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ค ำน ำ 
 

 แผนการจดัการเรียนรู้รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (System Analysis and Design) 
ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 15 หน่วยการเรียน มีจุดประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
พร้อมทั้ งบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ในดา้นต่าง ๆ เช่น มีความตรงต่อเวลา การรักษาความสะอาด 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริม และตอบสนองให้ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูเ้ขียนมีความ
ตอ้งการ ท่ีจะให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้คน้หา และบูรณาการวิธีการเรียนรู้ จนสามารถมีองค์ความรู้ ความถนัด 
ความช านาญ ทกัษะทางวิชาสามญั วิชาชีพ และมีจินตนาการ ตามท่ีผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งการดว้ยตนเอง 
ซ่ึงต้องผ่านมาตรฐานในระดับท่ีพึงประสงค์ ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ผูเ้รียน มีความสามารถใน 
การปฏิบัติงานร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข  มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้าหากัน  
รู้ และเขา้ใจ มีทกัษะในกระบวนการจดบนัทึกลงในแฟ้มสะสมงาน การอภิปรายโตแ้ยง้กนัด้วยเหตุ  
และผล ใช้เหตุผลเป็นหลกัในการตดัสินปัญหา มีภาวะผูน้ า อนัจะน าสู่การท างานท่ีเป็นระบบมากข้ึน 
สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา อันจะส่งผลให ้
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความสุข และรักการท างาน 
 หากผูเ้รียน สามารถประพฤติ ปฏิบติัไดด้งัท่ีกล่าวมา ก็จะเกิดมีมิติใหม่ทางการศึกษา ท่ีสมบูรณ์
มากข้ึนกว่าเดิม ผูจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หวงัว่า การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการเรียนรู้  
โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างสรรค์ บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ให้แก่สังคม  
และประเทศชาติได ้แผนการจดัการเรียนรู้น้ี เป็นเพียงแนวทางหน่ึงเท่านั้น ท่านท่ีสนใจ สามารถน าไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสม กับการจัดการเรียนรู้ของท่านได้ ตามต้องการ และหลังจากท่ีท่านได้ศึกษา  
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบบัน้ีแล้ว หากพบว่า ยงัมีส่วนท่ีต้องปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม ส่ิงท่ียงั
ผิดพลาด บกพร่องประการใด ขอความกรุณา ได้ช่วยให้ค  าแนะน า  แก่ผูจ้ดัท าด้วย จกัขอบพระคุณ 
เป็นอยา่งสูง 

                      
 
 

(นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา) 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 



 

 

ข 

สำรบัญ 
 

                     หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบญั ข                                 
ค าอธิบายรายวชิา ง  
ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร จ      
ก าหนดการสอน ฉ 
รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ช ้ ช 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 1  
ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัระบบ 1 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 2 
ความเขา้ใจพื้นฐานของการพฒันาระบบ 11 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 3 
นกัวเิคราะห์ระบบและการวเิคราะห์ระบบ 20 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 4 
การศึกษาระบบงาน 29 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 5 
การศึกษาความเป็นไปได ้ 38 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 6  
การรวบรวมขอ้มูล 47 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 7 
การเขียนผงังานระบบ 56 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 8 
การเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 62 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 9 
การอธิบายกระบวนการแบบตน้ไม ้ 68 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 10 
การอธิบายกระบวนการแบบตาราง 74 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 11  
การเขียนแผนผงัขอ้มูลขอ้มูลสัมพทัธ์ 80 
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แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 12 
การเขียนพจนานุกรมขอ้มูล 86 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 13 
การเขียนและน าเสนอระบบงาน 92 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 14 
การออกแบบระบบและการน าไปใช ้ 101 
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้  หน่วยที ่ 15 
การติดตั้งระบบและการทบทวนระบบงาน 110 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
รหัส 3204-2006 วชิำกำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ ท 2 ป 2 น 3 

จ ำนวนช่ัวโมงเรียนต่อสัปดำห์ 4 ช่ัวโมง  รวมเวลำเรียนต่อภำคเรียน 72 ช่ัวโมง 
 
จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 

1. เขา้ใจในการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2. มีทกัษะในการวเิคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์ และเจตคติท่ีดีในวชิาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามหลกัการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษา และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วงจรการพฒันาระบบการ
บริหารโครงการ  เคร่ืองมือสนบัสนุนการพฒันาระบบ แบบจ าลองของระบบงาน  การออกแบบระบบ  
การออกแบบฐานขอ้มูล  การออกแบบผลลพัธ์  การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้กรณีศึกษา 
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ตำรำงวเิครำะห์ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ช่ือวชิำ กำรวเิครำะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิำ 3204 - 2006      

   จ ำนวน    3  หน่วยกติ 
ระยะเวลำเรียน  17  สัปดำห์   จ ำนวน   4 ช่ัวโมง / สัปดำห์   รวมจ ำนวน  72  ช่ัวโมง 

 

ล ำดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยกำรเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีค่ำดหวงัต่อกำรเรียนกำรสอน 1 คร้ัง 

ควำมรู้ ทกัษะ จิตพสัิย รวม(ชม.) 

1. ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัระบบ 1 2 1 4 

2 ความเขา้ใจพื้นฐานของการพฒันาระบบ 1 2 1 4 

3 นกัวิเคราะห์ระบบและการวิเคราะห์ระบบ 1 2 1 4 

4 การศึกษาระบบงาน 1 2 1 4 

5 การศึกษาความเป็นไปได ้ 1 2 1 4 

6 การรวบรวมขอ้มูล 1 2 1 4 

7 การเขียนผงังานระบบ 1 2 1 4 

8-9 การเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 2 4 2 8 

10 การอธิบายกระบวนการแบบตน้ไม ้ 1 2 1 4 

11 การอธิบายกระบวนการแบบตาราง 1 2 1 4 

12-13 การเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 2 4 2 8 

   14 การเขียนพจนานุกรมขอ้มูล 1 2 1 4 

   15 การเขียนและน าเสนอระบบงาน 1 2 1 4 

   16 การออกแบบระบบและการน าไปใช ้ 1 2 1 4 

   17 การติดตั้งระบบและการทบทวน
ระบบงาน 

1 2 1 4 

   18 การประเมินผลการเรียน 4 

รวม 72 
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ก ำหนดกำรสอน 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยกำรสอน สัปดำห์ที่ ช่ัวโมงที่ 
1 ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัระบบ 1 1-4 
2 ความเขา้ใจพื้นฐานของการพฒันาระบบ 2 5-8 
3 นกัวเิคราะห์ระบบและการวเิคราะห์ระบบ 3 9-12 
4 การศึกษาระบบงาน 4 13-16 
5 การศึกษาความเป็นไปได ้ 5 17-20 
6 การรวบรวมขอ้มูล 6 21-24 
7 การเขียนผงังานระบบ 7 25-28 
8 การเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 8-9 29-36 
9 การอธิบายกระบวนการแบบตน้ไม ้ 10 37-40 

10 การอธิบายกระบวนการแบบตาราง 11 41-44 
11 การเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 12-13 45-52 
12 การเขียนพจนานุกรมขอ้มูล 14 53-56 
13 การเขียนและน าเสนอระบบงาน 15 57-60 
14 การออกแบบระบบและการน าไปใช ้ 16 61-64 
15 การติดตั้งระบบและการทบทวนระบบงาน 17 65-68 

 ประเมินผล 18 69-72 
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 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
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           (นายศรากร  บุญปถมัภ)์ 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
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 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 อ่ืน ๆ 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
 
         (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 
                      ผูอ้  านวยการ 
        ............./.................../........... 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่1
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย ความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบ สัปดาห์ที ่1 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความเข้าใจพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบ3 

 
1. สาระส าคัญ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบนั้นจะท าให้สามารถปรับปรุงและพฒันางานต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ระบบ ลกัษณะของระบบ
สารสนเทศ และลกัษณะกระบวนการ ขององคก์รธุรกิจ เป็นพื้นฐานความเขา้ใจส าหรับการพฒันาระบบ
ในชีวติจริง สนบัสนุนกระบวนการท างานในองคก์รธุรกิจ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
    1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและแนวคิดของระบบ 
   2. มีความรู้ความเขา้ใจส่วนประกอบของระบบ  
   3. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายของระบบสารสนเทศ 
   4. มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศ 
   5. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและกระบวนการในระบบธุรกิจ 

                 2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของระบบได ้  
2. สามารถอธิบายส่วนประกอบของระบบได ้
3. สามารถอธิบายความหมายของระบบสารสนเทศได ้
4. มีแนวคิดเร่ืองการพฒันาระบบสารสนเทศได ้
5. สามารถอธิบายความหมายและกระบวนการในระบบธุรกิจได ้  
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นกัศึกษาคน้ควา้ ความหมายและแนวคิด
ของระบบ  ส่วนประกอบของระบบ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  ความเขา้ใจพื้นฐาน
เก่ียวกบัระบบ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้ ความหมายและแนวคิดของระบบ  

ส่วนประกอบของระบบ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาจากเร่ือง 
กลุ่มท่ี 1  ความหมายของระบบสารสนเทศ 
กลุ่มท่ี 2 แนวคิดเร่ืองการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
กลุ่มท่ี3  ความหมายและกระบวนการในระบบ
ธุรกิจ 
3. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ

ปฏิบัติในแต่ ละหัวข้อการเรียนและให้
นกัศึกษาปฏิบติัไปพร้อมกนั  

4. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

5. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. แบ่งกลุ่ม 
3. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
4. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
5.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4. กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 
 1. คน้ควา้ ความหมายและแนวคิดของระบบ  ส่วนประกอบของระบบ 

ขณะเรียน 
1. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา 
2.  จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้

ขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

5. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
6. ทบทวนเน้ือหา 
7. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
8. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5. ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวิชาวิชา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความ
กระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  

2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งให้ความสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วิธีการ หรือหลกัการง่ายเพื่อให้หา

ค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควิธีการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ี
ท าการสอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 

2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพให้เกิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควิธีการ

พร้อมกบัความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิดความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริงไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที ่1 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

  1. จากความหมายของระบบ ท่านคิดว่าการเรียนในห้องเรียนมีความเป็นระบบหรือไม่ อย่างไร 
 การเรียนในห้องเรียนมีความเป็นระบบ กล่าวคือ มีกระบวนการสอนและการวดัผล
การเรียนรู้ท่ีท าให้อาจารย์ นักศึกษา อุปกรณ์การศึกษาได้มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการถ่ายทอดความรู้ 
2. ท่านคิดว่าระบบโทรศัพท์มีส่วนประกอบหลกัอะไรบ้าง  
 มี 3 ส่วน ประกอบ คือ บุคลากร อุปกรณ์  และกระบวนการท างานของระบบโทรศพัท ์
3. การเปิดปิดหลอดไฟฟ้าตามถนนแบบตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด  
เพราะอะไร  
 ระบบปิด เพราะการเปิด ปิดของหลอดไฟฟ้าไม่ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
4. ผลการเรียนนักศึกษาในแต่ละวิชาของการศึกษาภาคการศึกษาหน่ึงๆ น้ัน อะไรคือข้อมูล 
อะไรคือสารสนเทศ เพราะอะไร 
 คะแนนผลการสอบย่อยต่างๆ ถือว่าเป็นขอ้มูล เพราะเป็นขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์
ประจ าวนัในขณะท่ีก าลงัศึกษาในภาคการศึกษาหน่ึงๆ แต่ผลการสอบปลายภาค เช่น ผลการ
สอบวชิาคณิตศาสตร์ได ้A ผลการสอบวชิาภาษาองักฤษได ้C ผลการเรียนเฉล่ียเป็น 3.00  ถือวา่
เป็นสารสนเทศ เพราะเป็นขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลจนมีความหมาย น าไปใช้งานได ้เช่น 
คะแนนสอบเป็นค่าท่ีบอกถึงความรู้ความเขา้ใจในการเรียนวชิาต่างๆ สามารถน าไปประเมินต่อ
ไดว้า่บุคคลนั้นสามารถศึกษาต่อหรือน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการท างานไดห้รือไม่ 
5. เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนให้เกดิลกัษณะสารสนเทศทีด่ีได้อย่างไร  
 เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การท างานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย  าในการ
ท างานมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์โดยตรง ดังนั้นการประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีดีมากกวา่การประมวลผลขอ้มูลดว้ยแรงงานมนุษย ์
6. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการถูกสร้างขึน้มาจากลกัษณะพืน้ฐานการด าเนินชีวิต
ปกติ ของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร  
 ปกติคนเรามกัจะตอ้งมีการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดส าหรับตนเองในเร่ืองต่างๆ 
ตั้ งแต่เร่ืองง่ายๆ จนถึงเร่ืองท่ีซับซ้อน โดยการตัดสินใจมักจะอิงกับประสบการณ์ชีวิต 
และขอ้มูลท่ีรับมาจากอดีตแลว้น ามาประมวลเขา้ดว้ยกนั แต่คนเราทัว่ไปจะมีความจ ากดัใน 
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ดังนั้ นระบบสารสนเทศท่ีเป็นส่ิงท่ีช่วยทุ่นแรงท่ีช่วยสนับสุนนการตัดสินใจเร่ืองต่างๆท่ี
ซบัซอ้นข้ึนจึงน่าจะมาจากลกัษณะพื้นฐานการด าเนินชีวติของมนุษย ์
7. องค์กรธุรกจิมีลกัษณะเป็นระบบอย่างไร ให้ตอบพอสังเขป  
 องค์กรธุรกิจมีการด าเนินงานด้วยระบบธุรกิจ วตัถุประสงค์และขอบเขตการท างาน
ทางธุรกิจขององค์กรประกอบด้วยระบบย่อยท่ีประสานกันด้วยกระบวนการทางธุรกิจใน
องคก์รเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ 
8. ระบบสารสนเทศทีช่่วยในการบริหารงานในองค์กรมีกีป่ระเภท อะไรบ้าง 
 แบ่งเป็น 6 ประเภทตามกลุ่มการบริหารงาน ดงัน้ี 
 - ระบบสารสนเทศดา้นการบญัชี 
 - ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน 
 - ระบบสารสนเทศดา้นการผลิต 
 - ระบบสินคา้คงคลงั 
 - ระบบสารสนเทศดา้นการตลาด 
 - ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์
9. ท่านคิดว่า การส่ือสารส าคัญอย่างไรต่อระบบธุรกจิ  
 เ น่ืองระบบประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ท่ีต้องมีความสัมพันธ์  และแต่ละ
องค์ประกอบย่อยมกัจะมีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีตอ้งเขา้ใจกระบวนการท างาน 
ดงันั้น อยา่งนอ้ยบุคลากรนั้นจะตอ้งไดรั้บการส่ือสารดา้นกระบวนการท างานในองคป์ระกอบ
ย่อยให้เข้าใจ นอกจากน้ีแต่ละองค์ประกอบ่อยยงัจะต้องมีการส่ือสารต่อกันเพื่อให้แต่ละ
องคป์ระกอบประสานกนัอยา่งดี เช่น การประสานกนัระหวา่งฝ่ายงานต่างๆ 
10. ข้ันตอนการตัดสินของผู้บริหารเกีย่วข้องกบัระบบสารสนเทศหรือไม่ อย่างไร    
 ก่อนท่ีผู ้บริหารจะลงมือปฏิบัติ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปออกแบบ
ทางเลือกต่างๆ จนตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นจะตอ้งอาศยัระบบสารสนเทศท่ีใชใ้น
การรวบรวมขอ้มูลดิบและการประมวลผลจนได้สารสนเทศท่ีมีความหมายต่อการใช้ในการ
ตดัสินใจ 
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ต่อไปนีข้้อใดถูกข้อใดผดิ 
1. รถจักรยานถือว่าเป็นระบบปิด เพราะการเคล่ือนไหว เพราะขึน้กับก าลังป่ันของผู้ขับข่ีเพียง
อย่างเดียว  
 ผดิ 
2. สารสนเทศทีม่ีลกัษณะทีด่ี มาจากข้อมูลดิบทีด่ีเท่าน้ัน  
 ผดิ 
3. ระบบสารสนเทศทีด่ี เร่ิมต้นทีก่ารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีด่ี  
 ผดิ 
4. ระบบธุรกจิต้องมีคนหลายคนร่วมกนัท างานอย่างเป็นระบบ 
 ถูก 
5. ประเภทองค์กรธุรกิจแบ่งตามกิจกรรมหลักในองค์กรเพราะสอดคล้องตามกระบวนการใน 
ระบบธุรกจิ 
  ถูก 
6. การบริหารงานภายองค์กรธุรกิจไม่ต้องมีสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจก็ได้ เพราะไม่มีข้อ
พิสูจน์ว่าการตัดสินแบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างการตัดสินแบบเป็นระบบกับการตัดสินใจแบบ
สามัญส านึก  
 ผดิ 
7. การติดต่อส่ือสารในองค์กรธุรกิจเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะธรรมชาติของมนุษย์รับรู้เข้าใจเร่ือง
เดียวกนัในแบบทีต่่างกนั 
  ถูก 
8. การส่ือสารคือการเคล่ือนทีข่องข้อมูลในองค์กร  
 ถูก 
9. การส่ือสารทีด่ีคือการส่ือสารทีไ่ม่มีอุปสรรคการส่ือสาร  
 ผดิ 
10. การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
 ถูก 
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ฝึกทกัษะการประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองระบบ 
 ท่านคิดว่าแนวคิดเร่ืองระบบสารสนเทศจะน าไปในชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวได้
อย่างไร ให้อธิบายแนวทางปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรมและท าได้จริง   
  แนวตอบมีหลายวธีิ โดยใชแ้นวคิดของการไดม้าซ่ึงสารสนเทศ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย ความเข้าใจพื้นฐานของการพฒันาระบบ   สัปดาห์ที ่2 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง ความเข้าใจพืน้ฐานของการพฒันาระบบ   

 
1. สาระส าคัญ 
  พื้นฐานความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาระบบมีอยู ่4 ประเด็นหลกัๆ คือ 1.) ความหมายการพฒันา
ระบบ  2.) วิธีการพฒันาระบบแต่ละแบบท่ีเหมาะกบัสภาพขององคก์ร 3.) การส ารวจระบบเบ้ืองตน้ 
ส าหรับวางแผนพฒันาระบบ 4.) แนวคิดเร่ืองวงจรการพฒันาระบบ ท่ีแสดงล าดบัขั้นตอนการพฒันา
ระบบตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
         1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดของการพฒันาระบบ 
   2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพองคก์ร 
   3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการส ารวจระบบเพื่อวางแผนการพฒันาระบบ 
   4. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายวธีิการส ารวจระบบได ้
   5. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายแนวคิดวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ 

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       1. สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิดของการพฒันาระบบได ้
 2. สามารถอธิบายวธีิการพฒันาระบบท่ีเหมาะสมกบัสภาพองคก์รได ้
 3. สามารถอธิบายวธีิการส ารวจระบบระบบเพื่อวางแผนการพฒันาระบบได ้

 4. สามารถอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิดเร่ืองวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นกัศึกษาคน้ควา้  แนวคิดของการพฒันา
ระบบ  การพฒันาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับ
สภาพองคก์ร  การส ารวจระบบเพื่อวางแผนการ
พฒันาระบบ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  ความเขา้ใจพื้นฐาน
ของ การพฒันาระบบ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.   คน้ควา้  แนวคิดของการพฒันาระบบ  การ

พฒันาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพองคก์ร  
การส ารวจระบบเพื่อวางแผนการพัฒนา
ระบบ 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาจากเร่ือง 
กลุ่มท่ี 1 วธีิการส ารวจระบบ 
กลุ่มท่ี 2 แนวคิดวงจรการพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
3. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ

ปฏิบัติในแต่ ละหัวข้อการเรียนและให้
นกัศึกษาปฏิบติัไปพร้อมกนั  

4. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

5. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. แบ่งกลุ่ม 
3. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
4. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
5.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1.  คน้ควา้  แนวคิดของการพฒันาระบบ  การพฒันาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับสภาพองคก์ร  
การส ารวจระบบเพื่อวางแผนการพฒันาระบบ 

ขณะเรียน 
1. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา 
2. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
3. ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
4. ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
5. จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตามความเป็นจริง จากภูมิความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
7. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ    
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 
 

6. วดัผลประเมินผล 
1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
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7.  กจิกรรมเสนอแนะ 
ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วยการ

เรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย ได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่ 2 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. สมมติว่ามีความต้องการพฒันาระบบการศึกษา ท่านคิดว่าน่าจะมาจากปัจจัยอะไรบ้าง 

  แนวค าตอบค่อนขา้งจะต่างกนัไปตามมุมมอง เบ้ืองตน้ขอยกตวัอยา่งปัจจยัมี 2 ดา้น คือ 
 ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่ คุณภาพของความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา ความรู้สึกไม่พึงพอใจ
ต่อคุณภาพการจดัการการศึกษา เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการศึกษาลา้สมยั การให้บริการดา้น
ต่างๆท่ีล่าชา้ 
 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่คุณภาพการศึกษาถูกจดัอนัดบัไวใ้นระดบัต ่า สภาพสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

2. ถ้าไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือขอบเขตการพัฒนาระบบแล้ว ท่านคิดว่าการพัฒนา
ระบบจะเป็นอย่างไร 

  ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาอาจจะสามารถแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด หรืออาจจะพฒันาในส่วนท่ีไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งใชง้าน ท าใหเ้กิดการลงทุนเกินความจ าเป็น 

3. ถ้าการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับระบบธุรกิจไม่มีการน าสภาพแวดล้อมมาพิจารณา    
ประกอบ แล้วผลลพัธ์จะเป็นอย่างไร 

  ระบบสารสนเทศจะไม่สามารถอ านวยความสะดวกในส่วนท่ีต้องใช้งานกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหส้ารสนเทศท่ีมีในระบบอาจจะไม่สมจริงสมจงั 

4. การวเิคราะห์ระบบกบัการออกแบบมีส่ิงทีค่วามเหมือนกนักบัส่ิงทีต่่างกนัอย่างไรบ้าง  

  ส่ิงท่ีต่างกนั คือ การวิเคราะห์ระบบจะเน้นท่ีการท าความเขา้ใจกบัระบบปัจจุบนั แต่การ
ออกแบบระบบเป็นการสร้างแบบแผนใหเ้ป็นระบบใหม ่

5. สมมติว่าท่านท างานอยู่ในองค์กรธุรกิจหน่ึง ถ้าท่านทราบว่าผู้บริหารองค์กรน้ันตัดสินใจ
ด าเนินการพัฒนาระบบโดยเลือกที่จะพัฒนาขึ้นมาเอง  ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้
ผู้บริหารตัดสินใจเช่นน้ัน  

  องค์กรนั้นต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ช้เต็มท่ี องค์กรต้องการจะใช้
ทรัพยากรดา้นไอทีท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์กรมีลกัษณะเฉพาะท่ีคนทัว่ไปอาจจะไม่
เขา้ใจองคก์รไดอ้ยา่งดี องคก์รตอ้งการการแกปั้ญหาท่ีรวดเร็วทนัทีทนัใด องคก์รมีบุคลากรท่ี
มีความพร้อมดา้นไอที 
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6. การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมีปัจจัยเส่ียงด้านค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง  

  กระบวนการในองคก์รอาจจะไม่สามารถปรับเปล่ียนให้เขา้กบัซอฟตแ์วร์ได ้การคดัเลือก
ซอฟตแ์วร์ท่ีจะใชอ้าจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการทั้งหมด องคก์รอาจจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้าย
เป็นเวลานานในกรณีท่ีไม่สามารถใชง้านไดต้รงกบัวตัถุประสงค ์

7. การส ารวจระบบมีข้อดีอย่างไร 

  ท าให้เข้าใจวิธีการท างานของระบบปัจจุบัน เข้าใจปัญหาท่ีพบจากระบบปัจจุบัน  
และสามารถประเมินความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบข้ึนมาใหม่ 

8. ท่านคิดว่าการก าหนดแนวทางแก้ปัญหาในขณะส ารวจระบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร  

  ขอ้ดี ได้แก่ เราจะทราบแนวทางเบ้ืองตน้ในการด าเนินการพฒันาระบบใหม่ ขอ้เสียคือ 
แนวทางท่ีก าหนดไวอ้าจจะไม่ครอบคลุมทุกดา้นตามท่ีตอ้งการได ้

9. ค าว่า "วงจรพฒันาระบบ" สะท้อนอะไรในการพฒันาระบบ   

  การพฒันาระบบใหม่ เกิดข้ึนไดเ้สมอ ไม่มีจุดจบ 

10. การแบ่งช่วงการพฒันาระบบเป็นระยะๆ มีประโยชน์อะไรบ้าง 

  การแบ่งระยะพฒันาจะช่วยในการวางแผนพฒันาระบบใหม่ การก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้ง
เสร็จงานในแต่ละระยะ และการมอบหมายงานใหก้บัผูรั้บผดิชอบตามทกัษะการท างาน 

ค ากล่าวต่อไปนี ้ข้อได้ถูกข้อใดผดิ 

1. ระบบใหม่อาจจะเกดิขึน้มาได้แม้ความต้องการขององค์กรธุรกจิมีความไม่ชัดเจน 
  ถูก  

2. จุดเร่ิมต้นการพฒันาระบบมาจากปัจจัยภายในก่อน ต่อมาจึงมาจากปัจจัยภายนอก   

  ผดิ 

3. การพฒันาระบบต้องน าปัจจัยจากสภาพแวดล้อมมาพจิารณาประกอบร่วมทุกคร้ัง  

  ผดิ 

4. การออกแบบระบบเชิงตรรกะกบัการออกแบบระบบเชิงกายภาพเป็นส่ิงคู่กนั  

  ถูก  

5. ทุกคร้ังทีม่ีการพฒันาระบบจะมีการต่อต้านเกดิขึน้เสมอ  

  ผดิ 
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6. การพฒันาระบบขึน้มาใช้เองดีกว่าการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  ผดิ 

7. การส ารวจระบบควรศึกษาจากเอกสารเท่าน้ัน เพราะการสัมภาษณ์ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
ครบและอาจขอนัดเวลาสัมภาษณ์ไม่ได้  

  ผดิ 

8. การศึกษาความเป็นไปได้เป็นหาข้อมูลเพ่ือสรุปหาเหตุผลสนับสนุนในการพฒันาระบบ  

  ถูก 

9. การแบ่งระยะในวงจรพฒันาระบบแบ่งตามลกัษณะกจิกรรมหลกัในการพฒันาระบบ 

  ถูก  

10. แบบแผนการพฒันาระบบตามแบบจ าลองน า้ตกเป็นแบบแผนทีด่ีทีสุ่ด  

  ผดิ 

ฝึกทกัษะการวเิคราะห์ (เลือกมา 1 ข้อ)  

1. ให้วิเคราะห์หาเหตุผลเบื้องต้นว่า ท าไมระบบให้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (Pre-
paid) จึงเป็นที่นิยมกันใช้งานในประเทศไทยในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ความนิยมใน
ต่างประเทศมี สัดส่วนทีต่ ่า 

