รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4122506 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 กันยายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธพิสัยเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ ขั้นตอน
วิธีการวิเคราะหและออกแบบรายงานการบริหารสารสนเทศ การประสานงาน การกําหนดการเลือกระบบ
การพัฒนาซอฟตแวร การพัฒนาฐานขอมูล การควบคุมการจัดการบริหารงานขององคกร การวางแผนกล
ยุทธระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ รวมถึงการนําระบบไปประยุกตใชงานจริง
การตรวจสอบและปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนการประเมินผลระบบสารสนเทศ
1.2 ดานทักษะพิสัยเพื่อใหผูเรียนประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ขั้นตอน วิธีการวิเคราะหและออกแบบรายงานการบริหารสารสนเทศ การประสานงาน การกําหนดการเลือก
ระบบ การพัฒ นาซอฟตแวร การพั ฒนาฐานขอมู ล การควบคุ มการจั ดการบริหารงานขององคก ร การ
วางแผนกลยุทธระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
1.3 ดานจิตพิสัยเพื่อใหผูเรียนตระหนักรูถึงจรรยาบรรณของนักวิเคราะหและออกแบบระบบ และ
เขาใจถึงธรรมาภิบาลดดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช เ ป น วิ ช าพื้ น ฐานที่ จ ะเป ด ในป ก ารศึ ก ษา 2/55 เพื่ อ ให มี เ นื้ อ หาสอดคล อ งกั บ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศที่ใชในการดําเนินงาน
ขององคกรในโลกาภิวัฒน และใหผูเรียนมีความรูดานการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศใหเทาทัน
กับความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาวิวัฒน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ ขั้นตอน วิธีการวิเคราะหและออกแบบ
รายงานการบริหารสารสนเทศ การประสานงาน การกําหนดการเลือกระบบ การพัฒนาซอฟตแวร การ
พัฒนาฐานขอมูล การควบคุมการจัดการบริหารงานขององคกร การวางแผนกลยุทธระบบชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ รวมถึงการนําระบบไปประยุกตใชงานจริง การตรวจสอบและปรับปรุง
ระบบงาน ตลอดจนการประเมินผลระบบสารสนเทศ
This subject will contain the technique of information analysis and design process of
analysis and design information management report; organization cooperation; identify the
suitable system; software development; decision support systems; office automation
system. All the content will be taught to apply in examine, adjust and improve the
systems; and finally to assess the information systems.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
60

