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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา BCM๒๓๐๒ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

BCM๒๓๐๒
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ System Analysis and Design for Business

๒. จานวนหน่วยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๔.๒ อาจารย์ผสู้ อน
๕. สถานที่ติดต่อ

๕(๒-๒-๓)

บริหารธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
ห้อง ๕๖๒๒ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
E – Mail wanida.ssru@gmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ

๒/๒๕๖๒ ชั้นปีที่ ๒
๓ หมู่เรียน จานวน ๗๖ คน

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
๙. สถานที่เรียน

ไม่มี
ไม่มี
คณะวิทยาการจัดการ
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๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด

วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ การวางแผนและการบริหารโครงการ แนวทางการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบงานธุรกิจ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน รวมถึงแนวทางการนาระบบไปใช้งานและการประเมินผล การบารุงรักษาระบบ รวมทั้งมี
ทักษะในหลักปฏิบัติ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์กับการพัฒนาระบบสารสนเทศประเภทขององค์การประเภทต่าง ๆ
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่อ งจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ มีการเปลี่ยนปลงอย่า งรวดเร็ว ทาให้ หลั กปฏิบั ติ
เครื่องมือ และเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบมีผลกระทบให้ต้องพัฒนาเพื่อนาไปใช้เกิดที่มีคุณภาพ
และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ให้ประสบ
ผลสาเร็จ

หมวดที่๓ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
วงจรการพัฒนาระบบ การวางแผนและการบริห ารโครงการ แนวทางการเก็บ รวบรวมข้อมู ลทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบระบบงานธุรกิจ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน รวมถึงแนวทางการนาระบบไปใช้งานและการประเมินผล การบารุงรักษาระบบ
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
๔๕

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
๔๕

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
๗๕

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่อี าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผสู้ อน ห้อง ๕๖๒๒ ชั้น ๒ อาคาร ๕๖ คณะวิทยาการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข ๐๘๑-๘๔๙๕๑๓๕
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๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) wanida.ssru@gmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) n8495135
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) teacher.ssru.ac.th/wanida.su

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(๒) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

(๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ

(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์

(๕) เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ตอ่ บุคคล องค์กรและสังคม

(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิธีการสอน
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะทีส่ อนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
- กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ทางานเป็นกลุ่ม และมีความซือ่ สัตย์ในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษา เข้าเรียนตรงเวลา
- ร้อยละ ๙๕ ของนักศึกษา ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่อี าจารย์ผสู้ อนกาหนด
- ไม่มีการทุจริตในการสอบ
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศกึ ษา

(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก








(๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
(๕) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนือ่ ง
(๖) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อนื่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ วิธีการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
- การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคานวณและแก้ปัญหาทางธุรกิจ
- นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดทาเป็นรายงานตลอดจนนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยข้อเขียน และการประเมินผลจากรายงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการทารายงานนาเสนอในชั้นเรียน
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา

(๑) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ

(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(๔) สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
- ฝึกให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว โดยให้ไปค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ รวมการ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูล
- ฝึกให้นักศึกษาทดลองและฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการปฏิบัติจริง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชัน้ เรียน
- ดูจากรายงาน การนาเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบท
บาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
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(๓) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่
(๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
- ให้นักศึกษาทางานกลุม่ หรือโครงงานในลักษณะของการทางานเป็นทีม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากกระบวนการทางาน และผลงานที่ทาเป็นกลุม่ หรือโครงงาน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

(๓) สามารถสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม

(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
- มีการนาเสนองานกลุ่มต่อชั้นเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพือ่ เน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ถกู ต้อง ชัดเจนและ
กระชับ
- ในการค้นคว้านัน้ ส่วนหนึ่ง นักศึกษาจะต้องค้นคว้าจากวารสารหรือฐานข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ
- ในการเสนอนัน้ จะต้องใช้โปรแกรมสาหรับการนาเสนอข้อมูล
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการนาเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยอาจนาเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง และ
การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนาเสนอในชั้นเรียน
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑.แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชั่วโมง)

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช้
- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การทดสอบก่อนเรียน
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

๑

บทนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบ
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๔

