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รายละเอียดของรายวิชา        
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพเเพชร          
คณะ/สาขาวิชา คณะครุศาสตร  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ศึกษา 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
1183302 การวิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

( Information System Analysis and Design for Education ) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร ศ์ึกษา 
หมวดวชิาเฉพาะด์ าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายว ิชาและอาจารย์ผ ู้สอน 
อาจารย ยลดา กระต่ายทอเ 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศ์ึกษาที ่2/2560 ชั้นปีที่ 3 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม ี) 
ไม่ม์ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่ม์ี 

8. สถานที่เรียน 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพเเพชร 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 2 จุดม ุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1. จุดม ุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เข าใจความหมาย หลักการ เทคนิค และวิธีการขอเการวิเคราะห และการออกแบบระบบเานเชิเ 

วัตถ ุ
1.2 ว์ิเคราะห และออกแบบระบบเานเชิเว์ัตถุโดยใช แผนภาพกระแสข์ อมูล (Data Flow Diagram) 

ได  
1.3 ประยุกต วิธ ีการวเิคราะห และการออกแบบระบบเานเชเิวัตถุโดยใช ใช แผนภาพกระแสข์ อมูลเข า 

กับการวเจรการพัฒนาซอฟแวร ได  
 

2. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายว ิชา 
เพ่ือให ผู เรียนมีความรู ความเข าใจในหลักการ เทคนิค และ วิธีการขอเการวิเคราะห และการออกแบบ 

ระบบเานเชิเวัตถุโดยใช เครื์่อเมือแผนภาพกระแสข อมูลรวมถึเสามารถอธิบายและประยุกต ใช มันได อย่าเ  
ถูกต อเเหมาะสม 

 
 
 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

กระบวนการพัฒนาระบบเานสารสนเทศ ศึกษาความเป็นไปได ขอเโครเการ ศึกษากระบวนการและ
เครื์่อเมือที่ใช ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข อมูล์ การวิเคราะห ระบบเาน์ การออกแบบระบบเาน์ การพัฒนา
ระบบเานและประเมินผล์กรณีศึกษา 

 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต ่อภาคการศึกษา 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชั่วโมเ ไม่ม์ี ไม่มีการฝึกปฏิบัต ิ ไม่ม์ี 
 
 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห ์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

อาจารย จดัเวลาให คำแนะนำต่อนักศึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม 1 ชั่วโมเต่อสัปดาห  
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต ้องพัฒนา 

-  มีวินัย ตรเต่อเวลา อดทน ขยัน และความรับผดิชอบต์่อตนเอเและสัเคม 
- มีภาวะความเป็นผู นำและผู ตาม สามารถทำเานเป็นทีมและสามารถแก ไขข อขัดแย เและล าดับ 
ความสำคัญ 
- ์เคารพสิทธิและรับฟัเความคิดเห็นขอเผู อื่น รวมทั้เเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีขอเความเป็น 
มนุษย  
-  เคารพกฎระเบียบและข อบัเคับต่าเๆ ขอเอเค กรและสัเคม 
-  สามารถวิเคาระห ผลกระทบจากการใช คอมพิวเตอร ต่อบุคคลอเค กรและสัเคม 
- มีจรรยาบรรณทาเวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมให ผู เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เกี่ยวกับสถานการณ ต่าเๆ ที่ผู เรียน 
จะต อเเผชญิในกาดำรเชีวิต และการประกอบวชิาชีพโดยเน นให ผู เรยีนวเิคราะห และสะท์ อนพฤติกรรมขอเ 
ตนเอเและขอเอื่นในสถานการณ เหล่านั้นหรืออภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย เทาเความคิดเพื่อให เห็นค่านิยม ขอเ
ตนเอเได ชัดเจนขึ้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 
- ใช การสัเเกต พฤติกรรมผู เรียน การใช แบบวัด 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- การออกแบบระบบเานคอมพิวเตอร การศึกษา และการเข์ียนโปรแกรม 
- คณิตศาสตร คอมพิวเตอร  
- การออกแบบระบบเานคอมพิวเตอร การศ์ึกษา 
- การจัดระบบสารสนเทศทาเการศึกษา 
- การจัดการฐานข อมูลทาเการศึกษา 

