต6ในกรณีที่
เปaนโครงงานด>านพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมีการเกริ่น
นําเพื่อเปaนแนวทางไปสู6การ
เรียนรายวิชาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในภาคเรียน
หน>า
สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู)
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
2.1, 2.2, 2.3

1.2, 1.3, 1.4,
1.5,1.6
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3

- โครงงานของ
นักศึกษา
- โปรแกรมนําเสนอ
งาน และเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร

วิธีการประเมิน

เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6ง กายตาม
ข>อบังคับของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ อ.สุปราณี ห>อมา
ส6งงานที่ได>รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให>และตรงเวลา
- พิจารณาจากพฤติกรรมการ
เข>าชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
และการแต6งกายตามข>อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากพฤติกรรม
และการตอบคําถามของ
ผู>เรียนจากการนําเสนอ
โครงงานและเอกสารโครงงาน
- พิจารณาจากพฤติกรรมใน อ.สุปราณี ห>อมา
การทําข>อสอบ
- ประเมินผลจากสอบปลาย
ภาค
สัปดาห3ที่ประเมิน

สัดส1วนของการระเมินผล
(%)
10
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเข>าชัน้ เรียนตามเวลาที่ ตลอดภาคการศึกษา
กําหนดและการแต6งกายตามข>อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
- ประเมินผลจากแบบฝ^กหัด
ตลอดภาคการศึกษา
10
- ประเมินผลจากสอบกลางภาค
8
20
- ประเมินผลจากสอบปลายภาค
17
20

3

มคอ. 3
3

4

5

ทักษะทางปOญญา

ทักษะความสัมพันธระหว6างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช>เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1, 3.2, 3.3

4.1, 4.3, 4.4

5.1, 5.3, 5.4

- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบคําถามของ
ผู>เรียนจากการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงานและเอกสาร
โครงงาน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบคําถามของ
ผู>เรียนจากการวิเคราะห กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงานและเอกสาร
โครงงาน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมและการตอบคําถามของ
ผู>เรียนจากการวิเคราะห กรณีศึกษา
- ประเมินผลจากการนําเสนอโครงงานและเอกสาร
โครงงาน

4

15

5

2, 6, 10 และ 16

10

15

3

2, 6, 10 และ 16

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ , การวิเคราะห3และออกแบบระบบ, ซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน), 2555.

2. เอกสารและข)อมูลสําคัญ
ไม6มี

3. เอกสารและข)อมูลแนะนํา
1. ฝpายผลิตหนังสือตําราวิชาการคอมพิวเตอร. การวิเคราะห3และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น (มหาชน) , 2551.
2. Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design. (9th Edition), Prentice Hall, 2013.
3. ศึกษาเพิ่มเติมจาก VDO ในเว็บไซต YouTube

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ3การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษาได จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
- การสนทนากลุ6มระหว6างผู>สอนและผู>เรียน
- แบบประเมินผู>สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข>อเสนอแนะผ6านอีเมลที่อาจารยผู>สอนได>จัดทําเปaนช6องการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธ3การประเมินการสอน
ในการเก็บข>อมูลเพื่อประเมินการสอนได>มีกลยุทธ ดังนี้
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข>อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข>อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- วิจัยในและนอกชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว6างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข>อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู>ในรายวิชา ได>จาก
การสอบถามนักศึกษา หรือสุ6มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย6อย และหลังการออกผลการเรียน
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได> ดังนี้
- การทวนสอบการให>คะแนนจาการสุ6มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผู>ทรงคุณวุฒิทไี่ ม6ใช6อาจารยประจํา
หลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู>ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข>อสอบ รายงาน วิธีการให>
คะแนนสอบ และการให>คะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได>มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียด
รายวิชาเพื่อให>เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปA หรือตามข>อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข>อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับหรือเพิ่มอาจารยผู>สอนเพื่อให>นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูกับประสบการณ ของอาจารย
หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ

