ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ /คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา
4122510
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2)
3.หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์วจั นา ขาวฟ้ า และ อาจารย์ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ ฉาย
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requires) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8.สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การเรี ยนรางน้ า
9. วันที่จัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้ งล่าสุ ด
15 กันยายน 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ผู ้เ รี ย นเข้า ใจหน้า ที่แ ละบทบาทของนัก วิเคราะห์ ร ะบบ วิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านซอฟต์แวร์ สามารถถ่ายทอดแนวคิดที่ได้จากการ
วิเคราะห์ระบบออกมาให้อยู่ในรู ปของแผนภาพเพื่อใช้สื่อสารกับผูใ้ ช้ระบบและโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้
โปรแกรมเมอร์ นาไปใช้ในการพัฒ นาระบบ ตลอดจนภาระหน้า ที่ของนัก วิเ คราะห์ ร ะบบหลังจากที่
โปรแกรมเมอร์ พฒ
ั นาระบบงานทางด้า นซอฟต์แ วร์ เ รี ยบร้ อ ยแล้ว โดยเน้น ให้ผู ้เรี ย นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ๆขึ้น จึงจาเป็ นจะต้องปรั บ
เทคนิควิธีในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนาไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโปรแกรมรู ปแบบ
ใหม่ โดยกาหนดเป็ นวิชาเอกบังคับของหลักสู ตร

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบการประมวลผลข้อมูลและวงจรชีวติ วิธีการวิเคราะห์ เครื่ องมือการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
การกาหนดปั ญหา การศึ กษาความเป็ นไปได้ของโครงการ วิธีการออกแบบ เครื่ องมือในการออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบระบบ การออกแบบแฟ้ มและฟอร์ ม เอกสารประกอบระบบ วิธีการทาให้เกิ ดผล
การโปรแกรม การทดสอบ และการบารุ งรักษา
Study data processing systems and system life cycle, analysis methodology: tools, cost
analysis, problem definition, proposal and feasibility study, design methodology: tools, database
approach, systems design, file and form design, program design, documentation, implementation
methodology, coding, testing and software maintenance.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
บรรยาย 30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริ ม ตามความ
จ าเป็ นโดยพิ จ ารณา
จากผลการประเมิ น
สัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนรู ้
ของนักศึกษาหลังการ
สอ บ ร ะ หว่ า ง ภ า ค
เรี ยน

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ฝึ กปฏิ บ ัติง าน 30 ชั่ว โมง การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อ ภาคการศึ ก ษา ทั้ง นี้ 5ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
อาจารย์ผสู ้ อนจะจัดชัว่ โมง
เพื่อการให้คาแนะนา หรื อ
คาปรึ กษาเกี่ยวกับงานกลุ่ม
ที่มอบหมายให้ไปค้นคว้า
เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 20 นาที ต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางซอฟท์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มีความ
ซื่ อสัตย์ในพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื้ อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ

- เคารพสิ ทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที่ผิด เช่น การนาข้อมูลของลูกค้าออกไปเปิ ดเผย การขายข้อมูล เป็ นต้น
- อภิปรายกลุ่ม
- กาหนดให้นกั ศึกษาหากรณี ศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้อง
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
- มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาทีศ่ ึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์
- รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
- มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษาเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมาย
ให้คน้ คว้าบทความ ข้อมูลทีเกี่ยวข้อง โดยในการวิเคราะห์กรณีศึกษา จะจัดการเรี ยนการสอนแบบ Student
Center เน้นผู ้เรี ยนเป็ นศู น ย์ก ลางโดยนัก ศึ ก ษาสามารถเสนอหัวเรื่ อ งที่ กลุ่ มของตนเองสนใจ โดยน า
หัวเรื่ องดังกล่าวไปศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนาอภิปรายร่ วมกับอาจารย์นอกห้องเรี ยน โดยอาจารย์จะ
จัดเวลาให้เข้าพบ เพื่ออาจารย์จะได้ให้คาเสนอแนะนาได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ก่ อนนาเสนอและอภิปราย
ร่ วมกับเพื่อในห้องเรี ยน
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การนาเสนอข้อสรุ ปการอ่านหรื อการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทาโครงงานพิเศษตามหัวเรื่ องที่แต่ละกลุ่มสนใจ และนาเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิด
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางานพัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
- มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ าของเทคโนโลยี การนาตัวอย่างการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ธุ รกิจ หรื ออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนาเสนองานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและนาเสนอใน
ชั้นเรี ยน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website และเอกสารประกอบการเรี ยน
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้ อ/รายละเอียด
สั ปดาห์
ที่
1. แนะนาเนื้อหารายวิชาและ วิธีการ
1