2.2 วิธีการสอน 
- จัดโครเสร าเและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนล่วเหน า และเชื่อมโยเเนื้อหาหรือข อมูลใหม่กับ 
ความรู และประสบการณ เดิมขอเผู เรียน 

- จัดกิจกรรมการเรยีนรู ผา่นแหล่เเรยีนรู ทั้เในและนอกห์ อเเรียน ด วยการเชิญวิทยากรหรือ 
ผู เชี่ยวชาญสาขาต่าเๆ มาถ์่ายทอดความรู และประสบการณ ในห อเเรียน หรือจัดกิจกรรมศึกษานอก 
สถานที่เพ์ื่อให ผู เรียนรู จากแหล่เเรียนรู ในชุมชน 
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- จัดกิจกรรมการเรียนรู ผ่านกระบวนการวิจัย โดยให ผู เรียนได ศ์ึกษาค นคว าข์ อมูลโดยใช  
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการแสวเหาความรู ด วยตนเอเ 
 

 - เน นการเรียนการสอนที่เป็น์active learning และเสริมสร าเทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่์21 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- ใช แบบทดสอบ การประเมินชิ้นเานหรือโครเเาน การทำแฟ้มสะสมเาน และการบันทึกการเรียนรู  
(Learning Journal) 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- คิดอย่าเมีวิจารณญาณและอย่าเเป็นระบบ 
- สามารถสืบค น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช ในการแก ไขปัญหาอย่าเสร าเสรรค  
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห  และสรุปประเด็นปัญหาและความต อเการ 
- สามารถประยุกต ความรู และทักษะกับการแก ไขปัญหาทาเคอมพิวเตอร ได อย่าเเหมาะสม 

3.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมให ผู เรียนได ฝ์ึกท์ักษะการคิดวิเคราะห  การคิดสัเเคราะห  การคิดอย่าเมีวิจารณญาณ การ 
คิดสร าเสรรค  และการแก ปัญหาโดยใช การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าเ สถานการณ จำลอเ และการสะท อน 
กระบวนการคิดขอเตนเอเ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- ใช แบบวัด แบบทดสอบ การประเมินชิ้นเานหรือโครเเาน การสัเเกตพฤติกรรมและบันทึกการ 
สะท อนความคิด 

 
4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว ่างบุคคลและความรับผิดชอบท ี่ต ้องพฒันา 

- สามารถให ความช์่วยเหล์ือและอำนวยความสะดวกแก่การแก ปัญหาสถานณ ต่าเๆ ในกลุม่ทั้เใน 
บทบาทขอเผู นำ  ์หรือในบทบาทขอเผู ร่วมทีมทำเาน 

- มีความรับผดิชอบในการกระทำขอเตนเอเและรับผิดชอบเานในกลุ่ม 
- มีความรับผิดชอบการพ์ัฒนาการเรยีนรู ทั้เขอเตนเอเและทาเวชิาชีพอย่าเต์่อเนื่อเ 

4.2 วิธีการสอน 
- จัดให ผู เรียนได เข าร่วมกิจกรรมกลุ่มและทำเานร่วมกับผู อ่ืน เพ์ื่อให์ ได ข์ อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการ 

ทำเานและการอยู่รว่มกับผู์ อ์ื่น 
- มอบหมายเานให ผู เรียนได ฝึกทักษะและความรับผิดชอบในการทำเาน 
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4.3 วิธีการประเมินผล 
- ใช การสัเเกตพฤติกรรมการประเมินชิ้นเานหรือโครเเาน์์การท าแฟ้มสะสมเานและการ

บันทึก การเรียนรู  (Learning Journal) 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- มีความไวในการวิเคราะห สรุปความคิดรวบยอดข์ อมูลข่าวสารด านคอมพิวเตอร   จากผู เรียนระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศ์ึกษา 
- สามารถสื่อสารอย่าเมีประสิทธิภาพทั้เปากเปล่าและการเขียน   เลือกใช รูปแบบขอเการสื์่อการ 
น าเสนออย่าเเหมาะสมสำหรับผู เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
- สามารถใช สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าเเหมาะสมส าหรับผู เรียนระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษา 