  ความสะดวกในการหาซ้ือ ค่าใช้จ่ายเร่ิมต้นในการใช้งานไม่สูงมาก ไม่มีขอ้ผูกมดัทาง
กฎหมายมาก  

2. ให้วเิคราะห์หาเหตุผลเบื้องต้นว่า ท าไมระบบเบิกเงินกู้ล่วงหน้าจากเคร่ืองจ่ายเงินอัตโนมัติจึง
เป็นทีนิ่ยม ทั้งๆ ทีเ่ป็นการผูกมัดตนเองในความรับผดิชอบโดยตรง  

  มีหลายสาเหตุ เช่น มีนิสัยฟุ่มเฟือยหรือฟุ้งเฟ้อมากจนท่ียากจะแกไ้ข สังคมวดัคุณค่าคน
ดว้ยทรัพยส่ิ์งของจึงท าให้คนอยากแสดงตนว่าเป็นคนมีคุณค่าไม่เป็นท่ีน่าอบัอาย จึงยอมถูก
ผกูมดัทางกฎหมาย ไม่ไดคิ้ดการไกล 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย นักวิเคราะห์ระบบ และการวเิคราะห์ระบบ       สัปดาห์ที ่3 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง นักวิเคราะห์ระบบ และการวิเคราะห์ระบบ       

 
1.  สาระส าคัญ 
 นกัวเิคราะห์ระบบมีบทบาทส าคญัในการพฒันาระบบ ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 2 ดา้นใหญ่ 
คือ ทกัษะด้านการท างาน และลกัษณะนิสัย มีบทบาทหลกัท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบโดยตรงคือ 
วเิคราะห์ระบบเพื่อก าหนดความตอ้งการและเลือกแนวทางการออกแบบท่ีเหมาะสม อีกบทบาทคือตอ้ง
ใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์ระบบในการท างานอยา่งมีประสิทธิผล 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
         1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของนกัวิเคราะห์ระบบ 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและความส าคญัของนกัวเิคราะห์ระบบ 
    3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวเิคราะห์ระบบ 
    4. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายขั้นตอนการวเิคราะห์ 
    5. มีความรู้ความสามารถในการใชง้านเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ระบบ 

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      1. สามารถอธิบายความหมายของนกัวเิคราะห์ระบบได ้
2. สามารถอธิบายบทบาทและความส าคญัของนกัวเิคราะห์ระบบได ้
3. สามารถบอกถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นนกัวเิคราะห์ระบบได ้
4. สามารถอธิบายขั้นตอนการวเิคราะห์ระบบได ้
5. สามารถบอกถึงวธีิการใชง้านเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์ระบบได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความหมายของ
นกัวเิคราะห์ระบบ  บทบาทและความส าคญัของ
นกัวเิคราะห์  ระบบคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การเป็นวิเคราะห์ระบบ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  นกัวเิคราะห์ระบบ 
และการวเิคราะห์ระบบ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้ความหมายของนักวิเคราะห์ระบบ  
บทบาทและความส าคญัของนกัวเิคราะห์  ระบบ
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวเิคราะห์ระบบ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาท)ี 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอยา่ง แสดงวธีิการ

ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้
นกัศึกษาปฏิบติัไปพร้อมกนั  

3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ค้นควา้ความหมายของนักวิเคราะห์ระบบ  บทบาทและความส าคัญของนักวิเคราะห์  
ระบบคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวเิคราะห์ระบบ 

ขณะเรียน 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2. ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
3. ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
4. จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
5. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตามความเป็นจริง จากภูมิความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
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7.   กจิกรรมเสนอแนะ 
ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วยการ

เรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย ได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่3 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. สมมติว่าการพัฒนาระบบในองค์กรหน่ึงมีเฉพาะโปรแกรมเมอร์ แต่ไม่มีนักวิเคราะห์ระบบ 
การพฒันาระบบน้ันจะเป็นอย่างไรบ้าง 

  ถา้โปรแกรมเมอร์นั้นมีทกัษะดา้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบอยูแ่ลว้ ระบบอาจจะ
ตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด แต่ถา้โปรแกรมเมอร์มีทกัษะดา้นการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบน้อย การวิเคราะห์ระบบอาจจะท าไดไ้ม่ครบถว้นเพราะขาดทกัษะท่ีเหมาะสม ทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะการคิดเชิงระบบ ระบบท่ีพฒันาข้ึนมาอาจจะท างานไดไ้ม่ครบถว้น หรือไม่
ตรงกบัวตัถุประสงคข์องระบบหรือตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดไ้ม่ครบถว้น 

2. ถ้านักวเิคราะห์ระบบขาดทกัษะการส่ือสาร ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรในการพฒันาระบบ 

  เน่ืองจากทกัษะการส่ือสารเป็นส่ิงท่ีตอ้งใช้กับบุคคลทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา
ระบบตลอด ระยะการพฒันาระบบ ดงันั้น หากการส่ือสารมีปัญหาก็สร้างผลกระทบการ
ท างานตลอดโครงการพฒันาระบบ  เช่น การศึกษาท าความเขา้ใจและการวิเคราะห์ปัญหาจาก
ระบบเดิมอาจจะไม่ครบถว้น เพราะส่ือสารความเขา้ใจไดไ้ม่ครบถว้น การพฒันาโปรแกรม
อาจจะไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดเพราะส่ือสารกบัโปรแกรมเมอร์หรือทีมงานผิดพลาดแมว้า่จะ
ออกแบบระบบใหม่อยา่งดีแลว้ 

3. แม้นักวิเคราะห์ระบบจะมีความช านาญหรือความสามารถในการท างานแล้ว  เหตุใด
นักวเิคราะห์ระบบจึงมีลกัษณะนิสัยทีเ่หมาะสมด้วย 

  ลกัษณะนิสัยจะเป็นส่ิงท่ีช่วยขบัเคล่ือนนกัวเิคราะห์ระบบใหท้ างานเตม็ท่ีสุดความสามารถ
ท่ีมี หรือไม่ เช่น แมจ้ะมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหามาก  แต่ถา้มีอคติหรือมีความ
อยากรู้อยากเห็นน้อยก็จะท าให้มีการรวบรวมข้อมูลท่ีน้อยหรือด่วนสรุปท าให้ผลการ
วเิคราะห์นั้นผดิพลาดได ้

4. ในการรวบรวมข้อมูล ท่านคิดว่าท าไมต้องแยกความต้องการออกเป็นประเภทความต้องการ
แบบ ฟังก์ช่ันกบัแบบทีไ่ม่เป็นฟังก์ช่ัน  

  การพฒันาระบบเป็นการใหค้วามส าคญักบักระบวนการท างานในระบบท่ีใหผ้ลลพัธ์ทาง
สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเป็นหลกั ดงันั้น การแยกความตอ้งการเชิงฟังกช์ัน่ออกมาจะท าให้ง่ายต่อ
การวเิคราะห์ และออกแบบระบบใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
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ระบบ ส่วนความตอ้งการท่ีไม่เป็นฟังกช์ัน่นั้น ไม่มีผลต่อกระบวนการท างาน ดงันั้นการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจึงท าภายหลงัไดง่้ายกวา่ 

5. การระบุปัญหาทีถู่กต้องมีผลดีอย่างไร  

  การระบุปัญหาท่ีดีจะท าใหท้ราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริง สามารถก าหนดความเป็นไปได้
ของแนวทางการแกไ้ขปัญหาและก าหนดขอบเขตงานในการแกไ้ขปัญหาได ้

6. จากกรณศึีกษาเร่ืองโรงงานสบู่ ความต้องการทีแ่ท้จริงทีด่ีมีลกัษณะอย่างไร 

   ความตอ้งการจะตอ้งไม่เกินขอบเขตความจ าเป็นของการท างานในระบบ 

7. การทบทวนแผนงานโครงการพฒันาระบบจะช่วยให้เราเห็นอะไรได้บ้าง 
  การทบทวนแผนงานเป็นการทบทวนความเขา้ใจท าให้เกิดการเปรียบเทียบวา่การพฒันา

ระบบท่ีก าลงัด าเนินอยูก่บัส่ิงท่ีวางไวใ้นแผนงานมีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ แนวทางพฒันา
ระบบสามารถแกปั้ญหา หรือตอบสนองต่อความตอ้งไดจ้ริงหรือไม่  

8. ส่ิงใดทีส่ าคัญมากทีสุ่ดในการสร้างแบบจ าลองคืออะไร  

  การส่ือสารความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. การสร้างแบบจ าลองก่อนการพฒันาระบบจริง มีประโยชน์อะไร  

  ท าใหเ้ห็นขอ้เทจ็จริงและเกิดความเขา้ใจในตวัระบบและเป็นตวัเทียบวา่ระบบท่ีก าลงั
พฒันานั้นถูกตอ้งตามแบบท่ีตอ้งการหรือไม่เพราะแบบจ าลองเป็นแม่แบบในการพฒันา
ระบบจริงข้ึนมา 

10. โปรแกรมชุดออฟฟิศเป็นเคร่ืองมือส าหรับพฒันาระบบหรือไม่  

  เป็น เพราะสามารถน ามาใชใ้นการจดัท าเอกสารประกอบการพฒันาระบบได้ 

ค ากล่าวต่อไปนี ้ข้อใดถูกข้อใดผดิ 

1. นักวเิคราะห์ระบบไม่จ าเป็นต้องก าหนดแนวทางแก้ปัญหาทีด่ีทีสุ่ดให้กบัองค์กร เพราะไม่มี
ระบบใดในโลกทีด่ีทีสุ่ด 

  ผดิ 

2. Application Developer เป็นนักพฒันาโปรแกรมข้ันสูงที่สามารถข้ามข้ันตอนวิเคราะห์ 
ระบบได้  

  ผดิ 
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3. นักวเิคราะห์ระบบควรท าหน้าทีเ่ป็นโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยเพ่ือลดงานด้านการส่ือสาร 

  ผดิ 

4. นักวเิคราะห์ระบบทีม่ีประสบการณ์ท างานสูงอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลง  

  ถูก 

5. นักวเิคราะห์ระบบทีด่ีต้องเข้าใจผลกระทบทีม่าจากการพฒันาระบบอย่างครบถ้วน  

  ถูก 

6. การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ระบบเป็นไปได้ยาก เพราะแต่ละองค์กรมี 
นโยบาย การท างานทีต่่างกนั  

  ผดิ 

7. การวเิคราะห์ระบบต้องเร่ิมจากการศึกษาการท างานระบบปัจจุบันก่อน  

  ถูก 

8. ระบบทีด่ีต้องไม่ขึน้กบัสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ  

  ผดิ 

9. การแบ่งระบบออกเป็นองค์ประกอบย่อยน้ัน ทุกองค์ประกอบต้องมีความเฉพาะตัว  

  ถูก 

10. การท างานขององค์ประกอบย่อยในระบบต้องไม่มีความสัมพันธ์กัน  เพราะความผิดพลาด
จากองค์ประกอบหน่ึงจะมีผลต่อความถูกต้องในการท างานขององค์ประกอบอ่ืน  

  ผดิ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่4
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การศึกษาระบบงาน                                            สัปดาห์ที ่4 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การศึกษาระบบงาน                                            

 
1. สาระส าคัญ 
 ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 2 ในหวัขอ้ “วิธีส ารวจระบบ” แลว้วา่ ก่อนการท าความเขา้ใจกบั
ปัญหานั้น เราจะตอ้งศึกษาระบบงานเดิมขององค์กรก่อนเพื่อเราจะเขา้ใจองค์ประกอบของระบบใน
องคก์รไดค้รบถว้น ซ่ึงจะท าใหก้ารศึกษาปัญหาในระบบเป็นไปอยา่งครอบคลุมครบถว้น  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 

   1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาระบบงาน 
   2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดมุมมองท่ีส าคญัการรวบรวมขอ้มูล 
   3. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายแนวทางก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งรวบรวม 

   4. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายวธีิหาแหล่งส าหรับการรวบรวมขอ้มูล 
2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      1. สามารถเขา้ใจการก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาระบบงานได ้
  2. สามารถเขา้ใจการก าหนดมุมมองท่ีส าคญัส าหรับการรวบรวมขอ้มูลได ้
  3. สามารถอธิบายแนวทางก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งรวบรวมได ้
  4. สามารถอธิบายวธีิหาแหล่งส าหรับการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาระบบได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2.ให้นักศึกษาคน้ควา้การก าหนดวตัถุประสงค์
ของการศึกษาระบบงาน การก าหนดมุมมองท่ี
ส าคญัการรวบรวมขอ้มูล 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การศึกษา
ระบบงาน 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การก าหนดวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาระบบงาน การก าหนดมุมมองท่ีส าคญั
การรวบรวมขอ้มูล 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(180 นาท)ี 
1. บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ

ปฏิบัติในแต่ ละหัวข้อการเรียนและให้
นกัศึกษาปฏิบติัไปพร้อมกนั  

3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ค้นควา้การก าหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษาระบบงาน การก าหนดมุมมองท่ีส าคญัการ
รวบรวมขอ้มูล 
ขณะเรียน 

1. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น  
2.     ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
2. ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
3. จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตามความเป็นจริง จากภูมิความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
5. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วยการ
เรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย ได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

 
 
 
  

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่ 4 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ในการท าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของระบบงานในองค์กร สามารถศึกษาจากข้อมูลใดใน
องค์กรได้บ้าง  

  ปรัญญา-/ปฏิธานประจ าองคก์รวสิัยทศัน์ขององคก์รเป้าหมายการด าเนินงาน แผนงานทาง
กลยทุธ์ท่ีพาไปสู่เป้าหมาย การจดัโครงสร้างการบริหารองคก์รและผลลพัธ์การประมวลผลท่ี
ได ้

2. การท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของระบบงานในองค์กร  สามารถศึกษาจากข้อมูลใดใน
องค์กร ได้บ้าง  

  การจดัโครงสร้างบริหารองคก์รโครงสร้างการบงัคบับญัชา เอกสารขั้นตอนการท างานใน
องคก์ร 

3. เราศึกษาเกีย่วกบัข้อมูลน าเข้าและผลลพัธ์ทางสารสนเทศจากเอกสารใดได้บ้าง  

  ขอ้มูลน าเขา้มาจากแบบฟอร์มเอกสารและผลลพัธ์ทางสารสนเทศมกัจะมาจากรายงาน
ต่างๆ และสามารถศึกษาไดจ้ากเอกสารระบบงานสารสนเทศ 

4. สมมติว่าท่านต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าแรงงานล่วงเวลา ท่านคิดว่าจะต้อง
รวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง  

  ก่อนอ่ืนตั้งค  าถามว่า What/How/when/who จะท าให้เราไดข้อ้มูลครบข้ึนท่ีต่างกนัไปใน
แต่ละหน่วยงาน 

5. สภาพแวดล้อมของระบบการท างานสามารถบ่งบอกอะไรแก่เราบ้าง 

  ความเก่ียวขอ้งของระบบต่อสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลเขา้ระบบ แหล่งรับขอ้มูล
จากระบบ วธีิการปฏิสัมพนัธ์กบัระบบ ของเขตการท างานของระบบ 

6. ท่านคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่รวบรวมได้สามารถบอกอะไรแก่เราได้บ้างในการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ  

  มีหลากหลายวธีิตอบ เช่น 
   -โครงสร้างบงัคบับญัชาบอกองค์ประกอบท่ีเป็นส่วนงานและกระบวนการท างาน

บางส่วน 
   - บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศบอกขอ้ก าหนดความตอ้งการ 
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   -สถิติการลา การเขา้ท างาน ลาออก บ่งบอกถึงบรรยากาศน่าอยู่ส าหรับการท างาน
อาจจะช่วยหรือฉุดการใหข้อ้มูลท่ีส าคญับางดา้นในการวเิคราะห์ระบบ 

   - การมีส่วนไดส่้วนเสียในการท างาน 

7. ท่านคิดว่าเราสามารถศึกษาลักษณะกระบวนการท างานในระบบจากข้อมูลใดบ้าง และจะได้
ข้อมูลจากแหล่งใด  

  ใชเ้น้ือหาจากหวัขอ้ 2.2.4 เป็นแนวตอบส าหรับการศึกษาลกัษณะกระบวนการท างาน 

8. การสัมภาษณ์จะท าให้เราได้ข้อมูลทีม่ีลกัษณะอย่างไร  

  ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริง 

9. ท่านคิดว่าท าไมเราต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกองค์กรในขณะที่เราสนใจศึกษา    
ระบบงานในองค์กรเท่าน้ัน 

  ขอ้มูลจากนอกองคก์รอาจจะท าใหเ้ราไดพ้บมุมมองท่ีต่างไป หรือ อาจจะมีกรณีศึกษาท่ีท า
ใหเ้ราเขา้ใจระบบบางดา้นท่ีเราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อน 

10. การหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกองค์กรควรมีความระมัดระวงัด้านใดบ้าง  

  การไดรั้บอนุญาตจากองคก์ร การรักษาความลบัขององคก์ร ขอ้ตกลงเก่ียวกบัการให้ขอ้มูล
ต่างๆท่ีชัดเจน นอกจากน้ีบุคคลภายนอกองค์กรอาจจะมีอคติบางด้านท่ีท าให้เราได้ขอ้มูล
ผดิพลาดไป 

ต่อไปนีข้้อใดถูกหรือผดิ 

1. การศึกษาระบบงานเป็นการท าความเข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการทั้งหมดของระบบ  

  ถูก 

2. การลงรายละเอียดในการศึกษาระบบงานมากขึ้นจะท าให้เกิดผลดีต่อการท าความ เข้าใจกับ      
ปัญหามากขึน้  

  ถูก 

3. ข้อมูลของระบบสารสนเทศสามารถแสดงลักษณะระบบได้ครบถ้วน เพราะเป็นข้อสรุปจาก
ระบบงานภายในอยู่แล้ว 

  ผดิ 
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4. เน่ืองจากระบบอยู่ในสภาพแวดล้อมหน่ึง ดังน้ันเราจึงรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรด้วย 

  ถูก 

5. ข้อมูลของระบบงานจากเอกสารถือว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เช่นเดียวกับกฎหมายที่ตราขึน้เป็น   
ลายลกัษณ์อกัษรทีทุ่กคนต้องปฏิบัติตามน้ัน 

  ผดิ 

6. ฟอร์มและรายงานทีร่วบรวมได้สามารถบอกถึงลกัษณะข้อมูลเข้าและข้อมูลออกของระบบได้  

  ถูก 

7. เราไม่ควรรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เพราะเสียเวลามาก และผู้ให้สัมภาษณ์มักมีอคติใน
การให้ข้อมูล  

  ผดิ 

8. การรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาความเป็นไปได้ และถือเป็นหน้าที่ของ
นักวเิคราะห์ระบบ  

  ถูก 

9. แหล่งข้อมูลจากบุคคลภายนอกไม่สามารถเช่ือถือได้ทั้งหมด เพราะความเข้าใจต่อระบบงาน
ย่อม น้อยกว่าบุคคลภายในองค์กร  

  ถูก 

10. เราไม่ควรหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกองค์กรเพราะขัดกับหลักทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล  

  ผดิ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การศึกษาความเป็นไปได้                              สัปดาห์ที ่5 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การศึกษาความเป็นไปได้                              

 
1. สาระส าคัญ 
 ก่อนการด าเนินการพฒันาระบบจะตอ้งศึกษาความเป็นไปได ้ โดยศึกษาสภาพขอ้จ ากดัตาม
สภาพท่ีเป็นจริงในดา้นต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อประเมินวา่สามารถด าเนินการพฒันาระบบต่อเน่ืองจนเสร็จส้ินได้
หรือไม ่ดงัน้ี 
  1.  ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ 
  2.  ความเป็นไปไดท้างเทคนิค 
  3. ความเป็นไปได้รูปแบบอ่ืนในแง่ธุรกิจ ได้แก่ ความเป็นไปได้ทางด้าน 
การปฏิบติังาน ความเป็นไปไดด้า้นตารางเวลาการท างาน ความเป็นไปไดด้า้นกฎหมายและสัญญา  
และความเป็นไปไดท้างดา้นการเมือง  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
       1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันา
ระบบ 

        2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ 
        3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิค 

        4. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายถึงความหมายของการศึกษาความเป็นไปได ้
2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

  1. สามารถอธิบายความหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษาความเป็นไปไดข้องการ
พฒันาระบบได ้
  2. สามารถอธิบายความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ได้ 
  3. สามารถอธิบายความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิคได ้
   4. สามารถอธิบายความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดใ้นรูปแบบอ่ืนในแง่ธุรกิจได ้
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3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นกัศึกษาคน้ควา้ความหมายของการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบ 

ความหมายของการศึกษาความเป็นไปไดท้าง
เศรษฐกิจ ความหมายของการศึกษาความ
เป็นไปไดท้างเทคนิค 

3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การศึกษาความ
เป็นไปได ้     

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ค้นควา้ความหมายของการศึกษาความ

เป็นไปไดข้องการพฒันาระบบ 
ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ทาง

เศรษฐกิจ ความหมายของการศึกษาความ
เป็นไปไดท้างเทคนิค 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ขั้นสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ของการพฒันาระบบ ความหมายของ

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค 

ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบติัตามและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด

บนัทึกเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 
6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงสัยเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 

  3.  ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และขยนัปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัให้ถูกตอ้ง
ทุกคร้ังท่ีท าผดิ 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
 



43 
 

 

 
 

เลข 
ที ่

 
 

ช่ือ – สกลุ 
ผู้รับการ 
ประเมนิ 

พฤตกิรรมของนักเรียน 

ความมวีนิัย ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด   หน่วยที ่5 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ในการพฒันาระบบ ต้นทุนใดบ้างทีเ่ป็นต้นทุนคงทีแ่ละเกดิขึน้คร้ังแล้วคร้ังเล่า  

  ตน้ทุนคงท่ี ไดแ้ก่ ค่าเช่าส านักงาน ค่าจา้งแรงงานในการพฒันาระบบ ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 

  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังแลว้คร้ังเล่า ไดแ้ก่ ค่าวสัดุส้ินเปลืองพวกกระดาษ อุปกรณ์ส านกังาน 
ค่าบ ารุงรักษาระบบ 

2. มีผลตอบแทนใดบ้างทีเ่ป็นผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ในปริมาณทีค่งที่  

  โดยทัว่ไปอาจจะเป็นการยากท่ีจะประเมินไดว้า่มีผลตอบแทนใดท่ีมีความคงท่ีหรือเกิดจาก
การลงทุนด้านระบบเพียงคร้ังเดียวบางด้าน แต่ในทางเทคนิคอาจจะประเมินได้บา้ง เช่น 
อตัราการจา้งงานลดลงหรือใชบุ้คลากรนอ้ยลง ท าค่าใชจ่้ายต่อการท างานหน่ึงดา้นนอ้ยลง 

3. ในกรณทีีผู้่พฒันาระบบเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

 (NGOs) ท่านคิดว่าความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์จะมีแนวทางพจิารณาอย่างไรบ้าง  

  มีมุมมองหลายแบบ เช่น พิจารณาเปรียบเทียบว่าตน้ทุนทางการเงินท่ีใช้ในการพฒันา
ระบบกบัค่าใชจ่้ายท่ีลดลงจากการพฒันาระบบจะถึงจุดคุม้ทุนหรือไม่เม่ือใด  

4. ท่านคิดว่าจะลดความเส่ียงทีม่าจากการพฒันาระบบทีม่ีขนาดใหญ่ได้อย่างไร 

  พิจารณาความเหมาะสมในดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง คือ ก าหนดจ านวนบุคลากร
และระยะเวลาท างานท่ีเหมาะสม ศึกษาองค์ประกอบของงานให้ครบถ้วน  และก าหนด
มาตรฐานการท างานวา่ตอ้งเอาใจใส่ต่องานอยา่งเตม็ท่ี 

5. ท่านจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไรเพ่ือลดความเส่ียงที่มาจากโครงสร้างของระบบงานที่
ซับซ้อน  

  พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียง เช่น รวบรวมขอ้มูลให้
ครบถว้นท่ีสุด จากนั้นพิจารณาอยา่งท่องแทว้า่พฒันาจากระบบเดิมท่ีมีหรือพฒันาใหม่ ศึกษา
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างถ่องแทแ้ละแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบเพื่อตดัสินใจว่าจะพฒันาระบบ
หรือไม่ ตอ้งขอการสนับสนุนจากผูบ้ริหารองค์กรอย่างเต็มท่ีรวมทั้งสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูใ้ชง้านระบบเพื่อลดกระแสต่อตา้นการพฒันาระบบ 
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6. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ไปวิเคราะห์ระบบงานหน่ึงที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์มากับงาน    
ด้านน้ัน มาก่อน ท่านจะท าอย่างไร 

  อาศยัการคน้ควา้ขอ้มูล เช่นหนงัสือ ขอค าแนะน าจากผูมี้ประสบการณ์  

7. ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานที่ผู้ใช้ระบบเองก็มีประสบการณ์การท างานกับ 
ระบบน้อย  ท่านจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไรเพ่ือลดความเส่ียงทีเ่กดิขึน้  

  มีหลายแนวทาง เช่น อาจจะต้องลองให้ผูท้  างานจริงไประยะหน่ึงเพื่อเรียนรู้ลักษณะ
ระบบงาน หรือนกัวเิคราะห์อาจจะท างานร่วมดว้ยหรือสังเกตการณ์และเก็บขอ้มูล 

8. จงยกตัวอย่างประเด็นการพจิารณาส าหรับความเป็นไปได้ในด้านการปฏิบัติงาน 

  ระบบสามารถประมวลผลขอ้มูลตามวิธีท่ีตอ้งการไดห้รือไม่หรือใช ้ระบบท่ีพฒันาตอ้งใช้
ทกัษะขั้นสูงในการท างานแต่ความสามารถในการเรียนรู้ของผูใ้ช้ทัว่ไปเป็นไปได้มีน้อย
หรือไม่  

9. ท่านคิดว่าการยอมลงทุนเร่ืองเวลาในการพัฒนาระบบเป็นการยอมเสียโอกาสทางธุรกิจน้ัน 
เป็นอย่างไร  

  ในขณะพฒันาระบบอาจจะท าให้กิจกรรมทางธุรกิจบางอยา่งตอ้งระงบัไวก่้อนหรือท าได้
ไม่เต็มท่ี ซ่ึงช่วงเวลาน้ีอาจจะมีจ ากดัในช่วงหน่ึงเท่านั้น หากเกินจากช่วงท่ีก าหนดไวแ้ละยงั
ด าเนินกิจกรรมท่ีระงบัไวไ้ม่ไดก้็จะเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายทางธุรกิจได ้

10. จงยกตัวอย่างกรณคีวามเป็นไปได้ทีค่วามเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ทาง 
การปฏิบัติงานทีต้่องน ามาพจิารณาร่วมกนั  

  มีหลายกรณี เช่น การพฒันาระบบท าให้ลดจ านวนพนกังานลง แต่การปลดพนกังานออก
ไม่สามารถท าได ้

ข้อใดต่อไปนีถู้กหรือผดิ 

1. หลงัจากการพฒันาระบบแล้วท าให้ลดจ านวนเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานลง แสดงว่ามีความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นผลตอบแทนทีจั่บต้องได้  

  ถูก 

2. หลงัจากการพฒันาระบบแล้วท าให้ภาพพจน์ขององค์กรดีขึน้ แสดงว่าไม่มีความเป็นไปได้
ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะได้รับผลตอบแทนทีจั่บต้องไม่ได้ 

  ผดิ  
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3. ในการพฒันาระบบในองค์กรธุรกจิ ถ้าหากพจิารณาแล้วเห็นว่า ผลตอบแทนทีไ่ด้รับคุ้มค่ากบั
การลงทุน กถื็อได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบแล้ว  

  ผดิ  

4. ระดับการเอาใจใส่ต่องานทีม่ากกว่าสามารถลดความเส่ียงทีม่าจากโครงสร้างของระบบงานได้  

  ถูก 

5. การเลือกใช้เทคโนโลยคีวรก าหนดให้เลือกใช้แบบทีต่่างจากมาตรฐานทีใ่ช้งานกนัทัว่ไปเพ่ือ
รอง รับเทคโนโลยใีนอนาคต  

  ผดิ  

6. การพฒันาระบบให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานระบบ  

  ถูก 

7. การพฒันาระบบในองค์กรธุรกจิต้องเสร็จส้ินภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เพราะมีผลต่อการ
ด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิ 

  ถูก 

8. การประเมินความเป็นไปได้ทางกฎหมายและสัญญาเกีย่วข้องกบัผู้ที่รับจ้างพฒันาระบบ
เท่าน้ัน  

  ผดิ  

9. การพฒันาระบบต้องคล้องกับส่ิงทีผู้่ใช้คาดหวงั  

  ผดิ  

10. การพฒันาระบบในองค์กรธุรกจิไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของพนักงาน 
เพราะเป็นสิทธิขาดของผู้บริหารในการตัดสินใจ  

  ผดิ  
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่6
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การรวบรวมข้อมูล                                            สัปดาห์ที ่6 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การรวบรวมข้อมูล                                            

 
1.สาระส าคัญ 
 เม่ือตอ้งการส ารวจระบบงานเพื่อวางแผนโครงการพฒันาระบบงาน  ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 
2 และบทท่ี 4 หรือการรวบรวมขอ้มูลส าหรับวิเคราะห์ความตอ้งการ ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 นั้น 
การรวบรวมขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าโดยเลือกประยกุตใ์ชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสมในแต่ละองคก์ร  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
    1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาระบบการท างาน 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลแบบต่างๆ 
    3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบระบบแบบมีส่วนร่วมได ้
    4. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัการการรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคแบบต่างๆ 

 
2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาระบบการท างานได ้
    2. สามารถอธิบายเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลแบบต่างๆ ได ้
    3. สามารถอธิบายเทคนิคการออกแบบระบบแบบมีส่วนร่วมได ้
    4. สามารถอธิบายวธีิปฏิบติัในการรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคแบบต่างๆ ได ้  
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3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การรวบรวมขอ้มูลส าหรับ
การศึกษาระบบการท างาน เทคนิคการรวบรวม
ขอ้มูลแบบต่างๆ การออกแบบระบบแบบมีส่วน
ร่วมได ้
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การรวบรวมขอ้มูล 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้การรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษา
ระบบการท างาน เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลแบบ
ต่างๆ การออกแบบระบบแบบมีส่วนร่วมได ้
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
   1. คน้ควา้การรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาระบบการท างาน เทคนิคการรวบรวมขอ้มูลแบบ
ต่างๆ การออกแบบระบบแบบมีส่วนร่วมได ้

 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบติัตามและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ด้วยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด 
บนัทึกเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงสัยเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 
 

6. วดัผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด  หน่วยที ่6 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การรวบรวมข้อเท็จจริงตามการปฏิบัติงานจริงในองค์กร   ต่างจากการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาระบบงาน (ในบทที ่4) อย่างไร  

  การศึกษาระบบงานจะเน้นท่ีการท าความเขา้ใจระบบงานแบบสภาวะการท างานปกติท่ี
ก าหนดไวแ้ต่การรวบรวมขอ้เทจ็จริงจะเนน้ท่ีการท าความเขา้ใจระบบงานจากสภาพท่ีเกิดข้ึน
จริงเพื่อวเิคราะห์หาปัญหาและความตอ้งการของระบบ 

2. ท่านคิดว่า การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบระบบงานด้านการจัดการ
ข้อมูลจะให้ประโยชน์แก่การพฒันาระบบงานด้านใดเป็นหลกั  

  ประโยชน์ดา้นการดูแลหรือจดัการขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนขณะท างานกบัขอ้มูลของระบบ 

3. ท่านคิดว่าเหตุใดจึงควรมีการตกลงยอมรับความต้องการร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ
กบัเจ้าของระบบ ทั้งๆ ทีค่วามต้องการมาจากข้อเทจ็จริงทีพ่บเห็นในองค์กรอยู่แล้ว 

  การตกลงร่วมกันเป็นการยืนยนัความเข้าใจท่ีตรงกนัและขอ้ตกลงน้ีจะตอ้งน าไปเป็น
รากฐานในการพฒันาระบบ  

4. ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรตั้งค าถามที่มีลักษณะที่ดี เช่น ค าถามเข้าใจง่าย ไม่ช้ีน าหรือ
ข่มขู่  

  การตั้งค  าถามท่ีดีท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไม่เกิดความรู้สึกอคติโดยไม่ตั้ งใจและท าให้ได้
ขอ้เทจ็จริงเป็นกลาง ใกลเ้คียงกบัสภาพจริง 

5. ถ้าท่านต้องการข้อมูลเชิงเทคนิคท่านควรนัดสัมภาษณ์ใคร อย่างไร  

  ผูดู้แลระบบสารสนเทศหรือผูป้ฏิบติังานจริง โดยตอ้งมีการนัดหมายและส่งค าถามให้ดู
ล่วงหนา้ 

6. ลองยกตัวอย่างว่า เม่ือใดทีเ่ราไม่ควรเลือกใช้วธีิการรวบรวมข้อมูลแบบสังเกตการณ์  

  ผูป้ฏิบติังานตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูง กระบวนการท างานใชเ้วลานานเกินไปตั้งแต่ตน้
จนจบสภาพแวดลอ้มหรือช่วงเวลาการท างานมีความจ ากดั 

7. การสอบถามความคิดเห็นน่าจะใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลแบบใด เพราะเหตุใด  

  การสอบถามความคิดเห็นควรใชว้ิธีตอบแบบสอบถาม เพราะใชเ้วลาสั้น ท าพร้อมกนัได้
หลายคนผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกเวลาท่ีสะดวกได ้



54 
 

 

8. เม่ือต้องการทราบว่าคนส่วนใหญ่ในห้องเรียนมีความต้องการแบบใด เราสามารถเลือกใช้วธีิ
แบบสุ่มได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  

  ไม่ควร เพราะจ านวนคนในห้องเรียนมีนอ้ย เหมาะท่ีจะสอบถามขอ้มูลจากทุกคนได ้

9. นักวเิคราะห์ระบบควรร่วมแสดงความเห็นในการประชุม JAD หรือไม่ เพราะเหตุใด  

  ไม่ควรหากผูร่้วมประชุมไม่ถาม เพราะการประชุม JAD เป็นการหารือถึงความตอ้งการอยู่
แลว้และการแสดงความเห็นของนกัวเิคราะห์ระบบอาจจะเป็นการช้ีน าเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตาม
แบบท่ีนกัวเิคราะห์ระบบตอ้งการมากกวา่ขอ้สรุปของความตอ้งการท่ีแทจ้ริงขององคก์ร 

10. หลงัจากทีเ่รารวบรวมข้อเทจ็จริงแล้วปรากฏภายหลงัว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ท่านจะเลือกใช้
เทคนิคใดในการรวบรวมข้อมูลเพิม่เติม  

  แบบใดก็ไดต้ามลกัษณะขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบ 

ต่อไปนีข้้อใดถูกข้อใดผดิ 

1. การรวบรวมข้อมูลถือเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระบบงาน 

  ถูก 

2. การสัมภาษณ์ส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบควรใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เท่าน้ัน  

  ผดิ 

3. แม้เราจะรวบรวมข้อเทจ็จริงจากเอกสารแล้ว เราต้องแสดงการรับทราบข้อมูลอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรด้วย  

  ถูก 

4. เราควรเลือกใช้เทคนิคการรวบรวมข้อเทจ็จริงแบบใดแบบหน่ึงทีเ่ราถนัดทีสุ่ด 

  ผดิ 

5. ถ้าเราต้องการประหยดัเวลาในการสัมภาษณ์ เราควรเลือกใช้ค าถามแบบปลายปิด  

  ผดิ 

6. เราไม่ควรตั้งค าถามแบบช้ีน าในแบบสอบถาม  
  ถูก 

7. เราไม่ควรเลือกใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ เพราะสร้างความรู้สึกอดึอดัให้กบัผู้ถูกสังเกต 

  ผดิ 
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8. การสังเกตการณ์อาจจะท าให้ได้ข้อเทจ็จริงไม่ครบได้  

  ถูก 

9. การสุ่มสามารถน าไปประยุกต์กบัเทคนิคการรวบรวมข้อเทจ็จริงแบบอ่ืนๆ ได้  

  ถูก 

10. เราจะใช้เทคนิคการออกแบบแบบมีส่วนร่วมหรือไม่กไ็ด้ ขึน้กบัลกัษณะระบบงาน  

  ถูก 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่7
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การเขียนผังงานระบบ                                      สัปดาห์ที ่7 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การเขียนผังงานระบบ                                      

 
1. สาระส าคัญ 
 ผงังานระบบมกัเป็นส่ิงท่ีเราพบเห็นตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูล เช่น เอกสารแสดงกระบวนการใน
ระบบการท างานของหน่วยงาน หรือเม่ือไดป้รับปรุงหรือออกแบบระบบงานข้ึนมาใหม่ ผงังานระบบจะ
ช่วยเราในการออกแบบกระบวนงานในภาพรวมได ้ส่ิงเราจะศึกษาในบทน้ีคือ ลกัษณะของผงังานระบบ 
และวธีิการเขียนผงังานระบบ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
    1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวความคิดของการเขียนผงังานระบบ 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเขา้ใจการใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนผงังานระบบ 
    3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผงังานระบบส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
    4.  มีความรู้ความสามารถในการเขียนผงังานระบบส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
    5. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายความส าคญัของการเขียนผงังานระบบ 

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     1. สามารถอธิบายแนวความคิดของการเขียนผงังานระบบได ้
    2. สามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์ในการเขียนผงังานระบบได ้
    3. สามารถอธิบายความส าคญัของผงังานระบบส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบได ้
    4. สามารถเขียนผงังานระบบส าหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ 
    5. สามารถอธิบายความส าคญัของการเขียนผงังานระบบได ้
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3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ แนวความคิดของการ
เขียนผงังานระบบ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียน
ผงังานระบบ ผงังานระบบส าหรับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การเขียนผงังาน
ระบบ   

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้ แนวความคิดของการเขียนผงังาน

ระบบ การใช้สัญลกัษณ์ในการเขียนผงังาน
ระบบ ผงังานระบบส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้ แนวความคิดของการเขียนผงังานระบบ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนผงังานระบบ 
ผงังานระบบส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบติัตามและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ด้วยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด 
บนัทึกเป็นล าดบัขั้นตอนท่ีจะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงสัยเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 
 

6. วดัผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่8
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การเขียนแผนผงักระแส สัปดาห์ที ่8-9 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การเขียนแผนผังกระแส 

 
1.   สาระส าคัญ 
 แผนผงักระแสขอ้มูลจะแสดงทิศทางการไหลของขอ้มูลในระบบทั้งหมด แต่ไม่ไดแ้สดงล าดบั
การท างานของแต่ละกระบวนการแบบผงังานโดยตรง แผนผงัน้ีจึงใหร้ายละเอียดระบบในแง่การท างาน
กบัขอ้มูลเป็นหลกั เช่น แหล่งก าเนิดขอ้มูล แหล่งเก็บขอ้มูล ทิศทางการไหลขอ้มูล และช่ือกระบวนการ
ท่ีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
         1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมายและแนวคิดของการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล  
    3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
    4. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนผงักระแสข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์  
และออกแบบระบบ 
    5. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 

2.2จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     1. สามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
    2. สามารถอธิบายสัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
    3. สามารถใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
    4. สามารถเขียนแผนผงักระแสขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบได้ 
    5. สามารถอธิบายความหมายของการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูลได ้
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3. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความหมายและแนวคิด
ของการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล สัญลกัษณ์ใน
การเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล วิธีการเขียน
แผนผงักระแสขอ้มูล 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การเขียนแผนผงั
กระแสขอ้มูล 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้ความหมายและแนวคิดของการเขียน

แผนผงักระแสขอ้มูล สัญลกัษณ์ในการเขียน
แผนผงักระแสข้อมูล วิ ธีการเขียนแผนผงั
กระแสขอ้มูล 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ  30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1.  คน้ควา้ความหมายและแนวคิดของการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล สัญลกัษณ์ในการเขียน
แผนผงักระแสขอ้มูล วิธีการเขียนแผนผงักระแสขอ้มูล 
ขณะเรียน 
1.   จดบนัทึกการเรียน 
2.   สนใจการปฏิบติัตามและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
3.   ท าแบบฝึกหดั 
4.   ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5.   ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด 
      บนัทึก 
6.   ผูเ้รียนซกัถามเพื่อขอ้สงสัยในหวัขอ้ หรือเน้ือหาการเรียนรู้ท่ียงัไม่เขา้ใจกบัผูส้อน 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 
3. ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
4. สนใจกระหือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2. ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหัด และขยนัปรับปรุงแก้ไขใบงานและแบบฝึกหัดให้

ถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่9
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การอธิบายกระบวนการแบบต้นไม้                            สัปดาห์ที ่10 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การอธิบายกระบวนการแบบต้นไม้                            

 
1. สาระส าคัญ 
 แผนภาพตดัสินใจแบบตน้ไมเ้ป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึง ในการแสดงค าอธิบายกระบวนการ
ท างานในระบบ ผงัน้ีจะแสดงล าดบัการตดัสินตามเง่ือนไขแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ โดยแผนผงัน้ี
จะใชง้านคู่กบัผงัแบบ DFD  
  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
       1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้
    3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนผงัตดัสินใจแบบตน้ไม ้
    4. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนผงัตัดสินใจแบบต้นไม้เพื่ออธิบาย
กระบวนการในระบบ 

2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         1. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดของการเขียนแผนผงัแบบตน้ไมไ้ด้ 
   2. สามารถอธิบายสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการเขียนแผนผงัแบบตน้ไมไ้ด ้
   3. สามารถเขียนแผนผงัตดัสินใจแบบตน้ไมเ้พื่ออธิบายกระบวนการในระบบได้ 
   4. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของการเขียนแผนผงัตดัสินใจแบบตน้ไมไ้ด้  
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2.ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การเขียนแผนผงัแบบ
ตน้ไม ้ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงั
แบบตน้ไม ้
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การอธิบาย
กระบวนการแบบตน้ไม ้

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้  การใช้
สัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัแบบตน้ไม ้
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
3.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
4.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
5.  ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน  
6.  ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1.  หนงัสือเรียนวชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนควรฝึกหดัในการเขียนสัญลกัษณ์ของวงจรพร้อมนิยามของวงจรแต่ละชนิด 
4.  ผูเ้รียนตอ้งมีความพยายามและมีทศันคติท่ีดีในเน้ือหาบทเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
  

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่10
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การอธิบายกระบวนการแบบตาราง                       สัปดาห์ที ่11 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การอธิบายกระบวนการแบบตาราง                       

 
1.  สาระส าคัญ 
 ตารางตดัสินใจเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการแสดงค าอธิบายกระบวนการ โดยตารางจะท า
หน้าท่ีเป็นแผนผงัแสดงผลลพัธ์การตดัสินใจในแต่ละเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกระบวนการ
ท างาน ผงัน้ีจะใชง้านคู่กบัแผนผงัแบบ DFD  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
    1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนตารางตดัสินใจ 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนประกอบในการเขียนตารางตดัสินใจ 
    3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนตารางตดัสินใจเพื่ออธิบายกระบวนการในระบบ 
    4. มีความรู้ความสามารถในการอธิบายความส าคญัของการเขียนตารางตดัสินใจ  

2.2   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          1. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดของการเขียนตารางตดัสินใจได้ 
    2. สามารถอธิบายการใชส่้วนประกอบในการเขียนตารางตดัสินใจได ้
    3. สามารถเขียนตารางตดัสินใจเพื่ออธิบายกระบวนการในระบบได ้
    4. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของการเขียนตารางตดัสินใจได ้ 
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การเขียนตารางตดัสินใจ
ส่วนประกอบในการเขียนตารางตดัสินใจ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง  การอธิบาย
กระบวนการแบบตาราง 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้การเขียนตารางตดัสินใจส่วนประกอบ
ในการเขียนตารางตดัสินใจ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การเขียนตารางตดัสินใจส่วนประกอบในการเขียนตารางตดัสินใจ 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6.  ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน  
7.  ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย
การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่11
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การเขียนแผนผงัข้อมูลสัมพัทธ์                 สัปดาห์ที ่12-13 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การเขียนแผนผังข้อมูลสัมพัทธ์                 

 
1. สาระส าคัญ 
 แผนผงักระแสขอ้มูลจะแสดงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีไหลในระบบทั้งหมด แผนผงัน้ีจึงให้
รายละเอียดระบบในแง่การจดัโครงสร้างของขอ้มูลและความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเป็นหลกั 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1  จุดประสงค์ทัว่ไป 
          1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 
    3. มีความรู้ความสามารถในการบอกถึงความส าคญัของการเขียนแผนผงัขอ้มูล 
    4. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์  

2.2  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         1. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดของการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ได ้
  2. สามารถอธิบายสัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ได ้
  3. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ได ้
  4. สามารถเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( สัปดาห์ละ30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2.ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การเขียนแผนผงัขอ้มูล
สัมพทัธ์ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงั
ขอ้มูลสัมพทัธ์ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง การเขียนแผนผงั
ขอ้มูลสัมพทัธ์  

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้การเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ การใช้
สัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ การใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหา  ปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่12
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การเขียนพจนานุกรมข้อมูล                      สัปดาห์ที ่14 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การเขียนพจนานุกรมข้อมูล                      

 
1.  สาระส าคัญ 
 พจนานุกรมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการแสดงความหมายของขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีแสดง
ในแผนผงักระแสขอ้มูลและแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 
         1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเขียนพจนานุกรม 
    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ต่างๆ ในการเขียนพจนานุกรม 
    3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนพจนานุกรมขอ้มูลประกอบแผนผงักระแสขอ้มูล 
    4. มีความรู้ความสามารถในการเขียนพจนานุกรมขอ้มูลจากแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ 

2.2   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   1. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดของการเขียนพจนานุกรมขอ้มูลได ้
  2. สามารถอธิบายถึงการใชส้ัญลกัษณ์ในการเขียนพจนานุกรมได ้
  3. สามารถเขียนพจนานุกรมขอ้มูลประกอบแผนผงักระแสขอ้มูลได ้
  4. สามารถเขียนพจนานุกรมขอ้มูลจากแผนผงัขอ้มูลสัมพทัธ์ได ้
  5. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของการเขียนพจนานุกรมขอ้มูลได ้ 
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2.ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การเขียนพจนานุกรม 
สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการเขียนพจนานุกรม 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การเขียน
พจนานุกรมขอ้มูล   

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การเขียนพจนานุกรม สัญลกัษณ์ต่างๆ 
ในการเขียนพจนานุกรม 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การเขียนพจนานุกรม สัญลกัษณ์ต่างๆ ในการเขียนพจนานุกรม 
 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหา ปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่13
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การเขียนและน าเสนอระบบงาน                           สัปดาห์ที ่15 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การเขียนและน าเสนอระบบงาน                           

 
1.  สาระส าคัญ 
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาระบบงานและศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบแลว้  จะตอ้งมีการ
จดัท าเป็นเอกสารแผนงานด าเนินการพฒันาระบบ ทั้งน้ีเพื่อขอการยืนยนัในการด าเนินการพฒันาระบบ
จากผูมี้อ านาจตดัสินใจ เช่น คณะกรรมการด าเนินโครงการ ผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้นเงินทุน และรวมไป
ถึงการได้รับการยอมรับจากผูใ้ช้ระบบด้วย  โดยจะตอ้งน าเสนอทั้งผลการวิเคราะห์ระบบและแนว
ทางการพฒันาระบบใหม่ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีในระบบเดิมได ้ ซ่ึงแผนงานจะตอ้งมีการทบทวน 
(Verification) อย่างเป็นทางการก่อนว่าระบบใหม่ท่ีก าลงัจะเร่ิมพฒันานั้นตรงกบัความตอ้งการและ
บรรลุวตัถุประสงค ์
 
 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 

 1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท ารายงานเพื่อเสนอโครงการพฒันาระบบ 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทบทวนระบบงานปัจจุบนัก่อนพฒันาระบบ 
 3. มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานเพื่อน าเสนอการพฒันาระบบงานการ 
 4. มีความรู้ความสามารถในการวางแผนส าหรับการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบ   

 2.2   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. สามารถอธิบายแนวคิดในการจดัท ารายงานเพื่อเสนอโครงการพฒันาระบบได ้
 2. สามารถอธิบายถึงความส าคญัของการทบทวนระบบงานปัจจุบนัก่อนพฒันาระบบได ้
 3. สามารถเขียนรายงานเพื่อน าเสนอการพฒันาระบบงานได ้
 4. สามารถอธิบายถึงวธีิการวางแผนส าหรับการด าเนินงานโครงการพฒันาระบบได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นักศึกษาค้นควา้การจดัท ารายงานเพื่อ
เสนอโครงการพัฒนาระบบ การทบทวน
ระบบงานปัจจุบนัก่อนพฒันาระบบ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง  การเขียนและ
น าเสนอระบบงาน 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การจดัท ารายงานเพื่อเสนอโครงการ
พฒันาระบบ การทบทวนระบบงานปัจจุบัน
ก่อนพฒันาระบบ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
 
 
 



94 
 

 

4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การจดัท ารายงานเพื่อเสนอโครงการพฒันาระบบ การทบทวนระบบงานปัจจุบนัก่อน
พฒันาระบบ 
 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด บทที ่13 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ท่านคิดว่าการทบทวนระบบมีประโยชน์ต่อการออกแบบระบบอย่างไร 

  การทบทวนระบบจะช่วยให้เราทราบว่าการพฒันาระบบยงัคงเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ การท างานของระบบสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความ
ตอ้งการใหม่ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งครบถว้นหรือไม่ 

2. ท่านคิดว่าการทบทวนระบบโดยผู้ทีเ่กีย่วข้องทุกคนมีข้อเสียอะไรบ้าง 

  การทบทวนโดยทุกคน(แทนท่ีจะเลือกตวัแทนอาจจะใช้ทรัพยากรและเวลามากเกินไป
นอกจากน้ีอาจจะเกิดความตอ้งการใหม่ท่ีเกินขอบเขตของระบบตามท่ีตกลงกนัไวโ้ดยไม่
ตั้งใจ 

3. ท่านคิดว่าการน าเสนอระบบช่วยให้การด าเนินการพฒันาระบบเร็วขึน้หรือช้าลงอย่างไร 

  การน าเสนอระบบเป็นการส่ือสารความเขา้ใจการพฒันาระบบให้เขา้ใจตรงกนั ดงันั้นจะ
ท าให้ลดเวลาการพฒันาระบบท่ีผิดทางลงมีผลท าให้ระยะเวลาการพฒันาระบบโดยรวมเร็ว
ข้ึน 

4. การน าเสนอการออกแบบส่วนน าข้อมูลเข้ามีประโยชน์อย่างไร 

  การน าเสนอการออกแบบส่วนขอ้มูลน าเขา้จะช่วยให้ผูใ้ช้ไดท้ราบลกัษณะการน าเสนอ
ขอ้มูลระบบนัน่คือ ขอ้มูลท่ีน าเขา้ระบบมีความครบถว้นถูกตอ้งและความสะดวกในการป้อน
ขอ้มูลเขา้หรือไม ่

5. ให้ลองเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างการเลือกส่วนประสานผู้ใช้แบบอักขระกับแบบ      
กราฟิก 

  การติดต่อกับผูใ้ช้แบบอกัขระสามารถส่ือความหมายท่ีต้องการได้ทันทีแต่ขาดความ
สวยงามและอาจจะเป็นขอ้ความท่ียาวจึงจะเกิดความเขา้ใจ 

  ส่วนการติดต่อแบบกราฟิกนั้นตอ้งการการออกแบบภาพท่ีช่วยให้ส่ือความหมาย ซ่ึงการ
ส่ือสารอาจไม่ตรงความตอ้งการทนัทีแต่มีความสวยงามกวา่ 

6. การเลือกลักษณะติดต่อกับผู้ใช้กับการเลือกรูปแบบการประสานมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  
อย่างไร 

  ไม่มีความสัมพนัธ์กนัโดยตรงแต่ควรเลือกใชค้วามเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 
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7. การน าเสนอการออกแบบฐานข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 

  การน าเสนอการออกแบบฐานข้อมูลช่วยให้ผูใ้ช้ทราบว่าข้อมูลถูกเก็บอย่างครบถ้วน
หรือไม่ หรือผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีก าหนดมาตรฐานทางสารสนเทศทราบถึงความครบถ้วนท่ี
สอดคลอ้งกบัผงั E-R การก าหนดชนิดขอ้มูลและวธีิการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้

8. สมมติว่าเราน าระบบมาใช้เลือกซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาปรับใช้ เราควรตั้งเกณฑ์อะไรบ้างใน
การพจิารณาเลือกซ้ือ 

  ความสามารถในการปรับแต่งโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการได้หรือไม่ มี
แนวทางให้โปรแกรมใหม่ท างานร่วมกบัโปรแกรมเดิมไดห้รือไม่ โปรแกรมท่ีเลือกมีบริการ
อบัเกรดหรือไม่ 

9. สมมติว่ามีความจ าเป็นต้องติดตั้งระบบงานใหม่แทนระบบเดิมทันที  ท่านคิดว่ามีแนวทาง
อย่างไรบ้างเพ่ือให้เกดิข้อเสียน้อยทีสุ่ด 

  ตอ้งมีการทดสอบระบบอยา่งละเอียดและครบถว้น และควรมีการอบรมและฝึกฝนการใช้
งานใหเ้ขา้ใจก่อน 

10. ในกรณีการติดตั้งระบบใหม่ที่ระบบเดิมเป็นการท างานด้วยเอกสารทั้งหมด  ท่านคิดว่าแนว
ทางการถ่ายโอนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้าง 