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคล
ตามความตองการของนักศึกษาอยางนอย 3 ชั่วโมง/ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ตระหนั กถึ ง คุ ณค าของคุณ ธรรม จริยธรรม รวมถึง จรรยาบรรณวิ ชาชีพ ดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
3) มีภาวะผูนําเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) อาจารยกํากับดูแลนักศึกษาอยางจริงจังและใกลชิดโดยใชกิจกรรมเปนฐาน ใหนักศึกษาเรียนรู
จากการปฏิบัติ จากใบงาน และกรณีศึ กษา (case study) และการเข าถึง แหล งเรียนรูด วยเทคโนโลยี
สารสนเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม
2) อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาคนควา เขียนรายงาน และนําเสนอโครงการการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศขององคกรบนพื้นฐานของความถูกตองตามหลักคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
และธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียน รวมถึงการใช
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารทางออนไลน ที่ ส ะท อ นถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการทํ า งานของตนเอง และการใช ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อาจารยตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควาและการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควาตาม
เกณฑ Rubric ที่สะทอนใหเห็นความรับผิดชอบตอตนเอง
3) การนํา เสนอผลงานจากการจัด ทํา โครงการการวิเ คราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับองคกรเพื่อเปนการพัฒนาองคกรที่สะทอนใหเห็นความรับผิดชอบตอตนเองในการทํางาน และความ
รับผิดชอบตอสังคม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) มีความรูและเขาใจในศาสตรของการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
2) สามารถจําแนกและอธิบายองคความรูที่ศึกษาได
3) มีความรูที่เกี่ยวขององคกร ชุมชน สังคมและโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
1) ทดสอบนักศึกษากอนเรียน
2) อาจารยสอนแบบบรรยาย และใชสื่อประกอบการบรรยาย และทบทวนเนื้อหา
3) อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาคนควา ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม และเขียนรายงานในประเด็นที่
เกี่ยวของกับเนื้อหา
4) อาจารยมอบหมายงานใหนักศึกษาวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
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5) นักศึกษาจัดกิจกรรม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ
6) ใหนักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดและสามารถนําเสนอปากเปลา (Oral) หรือเขียนแผนที่
ความคิด (Mind Map) ประมวลความรูที่ไดรับ
7) ทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารยสังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามของนักศึกษา
2) อาจารยตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
3) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม การนําเสนอแนวคิดการสรุปความคิดรวบยอด
4) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรูที่ไดรับและผลงานจากการทําโครงการ/กรณีศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบนักศึกษาหลังเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคิดเชิงวิเคราะห
2) สามารถออกแบบระบบสารสนเทศได
3) สามารถคนควา ศึกษาวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ไดเปนอยางดี
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะของตนเองในการดํารงชีวิตได
5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงานใหคิดวิเคราะหแกไขปญหาของกรณีศึกษา
2) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาเอกสารเพิ่มเติม และวิเคราะหกรณีศึกษา/โครงการวิเคราะห
ระบบสารสนเทศขององคกร
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) สัง เกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามที่สะทอนใหเห็นความสามารถในการ
วิเคราะห และการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
2) อาจารยตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา การวิเคราะหเนื้อหา การตีความ การนําความรูไป
ประยุกตใช และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควา
3) ผลงานจากการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศที่ถูกตอง สมบูรณ
4) สังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเปนกลุมในฐานะผูนําและผูตามได
2) สามารถคิดเชิงกลยุทธ และมีความริเริ่มสรางสรรคได
3) มีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
4) มีความเคารพสิทธิและความมีคุณคาของตนเองและผูอื่น
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4.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาและเขียนรายงานโดยใชกระบวนการกลุม
2) จัดกิจกรรมใหนักศึกษามีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นโดยใชกระบวนการกลุม
3) แนะนําการใชงานเว็บบอรด บล็อกและอีเมลของมหาวิทยาลัย รวมถึงสื่อ ของเครือขายสังคม
ออนไลนเพื่อใหนักศึกษาสามารถใชเปนชองทางในการสื่อสารในการทํางานกลุมได
4.3 วิธีการประเมินผล
1) อาจารยสังเกตการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามของนักศึกษาที่สะทอนใหเห็น
ความเคารพใหความคิดเห็นของผูอื่นแมไมตรงกับความคิดเห็นของตน
2) อาจารยตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการ
3) อาจารยตรวจสอบขอมูลและพฤติกรรมการใชงานเว็บบอรด บล็อก และอีเมลอยางเหมาะสม
ใชภาษาไทยอยางสุภาพถูกตอง ใชภาษาเทคนิค ภาษาตางประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง
ถูกตอง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของนักศึกษาและอาจารย
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) สามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหเพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจได
3) สามารถใชภาษาในการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4) สามารถนําเสนอและสื่อสารโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติได
5) สามารถเลือกใชขอมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงานได
5.2 วิธีการสอน
1) สอนแบบบรรยาย
2) อาจารยมอบหมายใหนักศึกษาคนควาสืบคนขอมูล วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
ระบุสารสนเทศที่ตองการใหสอดคลองกับความตองการเพื่อนําสารสนเทศไปใช และเขียนรายงาน
3) จัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดอภิปราย แสดงความคิดเห็น ยกตัวอยางการสื่อสารผานเครือขายที่ใช
เปนประจําในชีวิตประจําวันและรวมแสดงความคิดเห็นผานสื่อออนไลน
4) ใหนักศึกษาเขียนแผนที่ความคิดประมวลความรูที่ไดรับ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตการมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ตอบคําถามของนักศึกษาที่สะทอนให
เห็นถึงความสามารถในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2) อาจารยตรวจเนื้อหาของรายงานการคนควา และการอางอิงเอกสารในรายงานการคนควาของ
นักศึกษา
3) ผลงานจากแผนที่ความคิดประมวลความรูที่ไดรับของนักศึกษา
4) อาจารยสัง เกตพฤติกรรมการเข ารวมกิ จกรรมของนั กศึก ษาทั้ง ในชั้นเรีย นและกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานสื่อออนไลน
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มคอ. 3
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
- ปฐมนิเทศ
- แนะนําหนังสือที่ใช
ประกอบการเรียน
- แนะนํารายวิชา สรุปขอบเขต
เนื้อหาและรูปแบบการจัดการ
- แนะนํารายวิชาโดยใช
เรียนการสอน การวัดและการ
PowerPoint
ประเมินผล
- ทดสอบกอนเรียน

ผูสอน
ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

2

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ
-ความหมายของระบบ
-องคประกอบของระบบ
-ประเภทของระบบ
-ระบบสารสนเทศ
-องคประกอบของระบบสารสนเทศ

3

- หนังสือบทที่ 1
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 1
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

3

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ
-ประเภทของระบบสารสนเทศใน
องคกร
-การใชสารสนเทศและรูปแบบการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ
-การวิเคราะหระบบ
-นักวิเคราะหระบบ

3

- หนังสือบทที่ 1
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 1
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

บทที่ 2 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
-วงจรการพัฒนาระบบ
-แนวทางการพัฒนาระบบ
-วิธีการพัฒนาระบบ
-แบบจําลองกระบวนการพัฒนา
ระบบ
-เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ
บทที่ 3 การบริหารโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
-โครงการ

3

- หนังสือบทที่ 2
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 2
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