๒

วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

๔

๓

การสารวจเบือ้ งต้น

๔

๔

การวางแผนระบบและการศึกษาความเป็นไปได้

๔

๕

การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

๔

ผู้สอน

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
๖-๗

การวิเคราะห์แบบจาลองการทางานของระบบ

๘
๙

การออกแบบข้อมูลเข้าและผลลัพธ์

๑๐

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้งาน

๑๑

การออกแบบฐานข้อมูล

๔

- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง

- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สัปดาห์สอบกลางภาค
๔
- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
๔
- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
๔
- บรรยายด้วย Power Point
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์

ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
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๑๒

การออกแบบการประมวลผล

๔

๑๓

การสร้างระบบ

๔

๑๔

การติดตัง้ ระบบและนาระบบไปใช้งาน

๔

๑๕

การบารุงรักษาระบบ

๔

๑๖

การนาเสนอโครงงานการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ

๔
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- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝึกปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ศึกษาโครงงานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ด้วยตนเอง
- บรรยายด้วย Power Point ผศ.ดร.วนิดา
สุวรรณนิพนธ์
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การอภิปรายกลุ่มย่อย
- การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
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ด้วยตนเอง
สัปดาห์การสอบปลายภาค

๑๗

๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
๑.๑, ๓.๑, ๔.๔

๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ๕.๑
๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ๔.๑, ๕.๑
๒.๑, ๕.๔

สัปดาห์ที่
ประเมิน

วีธีการประเมินผลการเรียนรู้
พฤติกรรมการเรียนในชัน้ เรียน/ ความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มย่อย/ ความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย/
การตรงต่อเวลา
การอภิปรายและนาเสนองานเดี่ยว วิเคราะห์กรณีศึกษา ฝึก
ปฏิบัตกิ ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานโครงงานและการนาเสนองานกลุ่ม
การสอบกลางภาค/ การทดสอบปลายภาค

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

๑๐%

๒-๗, ๙-๑๕

๑๕%

๔, ๑๖
๘ , ๑๗

๑๕%
๖๐%

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
- ภาษาไทย :
ผศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์. (๒๕๖๒). เอกสารคาสอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ :กรุงเทพฯ.
- ภาษาอังกฤษ :
Jeffrey A. Hoffer Joey F. George Joseph S. Valacich. (2012). Systems Analysis & Design Method.
McGraw-Hill/Irwin; 10th edition.

๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ภาษาไทย :
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2546). คัมภีรก์ ารวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัทเคทีพี
แอนด์ คอนซัลท์ จากัด.
โอภาส เอีย่ มสิริวงศ์, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๘.
- ภาษาอังกฤษ :
Kenneth E. Kendall and Julie E. Kendall. (2012). Systems Analysis and Design. Prentice Hall.

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
๑) เว็บไซด์ http://www.spu.ac.th/~kpm/index11.html.
๒) เว็บไซต์ http://e-book.ru.edu/e-book/c/ct479/ct470.htm.
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินรายวิชา
- การพูดคุย, สอบถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบทดสอบ , แบบฝึกหัด
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ การประมวลข้อมูลจากการประเมินการสอนในข้อ 2 เพื่อสรุป จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอไป
ปรับปรุงการสอน
๓.๒ ศึกษาและพัฒนารูปแบบและเทคนิคการสอน
๓.๓ พัฒนาสื่อการสอน และการสร้างบรรยากาศการเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๔.๑ พิจาณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๔.๒ ประเมินความเหมาะสมของแผนบริการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
การเรียน กับคาอธิบายราวิชา
๔.๓ ร่วมมือกับผู้สอนในรายวิชาลาดับถัดไปในการประเมินผลการเรียนรายวิชาก่อนหน้า
๕. การดาเนินการทบทวน
๕.๑ พิจารณาข้อมูลจากการประเมินในข้อ 1 -4 และสรุปประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
๕.๒ ศึกษาข้อมูลเกีย่ กับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
๕.๓ วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดาเนินการ นาไปใช้ และประเมินผล ตามกระบวนการ PDCA
๕.๔ การนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณา
***********************

รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิเคราะห์เชิง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และการ
รับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาเอกเลือก

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

รหัสวิชา BCM๒๒๐๖ การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ (System Analysis and











๖ ๗

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖ ๗ ๘ ๑ ๒ ๓ ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖

๑ ๒ ๓ ๔















































Design for Business)
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ

หน้า | ๑๑
รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา



