1
เอกสารหมายเลข มคอ. 5

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
กรุงเทพมหานคร / คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข'อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123010 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
2. รายวิชาที่ต'องเรียนก/อนรายวิชานี้ (ถ'ามี)
3. อาจารย5ผู'รับผิดชอบ อาจารย5ผู'สอนและกลุ/มเรียน (Section)
อาจารยสุปราณี ห<อมา อาจารยผู<สอน รุ?น/กลุ?ม 61/51 หมู?ที่ 1
4. ภาคการศึกษา / ป>การศึกษาที่เป?ดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปEการศึกษา 2563
5. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการเรียน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข'อ/รายละเอียด
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

ความรู<เบื้องต<นเกี่ยวกับการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การกําหนดปLญหาและการศึกษาความเปNนไปได<
การวิเคราะหความต<องการ
แบบจําลองกระบวนการ
แบบจําลองข<อมูล
สอบกลางภาคเรียน
การออกแบบระบบ
การสร<างระบบและการบํารุงรักษา
กรณีศึกษา
โครงงาน
สอบปลายภาคเรียน
2. หัวข'อที่สอนไม/ครอบคลุมตามแผน
หัวข'อที่สอนไม/ครอบคลุมตามแผน
(ถ'ามี)
ไม?มี

จํานวน
ชั่วโมงที่ได'
สอนจริง

4

3.5

4
4
4
8
4
2
20
4
4
4
2

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2
17.5
3.5
3.5
3.5
3

นัยสําคัญของหัวข'อที่สอนไม/
ครอบคลุมตามแผน
-

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต/าง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกต/างเกิน 25%

แนวทางชดเชย
-

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ให'เกิดผลการเรียนรู'ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู'
คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา
- ทําข<อตกลงร?วมกันในเรื่องการเข<า
ห<องเรียนตรงเวลาและสม่าํ เสมอ
- ระหว?างการบรรยายจะสอดแทรก
เกี่ยวกับการมีวินัย ใฝTรู< ความซือ่ สัตย

ประสิทธิผล
ปEญหาของการสอนวิธีสอน (ถ'ามี)
พร'อมข'อเสนอแนะในการแก'ไข
มี ไม/มี
/
1. นักศึกษาบางส?วนยังขาดความ
รับผิดชอบในเรื่องการตรงต?อเวลา
อาจารยต<องช?วยกระตุน< และสร<าง
บรรยากาศในห<องเรียน
2. การยกประเด็นทางจริยธรรมบาง
เรื่องยังขัดกับความเปNนจริง เช?น ในการ
การละเมิดลิขสิทธิท์ างด<านซอฟตแวร
แนะนําให'นักศึกษาใช'ซอฟต5แวร5กลุ/ม
Open Source หรือ Free ware
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ผลการเรียนรู'
ความรู<

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี ไม/มี

- การบรรยาย ยกตัวอย?างการประยุกต
ใช<งานระบบสารสนเทศ
มอบหมายงานให<ค<นคว<าและฝYก ปฏิบัติจริง

ทักษะทางปLญญา - ฝYกให<วิเคราะหปLญหา โดยให<
วิเคราะหจากเอกสารต?าง ๆ รวมถึง
ปรึกษาจากผู<รู<
- อภิปราย และนําเสนอ

/

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหว?างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

มอบหมายให<นักศึกษาทํางานกลุ?มใน
ลักษณะของการทํางานเปNนทีมและ
นําเสนอผลงาน

/

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช<เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- มอบหมายรายงานให<ค<นคว<า โดยให<มี
เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลขหรือสถิติอ<างอิง
จากแหล?งที่มาของข<อมูลที่นา? เชือ่ ถือ
- นําเสนองานหน<าชัน้ เรียน พร<อม
เสนอแนะเพื่อให<นักศึกษาใช<ภาษาที่
เหมาะสม

/

ปEญหาของการสอนวิธีสอน (ถ'ามี)
พร'อมข'อเสนอแนะในการแก'ไข
- นักศึกษาบางส?วนไม?กลับไปทบทวน
เนื้อหาบทเรียน และปฏิบัติงานด<วย
ตนเอง แต?ทําการคัดลอกของเพื่อนมาส?ง
ทําให<ส?งผลต?อทักษะในด<านความรู<และ
ความชํานาญ อาจารยต<องเข<าไปกระตุ<น
เตือน และเพิ่มแนวทางในการ
มอบหมายงานให<หลากหลายขึน้ มีการ
ทดสอบย?อย
- นักศึกษาต<องเพิ่มเติมทักษะในด<านการ
วิเคราะหอย?างมีเหตุผลมาสนับสนุนงาน
และอาจารยต<องช?วยกระตุ<นด<วยการตั้ง
คําถามเพื่อให<นักศึกษาได<ทําการคิด
วิเคราะหหาคําตอบ
การแบ?งงานในกลุ?มไม?เกิดการกระจาย
งานหรือมีความเหลื่อมล้ําในการทํางาน
โดยงานจะตกอยู?กับสมาชิกไม?กคี่ นใน
กลุ?มเท?านั้น ต<องมีการเข<าไปตรวจการ
ทํางานในทีมให<มากขึ้น ใช<วิธีการสุ?ม
เรียกเพื่อถาม-ตอบคําถาม หรือให<
นําเสนอในส?วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ
นักศึกษาบางคนขาดความมัน่ ในการ
นําเสนอและยังใช<ภาษาไม?ถูกต<อง จึงได<
เพิ่มโอกาสในการนําเสนอให<มากขึ้นและ
ให<ทุกคนได<มีโอกาสในการนําเสนอทั้ง
งานเดี่ยวและงานกลุ?ม