2

3

4-5

เรี ยนการสอนชี้แจงรายละเอียด
เนื้อหาวิชาทั้งภาคปฏิบตั ิ และทฤษฎี
2. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ
3. การวิเคราะห์ระบบและ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. เทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
การบริ หารโครงการ
 Project Scheduling
 Scheduling Tools
 Gantt Chart
 PERT/CPM
วงจรการพัฒนาระบบ
- Build-and-fix model
- Waterfall Model
- Prototyping Model
- Incremental Model
- Spiral Model
- การเลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์
การประมาณการต้นทุนของ
ซอฟต์แวร์
- การประมาณการต้นทุนของ
ซอฟต์แวร์
- การประมาณขนาดของซอฟต์แวร์
- เทคนิคการประมาณการต้นทุน
และ Effort
- เทคนิคการประมาณการแบบ
COCOMO
- เทคนิคการประมาณต้นทุนแบบ
อื่นๆ

จานวน
ชั่วโมง
4

4

4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1.บรรยายในชั้นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. น.ศ. แบ่งกลุ่ม พร้อมหา
หัวข้อโครงการ

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
4. นศ.บริ หารโครงการของ
กลุ่มตนเอง
1.บรรยายในชั้นเรี ยน
2.นักศึกษาเสนอหัวข้อ
โครงการ

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

สั ปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6.

การศึกษาและกาหนดความต้องการ
ของระบบ
 การกาหนดความต้องการของ
ระบบ
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ความต้องการ
 เทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
 การศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการ

4

1.บรรยายในชั้นเรี ยน
อ.วัจนา
2.ให้นกั ศึกษาไปเก็บข้อมูลจริ ง อ.ชวาลศักดิ์
เพื่อนามาใช้ในโครงการ เป็ น
กรณี ศึกษา

7

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง
วัตถุดว้ ย UML

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3.ให้นกั ศึกษาเขียน Use Case
Diagram โดยแบ่งตามกลุ่ม
โครงการที่นกั ศึกษาสนใจ

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

สอบกลางภาค

4

การทดสอบแบบอัตนัย

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง
วัตถุดว้ ย UML (ต่อ)

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด
3.วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามกลุ่มโครงการ ที่นกั ศึกษา
แต่ละกลุ่มสนใจ ในส่ วนของ
Class Diagram, Sequence
Diagram และ Activity
Diagram

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์
อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
อ.วัจนา
2. มอบหมายให้นกั ศึกษาแต่ละ อ.ชวาลศักดิ์
กลุ่ม ออกแบบ
3. อาจารย์ผสู ้ อนพิจารณาเพื่อ
เลือก Process ที่จะให้แต่ละ
กลุ่มไปพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย
พิจารณาจากงานกลุ่มที่แต่ละ
กลุ่มได้ทาการวิเคราะห์และ
ออกแบบ

 แผนภาพยูสเคส
(Use Case Diagram)

8
9-10

11-12

 อ็อบเจกต์ และคลาส
(Class Diagram)
 ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาส (Object Class And
Relationships between
Class)
 Sequence Diagram
 Activity Diagram
การออกแบบและการโปรแกรม
 เครื่ องมือในการออกแบบ
ฐานข้อมูล
 การออกแบบแฟ้ มและ
ฟอร์ ม
 เอกสารประกอบระบบ
 การโปรแกรม

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

หัวข้ อ/รายละเอียด
สั ปดาห์
ที่
13-14 การทดสอบ การนาไปใช้ และ

15
16

การบารุ งรักษา
 การทดสอบระบบ
 การเตรี ยมการนาระบบไป
ใช้
 การติดตั้ง
 การบารุ งรักษาระบบ
น าเสนอผลงานกลุ่ ม ที่ ไ ด้ท ามาทั้ง
เทอม
สอบปลายภาค

จานวน
ชั่วโมง
4

4
4

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์

แบบประเมินผลงานกลุ่ม

อ.วัจนา
อ.ชวาลศักดิ์
กรรมการ
คุมสอบของ
มหาวิทยาลัย

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
ที่
1
1.1-1.7,2.1,
2.4-2.6,3.2
2
1.1,1.6,
1.7,2.1,
2.4-2.6,
3.2,4.1-4.6,5.3-5.4
3.

1.1-1.7,3.1

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การ
นาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ที่ สั ดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
7
30%
16
30%
ตลอดภาค 20 %
การศึกษา

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %
10 %

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
วัจนา ขาวฟ้ า.(2556). การวิเ คราะห์ แ ละออกแบบระบบ. กรุ งเทพมหานคร : ศู น ย์ห นัง สื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
โอภาส เอียมสิ ริวงศ์. (2548).การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุ งเทพมหานคร: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุ งเทพมหานคร: ซี
เอ็ดยูเคชัน่ .
Whitten,Jeffery L.,Lonnie D. Bentley and Kevin C. Dittman. Systems analysis and design methods.
5th ed.Singapore : McGraw Hill.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษา ได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรี ยนรู ้
3.การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อนื่ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และกรให้คะแนนพฤติกรรม
- ข้อคิดเห็นสัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนรู ้ จากอาจารย์ผสู ้ อนในวิชาต่อเนื่อง
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4