  มีหลายแนวทางคือ  ทยอยน าขอ้มูลท่ีเดิมท่ีเป็นเอกสารเขา้ระบบใหม่ (กรณีขอ้มูลเดิม
ไม่ไดถู้กน ามาอา้งอิงในระบบใหม่)หรือการสรุปขอ้มูลเดิมในรูปค่าสุทธิแลว้น ามาเขา้ระบบ
ใหม่ 

ต่อไปนีข้้อใดถูกข้อใดผดิ 

1. การทบทวนระบบ สามารถทบทวนจากแผนผงัหรือแบบจ าลองการพฒันาระบบได้ 

  ถูก 

2. นักวเิคราะห์ระบบควรมีอ านาจตัดสินใจด าเนินการอนุมัติการพัฒนาระบบได้ทันที เพราะไม่
ต้องน าเสนองานให้ใคร ท าให้ลดเวลาการพฒันาระบบ  

  ผดิ 
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3. การเขียนรายงานน าเสนอถือว่าเป็นการทบทวนระบบอย่างหน่ึง  เพราะว่าต้องเขียนรายงาน
ตามความเข้าใจทีไ่ด้ศึกษาระบบมา  

  ถูก 

4. การควบคุมการน าข้อมูลเข้าเป็นส่ิงทีค่วรท าให้น้อยสุดเพราะท าให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พึงพอใจในการ
ใช้งาน และจะท าให้เกดิการต่อต้านระบบใหม่  

  ผดิ 

5. ลักษณะการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกไม่สามารถเลือกใช้รูปแบบการประสานผู้ใช้ด้วย
ชุดค าส่ัง ภาษาได้ 

  ผดิ 

6. เราไม่ควรออกแบบหน้าจอให้ป้อนหน่วยนับของข้อมูลเข้าไปเพราะประเภทข้อมูลต่างกนั  

  ผดิ 

7. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพมีรากฐานมาจากแผนผงัข้อมูลสัมพทัธ์  

  ถูก 

8. การเลือกแนวทางพัฒนาระบบแบบฐานข้อมูล (Database Approach) เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะ
ระบบต้องมีระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว  

  ผดิ 

9. ถ้าเราการเลือกสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งานในระบบ  เราควรท าเองภายในองค์มากกว่าใช้
บริการจากแหล่งภายนอก  

  ผดิ 

10. การติดตั้งระบบแบบคู่ขนานเป็นวธีิทีด่ีทีสุ่ดเพราะมีระบบเดิมช่วยสนับสนุนการท างานอยู่ 

  ผดิ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่14
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย     การออกแบบระบบและการน าไปใช้                   สัปดาห์ที ่16 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง     การออกแบบระบบและการน าไปใช้                   

 
1.  สาระส าคัญ 
   การออกแบบระบบและการน าไปใชเ้ป็นเน้ือหา 3 ดา้นท่ีต่อเน่ืองกนั ไดแ้ก่ การออกแบบทาง
ภายภาพโดยอาศยัแนวคิดจากแบบจ าลองระบบเชิงตรรกะ การออกแบบทางเทคนิค และการน าระบบ
ไปใช ้  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบระบบทางกายภาพ 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบผลลพัธ์การท างาน 
 3. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบโปรแกรม 
 4. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. มีความรู้ความสามารถในการน าระบบไปใช ้  
2.2   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายถึงแนวความคิดของการออกแบบระบบได ้
 2. สามารถก าหนดแนวทางของการออกแบบระบบทางกายภาพได ้
 3. สามารถอธิบายวธีิการออกแบบผลลพัธ์การท างานได ้
 4. สามารถอธิบายถึงแนวทางการออกแบบโปรแกรมได ้
 5. สามารถอธิบายถึงแนวทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ได ้
 6. สามารถอธิบายถึงแนวทางของการน าระบบไปใชไ้ด ้
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3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นักศึกษาคน้ควา้การออกแบบระบบทาง
กายภาพ  การออกแบบผลลพัธ์การท างาน การ
ออกแบบโปรแกรม 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การออกแบบระบบ
และการน าไปใช ้

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การออกแบบระบบทางกายภาพ  การ

ออกแบบผลลัพธ์การท างาน การออกแบบ
โปรแกรม 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
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4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การออกแบบระบบทางกายภาพ  การออกแบบผลลพัธ์การท างาน การออกแบบ
โปรแกรม 
 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย
การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
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แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด บทที ่14 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. จงสรุปความสัมพันธ์ต่อกันของ การออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบเชิงกายภาพ และการ
ออกแบบทางเทคนิค 

  การออกแบบเชิงตรรกะเป็นการก าหนดแนวคิดส าหรับกระบวนงานในระบบ  
การออกแบบเชิงกายภาพเป็นการก าหนดวิธีการส าหรับการท างานในระบบ ในภาคปฏิบติัท่ี
ตอ้งสอดคลอ้งกบัการออกแบบเชิงตรรกะ การออกแบบทางเทคนิคเป็นการออกแบบท่ีเน้น
ให้เกิดคุณภาพในการท างานกับระบบเพื่อให้การท างานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน 
การออกแบบเชิงตรรกะและการออกแบบเชิงกายภาพ 

2. ถ้าต้องการแสดงวิธีจัดเก็บข้อมูลเรียงล าดับในรูปแผนผัง แผนผังจะมีลักษณะอย่างไร (วาด
ภาพประกอบ) 

 
 

3. ให้เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียระหว่างการแสดงผลลพัธ์ด้วยส่ือแบบถาวรกบัส่ือแบบช่ัวคราว 

  ส่ือท่ีแสดงขอ้มูลคงท่ีถาวรสามารถเก็บขอ้มูลไวอ้า้งอิงอย่างถาวร ไม่ถูกท าลายแต่ตอ้งใช้
ทรัพยากรในการเก็บรักษาและไม่สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้ส าหรับส่ือท่ีแสดงขอ้มูลชัว่คราว
สามารถใชใ้ชท้รัพยากรเดิมในการแสดงขอ้มูลซ ้ าๆได ้

4. ถ้าต้องการให้มีการแสดงรายงานบนหน้าจอคอมพวิเตอร์ ควรเป็นรายงานเกีย่วกบัอะไรบ้าง 

  รายงานท่ีตอ้งการดูเป็นคร้ังๆ และไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลไวอ้า้งอิง 

5. ท่านคิดว่าท าไมเราต้องออกแบบโปรแกรมอกีทั้งๆ ทีเ่ราได้ออกแบบระบบมาอย่างดีแล้ว 

  การออกแบบโปรแกรมเป็นการออกแบบทางเทคนิคท่ีท าให้เกิดคุณภาพการท างานใน
ระบบ 
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6. การออกแบบโมดูลในโปรแกรมให้มีความเป็นหน่ึงเดียวสูงกับการมีความสัมพันธ์ต่อกัน เป็น
แนวทางทีข่ัดแย้งกนัหรือไม่ อย่างไร 

  ขัดแย้งกัน การออกแบบโมดูลให้มีความเป็นหน่ึงเดียวสูงเป็นการก าหนดลักษณะ 
การท างานเฉพาะของแต่ละโมดูลท่ีท างานไม่ซ ้ าซ้อนกนั แมโ้มดูลจะตอ้งท างานร่วมกนัแต่
ตรรกะการท างานในโมดูลหน่ึงจะตอ้งไม่อา้งอิงจากตรรกะการท างานในโมดูลอ่ืน 

7. ท่านคิดว่าการก าหนดมาตรฐานทางฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบอย่างไร 

  การก าหนดมาตรฐานทางฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายเป็นการออกแบบทางเทคนิคของ
ระบบท่ีไดว้เิคราะห์และออกแบบไว ้

8. การจัดท าระบบต้นแบบระหว่างการออกแบบระบบกับขณะน าระบบมาใช้มีความแตกต่างกัน   
อย่างไร 

  ระบบตน้แบบใช้ส าหรับทดสอบการท างานว่าระบบต้นแบบนั้นตรงกับความตอ้งการ
หรือไม่และจะไม่ติดตั้งใชง้านจริง แต่ระบบท่ีน ามาใชเ้ป็นผลการสร้างระบบท่ีมีขอ้สรุปแลว้
วา่ระบบมีความถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการและใชก้บัการท างานจริง 

9. ให้เปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียระหว่างการทดสอบโปรแกรมแบบกล่องทบึกบัแบบกล่องใส 

  การทดสอบแบบกล่องทึบไม่จ  าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจทางดา้นเทคนิคการท างานโปรแกรม 
แต่การทดสอบอาจจะไม่พบความผดิพลาดทั้งหมด กรณีท่ีโปรแกรมมีความผิดพลาดและการ
ทดสอบนั้นไม่มี กรณีท่ีท าใหเ้กิดความผดิพลาด ดงันั้นอาจจะไม่พบขอ้ผดิพลาดในระยะแรก 

  การทดสอบแบบกล่องใสจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจทางดา้นเทคนิคของโปรแกรมอย่างดี  
แต่การทดสอบสามารถจะท าใหค้รบถว้นทุกส่วนของโปรแกรม 

10. สมมติว่าเราต้องการให้มีทมีงานมาทดสอบการรวมกันของแต่ละหน่วยให้เร็วขึน้  เราสามารถ
ให้คนหน่ึงทดสอบแบบบนลงล่าง และให้อีกคนหน่ึงทดสอบจากล่างขึน้บนจนมาบรรจบกัน
ตรงกลาง ท่านคิดว่าท าได้หรือไม่ 

  สามารถท าได้ เพราะการทดสอบการท างานร่วมกันของโมดูลมีหลายวิธี  และไม่
จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิเดียวกนัทั้งระบบ 
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ต่อไปนีข้้อใดถูกข้อใดผดิ 

1. การออกแบบทางเทคนิคบางส่วนสามารถท าไปพร้อมกบัการออกแบบเชิงกายภาพได้  

  ถูก 

2. การออกแบบระบบสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ทั้งรูปแบบฐานข้อมูลและแฟ้มข้อมูลไปพร้อมๆ กนั  

  ถูก 

3. เราสามารถตัดการออกแบบส่วนแสดงผลลพัธ์ในรูปข้อความออกก็ได้ เพราะไม่ใช่สารสนเทศ
การบริหารงานโดยตรง และผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องทราบวธีิการท างานภายในโปรแกรม 

  ผดิ 

4. การออกแบบเชิงโครงสร้างของโปรแกรมไม่จ าเป็นต้องออกแบบอลักอริธึมของโปรแกรม 

  ถูก 

5. การเลือกวธีิการจัดหาคอมพวิเตอร์ท าได้หลายวธีิผสมกนัได้ในคราวเดียวกนั  

  ถูก 

6. การเลือกลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทางเครือข่ายให้พจิารณาจากต้นทุนเป็นส่วนประกอบด้วย  

  ถูก 

7. การเลือกมาตรฐานฮาร์ดแวร์ส าหรับระบบเครือข่ายต้องพิจารณาโดยบุคคลคนเดียวเพ่ือให้                
สอดคล้องกนั  

  ผดิ 

8. การจัดท าระบบต้นแบบควรเลือกประเภทใดประเภทหน่ึงเป็นหลัก  เพ่ือให้การท างานไปใน 
ทศิทางเดียวกนั  

  ผดิ 

9. เราต้องทดสอบการท างานของระบบทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลจริงและผู้ใช้งานจริง  

  ถูก 

10. ระบบทีด่ีท าให้ผู้ใช้ท างานได้ทนัทโีดยไม่ต้องอบรม  
  ผดิ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่15
รวม 4 ช่ัวโมง ช่ือวชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ช่ือหน่วย การติดตั้งระบบและการทบทวนระบบงาน    สัปดาห์ที ่17 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ช่ือเร่ือง การติดตั้งระบบและการทบทวนระบบงาน    

 
1.  สาระส าคัญ 
 การติดตั้งระบบในการใช้งานจริง ตอ้งอาศยัการทบทวนระบบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกระยะ
ของการพฒันาระบบ และรวมไปถึงการทบทวนหลงัการใช้งานระบบท่ีมีส่วนช่วยในการบ ารุงรักษา
ระบบ  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 จุดประสงค์ทัว่ไป 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดตั้งระบบ 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสนบัสนุนระบบการติดตั้ง 
 3. มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักระบบ 
 4. มีความรู้ความสามารถในการทบทวนการพฒันาระบบในระยะต่างๆ 
2.2   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดตั้งระบบ 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการสนบัสนุนระบบการติดตั้ง 
 3. มีความรู้ความสามารถในการบ ารุงรักระบบ 
 4. มีความรู้ความสามารถในการทบทวนการพฒันาระบบในระยะต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 

 
3.  กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ให้นกัศึกษาคน้ควา้การติดตั้งระบบ  วิธีการ
สนบัสนุนระบบการติดตั้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  การติดตั้งระบบ
และการทบทวนระบบงาน 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  คน้ควา้การติดตั้งระบบ  วิธีการสนบัสนุน

ระบบการติดตั้ง 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฏิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรียนและให้นกัศึกษา
ปฏิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการ และแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 
 
 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
 
 
 



112 
 

 

 
4.   กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้การติดตั้งระบบ  วธีิการสนบัสนุนระบบการติดตั้ง 
 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฏิบติัตามแลว้ตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ท่ีสงสัยในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนการสอน 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวิชา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

  
6. วดัผลประเมินผล 

1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานท่ีมอบหมายเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาท่ีก าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกลา้แสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 
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7. กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนท่ีดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนงัสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ท่ีจะถามเม่ือสงสัยทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช ้
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง 
 



114 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบและเกณฑ์ประเมนิพฤตกิรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ์ 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช้ 
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมท่ีตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 

