กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชำ : 3901 2119
ชื่อวิชำ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
จำนวน : 3 หน่วยกิต 5 ชัว่ โมง
หลักสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวส.1 สทท.1
ควำมรู้พื้นฐำน(Pre-requisite) : เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2559
วัน-เวลำที่เรียน(Class Meeting) : จ.08.20 – 11.20
อ.12.20 – 14.20
ชื่อผู้สอน(Instructor) : นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน
ที่ทำงำน(Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.1
วุฒิกำรศึกษำ : บธ.บ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์(Phone) : 091-8592414
อีเมล์(E-Mail) : suriyathasriruen@gmail.com
หนังสือเรียน(Text Book) : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.

แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : http://learningsystem.6te.net/?page=1
http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=CT479
alaska.reru.ac.th/4122502/less1.ppt
www.lib.ru.ac.th/knowledge/p.../INT1005_6_step_10_11_55.ppt
www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/.../87-2013-08-09-08-39-48
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Knowledge/System%20Analysis%20and%20Design/System%20Analysis
%20and%20Design3.htm
www.sut.ac.th/ist/coursesonline/204201/is2-1.doc
http://pk.homgun.com/pk/?cat=10
จุดประสงค์รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงาน
อาชีพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. จัดทาขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. ดาเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบการทางานของระบบ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องค์ป ระกอบของระบบ วัฏ จักรของระบบ ระเบียบวิธีวิเคราะห์ ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเหมาะสมของระบบ DFD ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียน
เอกสารและการนาเสนอผลการวิเคราะห์

สมรรถนะ (Competency)
ควำมรู้
1. องค์ประกอบของระบบ 2. ระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
ทักษะ
1. ให้มีทักษะปฏิบตั ิการตามระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบได้ 2. ให้มที ักษะปฏิบัติ DFD ERD ได้
คุณธรรม
1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ – รอบคอบ
2. ความซื่อสัตย์ - ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สมั พันธ์
ตัวชี้วัด(KPI : Key Performance Indicator)
1. ผู้เรียนนาความรู้เกีย่ วกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รียนสามารถปฏิบัตติ ามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ผูเ้ รียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation)
เกณฑ์กำรให้คะแนนมี 4 ส่วน
1.
2.
3.
4.

เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤติ
ชิ้นงานปฏิบัติ (งานบุคคล, งานกลุ่ม)
เก็บสะสมระหว่างเรียน
การสอบประมวลความรู้

100%
20%
20%
20%
40%

วิธีกำรสอน(Instructional Strategies)
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบผู้ เรีย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (CIPPA Model) มุ่ งให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. บรรยายและให้นักศึกษาทาการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต
2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มอบหมายงานให้นักเรียนวิเคราะห์ระบบ การปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบ
4. ให้นักศึกษาทาการศึกษาระบบ วิเคราะห์ระบบ นาเสนอระบบ ตามระเบียบวิธีวิเคราะห์ระบบ
5. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตประกอบการบรรยาย
6. ทุกสัปดาห์ที่เรียนนักเรียนทุกคนต้องได้รับความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษครั้งละอย่างน้อย 5 คา

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments)
ให้นักศึกษานาความรู้จากการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(System Analysis and Design) เพื่อสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 2 คน ทางานกลุ่มละ 1
ชิ้นงาน กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของชิ้นงานกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ โดยมีแบบบันทึกความก้าวหน้าของงานที่ทาทุกครั้ง

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment)
ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน

ควำมหมำย

ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน

ควำมหมำย

80 - 100

4.0

การเรียนดีเยี่ยม

60 - 64

2.0

การเรียนพอใช้

75 - 79

3.5

การเรียนดีมำก

55 - 59

1.5

การเรียนอ่อน

70 - 74

3.0

การเรียนดี

50 - 54

1.0

การเรียนอ่อนมำก

65 - 69

2.5

การเรียนดีพอใช้

0 - 49

0

การเรียนขัน้ ต่ำ

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
10 หน่วยการเรียน 18 ครั้ง 90 ชั่วโมง
กำร
กิจกรรมและกระบวนกำรสอน
สื่อกำรสอน
สมรรถนะของผู้เรียน
หัวข้อ
ประเมินผล
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ฟังครูแนะนาการเรียน และ
Power Point, ประเมินตาม ใช้ห้องปฏิบัติการ
ระบบและออกแบบระบบ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
Internet,
สภาพจริง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
การวิเคราะห์ระบบฯ
Computer
การสังเกต
ถูกต้องตามกฎระเบียบ
: CI
องค์ประกอบของระบบ
บรรยาย ค้นคว้าข้อมูล: CIPP Power Point, งานที่ส่ง,
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
Internet,
ประเมินตาม ทางอินเทอร์เน็ต
Computer
สภาพจริง
วัฏจักรของระบบ SDLC
สอนแบบบรรยาย ถึงที่มาที่ไป Power Point, งานที่ส่ง,
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ของ SDLC : CIPP
Internet,
ประเมิน ตาม ทางอินเทอร์เน็ต
Computer
สภาพจริง
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และ
ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนการ
Power Point, งานส่ง,
ศึกษาข้อมูลเพิ่ม
ออกแบบระบบ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ Internet,
ประเมิน ตาม มอบหมายงานให้
: CI
Computer
สภาพจริง
ค้นคว้าเกี่ยวกับองค์กร
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์และ
สอนแบบบรรยาย อธิบายงานที่ Power Point, งานส่ง,
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ออกแบบระบบ ต่อ ฝึกปฏิบตั ิการ
ไปค้นคว้า ฝึกการวิเคราะห์
Internet,
ประเมิน ตาม ทางอินเทอร์เน็ต
วิเคราะห์ระบบงานเก่า
ระบบงานเก่า : CI
Computer
สภาพจริง
วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
บรรยายเรื่องการรวบรวมข้อมูล Power Point, งานที่ส่ง,
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และออกแบบระบบ
: CIPP
Internet,
ประเมิน ตาม เพิ่มเติม
Computer
สภาพจริง
วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
อธิบายถึงการรวบรวมข้อมูลใน Power Point, งานที่ส่ง,
ปฏิบัติการรวบรวม
และออกแบบระบบ ต่อ
การวิเคราะห์ระบบ : CIPP
Internet,
ประเมิน ตาม ข้อมูลในการวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลในการ
Computer
สภาพจริง
ระบบ
วิเคราะห์ระบบ
วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์
ฝึกปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลใน Power Point, งานที่ส่ง,
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และออกแบบระบบ ต่อ
การวิเคราะห์ระบบ
Internet,
ประเมิน ตาม เพิ่มเติม
ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ : CIPP
Computer
สภาพจริง
ระบบ
DFD ERD
บรรยายถึง DFD ERD : CIPP Power Point, งานที่ส่ง,
ศึกษา DFD ERD
Internet,
ประเมิน ตาม เพิ่มเติม
Computer
สภาพจริง
ปฏิบัติ DFD ERD
ฝึกปฏิบัติ DFD ERD
Power Point, งานที่ส่ง,
สามารถเขียน DFD
: CIPP
Internet,
ประเมิน ตาม ERD ได้อย่างถูกต้อง
Computer
สภาพจริง

ที่

หัวข้อ

กิจกรรมและกระบวนกำรสอน

11 นาเสนองาน DFD ERD งานเดี่ยว

ให้นาเสนองานที่ไปค้นคว้า
: CIPP

12 ปฏิบัติ DFD ERD งานกลุ่ม

DFD ERD ปฏิบัติแบบกลุม่
: CIPP

13 นาเสนองานกลุม่ DFD ERD

นาเสนองานกลุม่ DFD ERD :
CIPP

14 การออกแบบการแสดงผล

การออกแบบการแสดงผล :
CIPP

15 การออกแบบฐานข้อมูล

บรรยาย การออกแบบ
ฐานข้อมูล : CIPP

16 การเขียนเอกสารและนาเสนอผลการ
วิเคราะห์

อธิบายการเขียนเอกสารและ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ :
CIPP
อธิบายการนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ระบบ : CIPP

17 นาเสนอผลการวิเคราะห์ระบบ

18 ทดสอบสอบปลำยภำคเรียน

ทดสอบมำตรฐำนรำยวิชำ
: PPA

สื่อกำรสอน
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
Power Point,
Internet,
Computer
แบบทดสอบ,
Computer

กำร
ประเมินผล
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
งานที่ส่ง,
ประเมิน ตาม
สภาพจริง
กำรทดสอบ

สมรรถนะของผู้เรียน
นาเสนองานได้อย่าง
ถูกต้อง
สามารถทางานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้
นาเสนองานกลุม่ ได้
อย่างถูกต้อง
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้
ถูกต้อง
เข้าใจหลักของการ
ออกแบบฐานข้อมูล
เขียนเอกสาร นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้อง
นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ระบบได้อย่าง
ถูกต้อง

หมำยเหตุ
รายละเอียดกาหนดการสอน ชื่อวิชา : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ในช่องกิจกรรม และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี้
C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู้ รียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปญ
ั หา กระบวน
การทางานให้สาเร็จ
A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