3

- ตําราบทที่ 3
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 3

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

4-5

6

6

มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต
- กรณีศึกษา

ผูสอน

บทที่ 4 การกําหนดปญหาและ
ความตองการ
-การกําหนดปญหา
-การศึกษาความเปนไปได
-การกําหนดความตองการ
-การรวบรวมและวิ เ คราะห ค วาม
ตองการ
สอบกลางภาค

3

- หนังสือบทที่ 4
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 4
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

8-9

บทที่ 5 แบบจําลองกระบวนการ
-ชนิดของแบบจําลอง
-แบบจําลองกระบวนการ
-แผนภาพการไหลของขอมูล
-การเขียนภาพการไหลของขอมูล

3

- หนังสือบทที่ 5
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 5
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

10

บทที่ 6 แบบจําลองขอมูล
-แผนภาพอีอาร
-องคประกอบของแผนภาพอีอาร
-การสรางแผนภาพอีอาร
-พจนานุกรมขอมูล

3

- หนังสือบทที่ 6
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 6
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

11

บทที่ 7 การออกแบบระบบ
-กลยุทธการออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-ขั้นตอนการออกแบบระบบ
สารสนเทศ
-การออกแบบสวนนําเขา

3

- หนังสือบทที่ 7
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 7
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

-การเลือกโครงการ
-การเขียนโครงการ
-การวางแผนโครงการ
7

8

3

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

7

มคอ. 3
สัปดาหที่

12

หัวขอ/รายละเอียด
-การออกแบบสวนตอประสานกับ
ผูใช
บทที่ 8 การออกแบบฐานขอมูล
-ประเภทของฐานขอมูล
-การออกแบบทางกายภาพ
-การออกแบบเชิงตรรกะ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

- ตําราบทที่ 9
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 9
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

- หนังสือบทที่ 9
- PowerPoint ประจําบท
ที่ 9
- แบบฝกหัดทบทวน
- ใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
จากอินเทอรเน็ต
- PowerPoint งานกลุม

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

- บรรยายโดยใช Power
Point ประกอบ และให
ตัวอยาง
- นักศึกษาเขียนแผนที่
ความคิดประมวลความรู
ที่ไดรับทั้งหมด

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง

13

บทที่ 9 ระบบชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจและสํานักงานอัตโนมัติ
-ระบบชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
-ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
-การประเมินผลโครงการ

3

14

นําเสนองานกลุม/กรณีศึกษา

3

15

สรุปเนื้อหาการบรรยายและรวบ
ยอดความคิด

3

ผศ.ดร. พรรณี
สวนเพลง
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู
1
-คุณธรรม จริยธรรมขอ 1)-4)
-ความรูขอ 1) -4)
-ทักษะทางปญญาขอ 1-5)
-ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯขอ 1)-4)
-ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารฯขอ 1) – 5)
2
-คุณธรรม จริยธรรมขอ 1)-4)
-ความรูขอ 1) -4)
-ทักษะทางปญญาขอ 1-5)
-ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯขอ 1)-4)
-ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารฯขอ 1) – 5)
4
-คุณธรรม จริยธรรมขอ 1), 2)
-ความรูขอ 1) -4)
-ทักษะทางปญญาขอ 1)-5)
-ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลฯขอ 1) -4)
-ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารฯขอ 1) -5)
5
-ความรูขอ 1)-4)
-ทักษะทางปญญาขอ 1)-5)
-ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารฯขอ 1)-5)

วิธีการประเมิน
ทํางานตามใบงานประจํา
บทเรียน (1-9)

กรณีศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน
2-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20%

2-15
30%

1-15

10%

16

40%

- การเขาชั้นเรียน
- การมีสวนรวมในการ
ถามตอบและอภิปราย
การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

9

มคอ. 3
การประเมินผล ใชระบบอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
55-59
50-54
<50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พรรณี สวนเพลง. (2555). การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- พ.ร.บ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
- ฐานขอมูลออนไลนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเปนสมาชิก
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
- การสืบคนขอมูลผานทางเว็บไซตที่เปนแหลงเรียนรูตางๆ

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการสอนของอาจารยผานอินเทอรเน็ต
2) นักศึกษาประเมินผลงานจากกิจกรรมที่นักศึกษามีสวนรวม
3) ขอเสนอแนะตางๆ ผานทางเว็บบอรด
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1) แบบสังเกตและแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3) ผลการเรียนรู และพฤติกรรมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
3. การปรับปรุงการสอน
1) หลังจากกิจกรรมขอที่ 2 ไดผลของการประเมิน หาขอสรุป และวิธีการแกไข
2) การจัดทํา มคอ. 5 วิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) มีการทดสอบกอนเรียน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในรายวิชา
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) รายงานกิจกรรมตางๆ วิธีการใหคะแนน และการสังเกตพฤติกรรมผูเรียน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) ปรั บเปลี่ย นกิ จ กรรมใหเ หมาะสมกั บ คุณ ลัก ษณะของผูเ รีย นในแต ล ะป และกิ จกรรมตา งๆ ให
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต และการทํางานในปจจุบัน
2) ปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียน
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