ช่ือ – สกุล 
ผู้รับการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 

ความมี
วนัิย 

ความ
รับผดิชอบ 

มนุษย์
สัมพนัธ์ 

ขยนัหมั่น 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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เฉลยแบบฝึกหัด บทที ่15 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การจัดท าเอกสารระบบทีไ่ม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง 

  ระบบจะขาดแหล่งขอ้มูลอา้งอิงการพฒันาระบบท่ีถูกตอ้ง ท าให้ การปรับปรุงจะตอ้งใช้
เวลาในการศึกษาระบบงานมากข้ึน 

2. ให้เปรียบเทยีบข้อดีข้อเสียระหว่างการสนับสนุนด้วยเอกสารกบัการฝึกอบรม 

  การสนบัสนุนดว้ยเอกสารเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีคงทนสามารถน ามาใชอ้า้งอิงไดต้ลอดเวลา 
แต่ต้องใช้เวลาในการท าความเขา้ใจหรือฝึกใช้งานจนกว่าจะเกิดทกัษะหรือความช านาญ 
ในขณะท่ีการอบรมจะเป็นการรับขอ้มูลในขณะท่ีจดัการอบรมเท่านั้น แต่การฝึกฝนให้เกิด
ความเขา้ใจจะใชเ้วลานอ้ยกวา่ เพราะผูใ้ห้การอบรมสามารถให้ค  าแนะน าไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีรับการอบรม 

3. ให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการให้ค าแนะน าจากตัวบุคคลโดยตรงกับการใช้ระบบให้
ความช่วยเหลืออตัโนมัติ 

  การรับค าแนะน าจากตวับุคคลโดยตรงเป็นการรับข้อมูลในขณะใดขณะหน่ึงแต่การ
สอบถามจนเกิดความเขา้ใจจะใชเ้วลานอ้ยกวา่ เพราะผูใ้ห้ค  าแนะน าสามารถให้ค  าแนะน าได้
ตลอดระยะเวลาท่ีรับการแนะน าแต่การรับค าแนะน าจากระบบอตัโนมติัจะสามารถท าได้
ตลอดเวลาโดยไม่ข้ึนกบัวตัถุตวับุคคล แต่ค าแนะน าอาจจะไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความ
ตอ้งการ 

4. การบ ารุงรักษาแบบดัดแปลง ท่านคิดว่าน่าจะมีข้อควรระวงัอะไรบ้าง 

  การดดัแปลงท าใหเ้กิดการผดิพลาดในการท างานร่วมกนัของแต่ละโมดูล 

5. หากต้องการให้มีความสามารถในการบ ารุงรักษาระบบสูง ท่านคิดว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง 

  ออกแบบโปรแกรมท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจมีการจดัท าเอกสารระบบท่ีมีคุณภาพในการ
อธิบายลกัษณะระบบอยา่งครบถว้น 

6. ท่านคิดว่า การไม่ทบทวนการพฒันาระบบจะเกดิผลเสียอะไรบ้าง 

  การไม่ทบทวนการพฒันาระบบอาจจะท าให้ไม่ทราบขอ้บกพร่องหรือความไม่ครบถว้น
ในการพฒันาระบบ 
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7. เพราะเหตุใดเราจึงต้องทบทวนเอกสารพฒันาระบบ   
      เน่ืองจากระบบมีความเป็นไปไดท่ี้จะถูกปรับปรุงแกไ้ขอีก ดงันั้น เอกสารพฒันาระบบจึง
ตอ้งถูกปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเสมอเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ 

   8. หากระบบท างานถูกต้องตามทีก่ าหนดไว้แล้ว ท าไมจึงต้องมีการประเมินผลการท างานอกี  

  การทดสอบเป็นสภาวะการท างานท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงทั้งหมด การประเมินผลการ
ท างานเป็นการตรวจสอบการท างานของระบบในสภาวะการท างานจริงท่ีเรายงัอาจจะพบ
ขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 

9. ท่านคิดว่าการส่งมอบงานเราควรส่งมอบอะไรบ้างนอกเหนือการติดตั้งระบบงานให้ใช้งานแล้ว 

  เอกสารประกอบการพฒันาระบบทั้งหมด เอกสารคู่มือการใช้งาน เอกสารประกอบการ
อบรม การลงรหสัโปรแกรม 

10. ท่านคิดว่าการทบทวนระบบหลังหลังการใช้งานน่าจะใช้เกณฑ์อะไรบ้างในพิจารณาช่วงเวลา  
การใช้งานทีเ่หมาะสมทีเ่ร่ิมทบทวนระบบได้ 

  การก าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมวา่ควรมีการทบทวนระบบหลงัการใชง้านเม่ือไหร่นั้นอาจ
พิจารณาได้จากความถ่ีเกิดปัญหาขณะใช้งานระบบใหม่ ระดับความรุนแรงปัญหาท่ีเกิด  
ความรวดเร็วปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีข้ึนกบัวา่เจา้ของระบบจะใหค้วามส าคญัเร่ืองใดเป็นหลกั 

ต่อไปนีข้้อใดถูกข้อใดผดิ 

1. แม้ผู้บริหารองค์กรจะอนุมัติโครงการแล้ว การต่อต้านก็อาจจะมีอยู่ การสนับสนุนระบบที่ดี
ช่วยลดการต่อต้านระบบใหม่ได้ 

  ถูก 

2. ผู้ดูแลระบบไม่จ าเป็นต้องใช้คู่มือการใช้งานระบบ เพราะเข้าใจระบบงานอยู่แล้ว  

  ผดิ 

3. แม้ระบบมีการพฒันาอย่างดีแล้ว การบ ารุงรักษากย็งัต้องการ เพราะปัญหาของระบบก็อาจจะ
เกดิจากผู้ใช้งานเอง  

  ถูก 

4. การบ ารุงรักษาท าให้ระบบมีความสมบูรณ์ขึน้จนกระทัง่ไม่ต้องแก้ไขอะไรอีก  

  ผดิ 
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5. การเสียค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารระบบที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบลง
ถูก 

6. การทบทวนการพฒันาระบบท าให้เวลาทีใ่ช้ในการพฒันาระบบมากขึน้  
 ถูก 

7. การทบทวนระบบต้องตรวจสอบทั้งการท างานของระบบและคู่มือการใช้งานระบบ  

 ถูก 

8. หากเราส่งมอบงานแล้ว ถือว่าการพฒันาระบบเป็นอนัส้ินสุดลง  

 ผดิ 

9. การเสียค่าใช้จ่ายในการทบทวนระบบจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบลง 

 ถูก 

10. การทบทวนระบบหลงัการใช้งานสามารถเป็นต้นเหตุของการพฒันารอบใหม่ได้  

 ถูก 

ฝึกทกัษะการออกแบบระบบและการน าไปใช้ 

  จากระบบงานท่ีไดล้องสร้างข้ึนมาในบทท่ีผา่นมา ใหล้องทบทวนการสร้างระบบ 
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ภาคผนวก 
รูปแบบการประเมินผลให้คะแนน 

กจิกรรมการเรียนการสอน    ทุกหน่วยการเรียน 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
วชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิา 3204 - 2006    

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับช้ัน ปวส. 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

(ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย ครูปิยมาส  แก้วอินตา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อประเมิน 
1.  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา          
2.  มีความรับผดิชอบใฝ่ดีใฝ่รู้      
3.  สนใจปฏิบติังานท่ีมอบหมายดว้ยความกระตือรือร้น 
4.  สะอาดเป็นระเบียบและมีความรอบคอบในการท างาน   
5. ซ่ือสัตย ์เสียสละ และมีน ้าใจ  
6. รู้หนา้ท่ีและตระหนกัในความพอเพียงตามศกัยภาพของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

............................................................................................................................................................. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

ลงช่ือผูป้ระเมิน 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          

ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วนัที่…………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบประเมินสาระการเรียนรู้    
วชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิา 3204 - 2006    

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับช้ัน ปวส. 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 (ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย  ครูปิยมาส  แก้วอินตา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 

      1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานธุรกิจทัว่ไป 
 2. มีความรู้ความเขา้ใจในวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 3. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือช่วยวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 4. เห็นคุณค่าของการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

ลงช่ือผูป้ระเมิน 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วนัที่…………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
วชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิา 3204 - 2006    

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับช้ัน ปวส. 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 (ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย  ครูปิยมาส  แก้วอินตา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อประเมิน 
1.  การปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถานศึกษา          
2.  มีความรับผดิชอบใฝ่ดีใฝ่รู้      
3.  สนใจปฏิบติังานท่ีมอบหมายดว้ยความกระตือรือร้น 
4.  สะอาดเป็นระเบียบและมีความรอบคอบในการท างาน   
5. ซ่ือสัตย ์เสียสละ และมีน ้าใจ  
6. รู้หนา้ท่ีและตระหนกัในความพอเพียงตามศกัยภาพของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

............................................................................................................................................................. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

หมายเหตุ 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          

ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วนัที่…………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบประเมินสาระการเรียนรู้    
วชิา การวเิคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิา 3204 - 2006    

ภาคเรียนที ่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ระดับช้ัน ปวส. 2 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 

 (ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย  ครูปิยมาส  แก้วอินตา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 

  1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบงานธุรกิจทัว่ไป 

 2. มีความรู้ความเขา้ใจในวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 3. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือช่วยวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 4. เห็นคุณค่าของการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
………………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

หมายเหตุ 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ..............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วนัที่…………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ/ความคิดเห็นต่อส่ือการสอน 
วชิา  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวชิา 3204 - 2006    ประจ าภาคเรียนที ่1    ปีการศึกษา 2560 

ระดับ    ปวส. 2  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ   วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย โดย  ครูปิยมาส  แก้วอนิตา 
................................................................... 

 เพื่อทราบผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ส่ือการสอนวิชา การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการปรับปรุงและพฒันาให้มีประสิทธิภาพต่อผูใ้ชแ้ละ
ผูเ้รียนมากยิง่ข้ึนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  
ความหมายของระดับความคิดเห็น 

4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   ดีมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   ดี 
2     หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   นอ้ย 
1     หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   นอ้ยมาก 

ตอนท่ี 1  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.1  สถานภาพ 
     นกัเรียน-  นกัศึกษา    ครูผูส้อน                 อ่ืน ๆ…………………… 

1.2 ระดบักากรศึกษา 
   ปวช.หรือเทียบเท่า    ปวส.        ปริญญาตรี          สูงกวา่ปริญญาตรี  

2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือการสอนและผลท่ีไดจ้ากการใชส่ื้อ 

รายการ 
ระดบั

ความคิดเห็น 
4 3 2 1 

2.1 ความคิดเห็นด้านเน้ือหาสาระใบงานและ แบบฝึกหัด 

  2.1.1  เน้ือหาสาระครอบคลุมตามหลกัสูตรการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ                  

    

  2.1.2  ส่ือการสอนน้ีช่วยใหฟ้ื้นฟูความรู้เดิมและเกิดความเช่ือมัน่มากนอ้ย
เพียงใด       

    

  2.1.3   ส่ือการสอนน้ีช่วยให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนเพียงใด     
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  2.1.4   ส่ือการสอนน้ีท าให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มข้ึนเพียงใด     
  2.1.5   ช่วยเพิ่มใหเ้กิดกระบวนการคิดเพื่อน าไปประยกุตใ์ชเ้พียงใด     
  2.1.6  ช่วยใหผู้ใ้ชค้วามเช่ือมัน่ในตนเองในหลกัการท่ีถูกตอ้งเพียงใด     
  2.1.7  ช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดความคิดรวบยอดน า ไปประยกุตใ์ชเ้พียงใด     
2.1.8  การเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหาสาระมีความเหมาะสมเพียงใด             

รายการ 
ระดบั

ความคิดเห็น 
4 3 2 1 

2.1.9  กิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนเหมาะสม เพียงใด       
2.1.10  ใบงาน/แบบฝึกหดัมีความเหมาะสมเพียงใด     

2.2 ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน 

2.2.1   ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการสอนเพียงใด 

    

2.2.2   ครูผูส้อนมีเทคนิคในการสอนมากนอ้ยเพียงใด     
2.2.3 ครูผูส้อนมีการบูรณาการสอนและการจดักิจกรรมการสอนน่าสนใจเพียงใด               
2.2.4    ครูผูส้อนมีการเฉลยแบบฝึกหดัหลงับทเรียนในชั้นเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนได ้
            รับรู้และปรับปรุงขอ้ผดิพลาดทุกหน่วยการเรียนมากนอ้ย เพียงใด             

    

2.2.5    ครูผูส้อนมีการแทรกและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนใน 
            การจดักิจกรรมการสอนในระดบัใด 

    

2.3  ความคิดเห็นด้านอ่ืน ๆ 

   2.3.1  ส านวนภาษาท่ีใชง่้ายต่อความเขา้ใจเพียงใด  

    

   2.3.2  รูปแบบเหมาะสมเพียงใด         
   2.3.3  มีความถูกตอ้งชดัเจนมากนอ้ยเพียงใด      

2.3.4 ผูส้ร้างส่ือน้ีมีความรู้ ทกัษะ และเทคนิคในการถ่ายทอดอยู ่ในระดบัใด               
2.3.5   ความพึงพอใจของท่านจากการใชส่ื้อน้ีอยูใ่น ระดบัใด     

ตอนท่ี 2    
1.  ผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยา่งไรในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนความรู้ความสามารถ
ในการสร้างและใชส่ื้อการสอนรวมทั้งบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.1  ขอ้ดีและ/หรือ ขอ้ท่ีประทบัใจ 
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...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 1.2  ขอ้ควรปรับปรุง 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

1.3 ขอ้เสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………................. 
............................................................................................................................................................. 

 