4. ข'อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
นักศึกษาควรได<เรียนรู<จากการลงมือปฏิบัติและนําเสนอให<มากกว?าเดิม รวมถึงให<เพื่อนในห<องเรียนร?วมกัน
อภิปรายงานของกันและกัน เพือ่ ให<นักศึกษาได<เรียนรู<ระบบงานในหลายๆ ระบบงาน
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู?เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอด (W)

5 คน
4 คน
0 คน

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
คิดเปPนร'อยละ
A
0
0.00
B+
0
0.00
B
1
20.00
C+
1
20.00
C
0
0.00
D+
0
0.00
D
0
0.00
F
0
0.00
I*
0
0.00
I
2
40.00
ไม?ระบุ
1
20.00
5. ปEจจัยที่ทําให'ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ'ามี)
ไม?มี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว'ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด'านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.1.1 ระยะเวลาที่ใช<ในแต?ละหัวข<อ อาจมากหรือน<อยกว?า - เนื่องจากเนื้อหาในแต?ละบทเรียนมีความยากง?ายไม?เท?ากัน
ที่กําหนดไว<
รวมถึ ง งานที่ ม อบหมายให< ป ฏิ บั ติ ใ นชั้ น เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี
ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานได<ไม?เท?ากัน
- งานที่มอบหมายมีการแก<ไขหลายรอบเพื่อให<ถูกต<อง
6.2 ความคลาดเคลื่อนด'านวิธีการประเมินผลการเรียนรู'
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาไม?สามารถ
นักศึกษาส?งงานไม?เปNนไปตามกําหนดการจัดส?ง
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาได< จํานวน 2 คน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
-
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หมวดที่ 4 ปEญหาและผลกระทบต/อการดําเนินการ
1. ประเด็นด'านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปEญหาในการใช'แหล/งทรัพยากรประกอบการเรียน
ผลกระทบ
การสอน (ถ'ามี)
ขาดซอฟตแวรที่เปNนมาตรฐานเดียวกันที่ใช<เปNนเครื่องมือใน นักศึกษาต<องดาวนโหลดซอฟตแวรจากอินเทอรเน็ต ทําให<
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เกิดความหลากหลายของซอฟตแวร ขาดความเปNน
มาตรฐานเดียวกัน
2. ประเด็นด'านการบริหารและองค5กร
ปEญหาด'านการบริหารและองค5กร (ถ'ามี)

ผลกระทบต/อผลการเรียนรู'ของนักศึกษา

-

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ข'อวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
1.2 ความเห็นของอาจารย5ผู'สอนต/อผลการประเมินตามข'อ 1.1
เนื่องจากนักศึกษาไม?แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข<อวิพากษในข<อ 1.1 อาจารยผู<สอนจึงไม?สามารถแสดงความเห็นได<
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข'อวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
จากการสอบถามพบว?า เนื้อหาค?อนข<างเยอะมีขั้นตอนในการวิเคราะหและออกแบบที่ละเอียด นักศึกษาขาดการคิด
วิเคราะหอย?างเปNนลําดับ
2.2 ความเห็นของอาจารย5ผู'สอนต/อผลการประเมินตามข'อ 2.1
เนื่องจากมีคําศัพทเทคนิคมาก และเนื้อหาประกอบไปด<วยเรื่องที่เกี่ยวข<องกับระบบธุรกิจ ฐานข<อมูล กระบวนการ
ทํางาน ทําให<นักศึกษาต<องเรียนรู<และนําองคความรู<หลายๆ อย?างมาประกอบกันซึ่งเปNนเรื่องที่ยาก อาจารยอาจต<องสอน
ช<าและอธิบายให<ละเอียดมากขึ้นรวมถึงต<องทําการแก<ไขรายงานให<นักศึกษา และนักศึกษาควรกลับไปทบทวนเนื้อหาที่
เรียนอย?างต?อเนื่อง
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก'าวหน'าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ/านมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ป>การศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผ/านมา
นักศึกษาควรได<เรียนรู<จากการลงมือปฏิบัติและนําเสนอให<
มีการมอบหมายให<นักศึกษาทุกคนวิเคราะหและออก
มากกว?าเดิม รวมถึงให<เพื่อนในห<องเรียนร?วมกันอภิปรายงาน ระบบงานของตนเอง นอกเหนือจากงานกลุ?ม
เพื่อให<นักศึกษาได<เรียนรู<ระบบงานในหลายๆ ระบบงาน
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย?าง แบบฝYกหัด กระตุ<นให<เกิดความตั้งใจเรียน สร<างบรรยากาศการเรียนให<มีความสนุก
3. ข'อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ป>การศึกษาต/อไป
ข'อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล'วเสร็จ
- จัดหา CD สื่อการเรียนการสอนใน
สัปดาหที่ 1 ของภาคเรียน
รูป multimedia / e-Learning ให<
นักศึกษาได<ใช<งานเปNนอีกทางเลือกใน
การเรียนรู<ด<วยตนเอง
- ยกตัวอย?าง/กรณีศึกษา ให<
หลากหลายยิ่งขึ้น
4. ข'อเสนอแนะของอาจารย5ผู'รับผิดชอบรายวิชา ต/ออาจารย5ผู'รับผิดชอบหลักสูตร
-

ผู'รับผิดชอบ
อาจารยผู<สอน

ชื่ออาจารย5ผู'รับผิดชอบรายวิชา อาจารยสุปราณี ห<อมา
ลงชื่อ ..................................................................................... วันที่รายงาน 24 พฤศจิกายน 2563
ชื่ออาจารย5ผู'รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช
ลงชื่อ .................................................................................... วันที่รายงาน ...................................................