5.2 วิธีการสอน 

- จัดให ผู เรียนได ฝึกปฏิบัติในการใช คณิตศาสตร และสถิติพ้ืนฐาน การใช พูดภาษาเขียนและการใช  
เทคโนโลยีสารสนเทศ์์โดยมีการให ข อมูลป้อนกลับและการให ความช่วยเหลือ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ใช การประเมินชิ้นเานหรือโครเเาน และการสัเเกตพฤติกรรม 

6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
6.1 ทักษะการจัดการเรียนรูท้ี่ต ้องพัฒนา 
-      มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู คอมพิวเตอร ที่มีรูปแบบหลากหลายทั้เรูปแบบที่เป็นทาเการ 

(Formal) รูปแบบกึ่เทาเการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทาเการ (Informal) อย่าเสร าเสรรค  
-     มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู ในวิชาเอกคอมพิวเตอร อย่าเบูรณาการ 

6.2 วิธีการสอน 
- จัดให ผู เรียนได เรียนรู ผ่านประสบการณ ตรเ ได แก่ การจัดทำแผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการ 

สอน การประเมินผู เรียนและการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (Microteaching) การปฏิบัติเาน 
ครูในสถานศ์ึกษา    และการปฏิบัติการสอนระหว่าเเรียนและในสถานศึกษา 

- จัดให ผู เรียนได เรียนรู จากผู มีประสบการณ หรือผู เชี่ยวชาญทาเด านการสอนผ่านการสัเเกตการสอน 
และการสัมภาษณ หรือการสนทนา 

6.3 วิธีการประเมินผล 

- ใช การสัเเกตพฤติกรรม การทำแฟ์ มสะสมเาน และการบ์ันทึกการเรยีนรู  (learning Journal) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข ้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง
สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือ 
ที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 - แนะนำรายวิชา 
หลักการทำเานและการ
วิเคราะห  และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

2 
บทที่ 1 ความรู พื้นฐานในการ 
พัฒนาระบบสารสนเทศและ 
นักวิเคราะห ระบบ 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

3 บทที่ 2 การพัฒนาระบบ 
สารสนเทศ 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

4-5 บทที่ 3 การจัดตั้เโครเการพัฒนา 
ระบบการค นหาและเลือกสรร 
โครเการ 

8 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

6 บทที่ 4 การเริ่มต นและวาเแผน 
โครเการ 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

7-8 บทที่ 5 การวิเคราะห ระบบการ 
กำหนดความต อเการขอเระบบ 
 

8 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

9 สอบกลาเภาค 3 แบบทดสอบระหว่าเภาค อ.ยลดา กระต่ายทอเ 
10-11 บทที่ 6 แบบจำลอเระบบ 

(System Model) 
8 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 

นำเสนอ 
อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

12-13 บทที่ 7 แผนภาพกระแสข อมูล 
(Data Flow Diagram ) 

8 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

14 บทที่ 8 การนำไปใช และการ 
บำรุเรักษา( Software Design ) 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม 
นำเสนอ 

อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

15 นำเสนอรายเานกลุ่ม 4 นำเสนอรายเานหน าชั้นเรียน อ.ยลดา กระต่ายทอเ 

16 สอบปลายภาค 3 แบบทดสอบปลายภาค อ.ยลดา กระต่ายทอเ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 2.2, 3.1, 3.3 - สอบกลาเภาค 
- การวัดผลจากแบบฝึกหัด 
- การวัดผลจากนำเสนอรายเาน 
- สอบปลายภาค 

9 
14 
15 
16 

30% 
15% 
15% 
30% 

2 1.1-1.3, 2.2, 3.1, 3.3, 
4.2, 4.4 

- การเข าชัน้เรยีน ความสนใจ 
และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

 
 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารตำราหลัก 

[1] กิตต ิภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล .(2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(Systems Analysis and Design). กรุเเทพฯ : เคทีพ์ี คอมพ์  แอนด  คอนซัลท  

[2] จิตติมา วเศ วุฒิวัฒน  , นิตยา วเศ ภินันท วัฒนา และปัญจราศี ปุณณชัยยะ.(2552) . การวิเคราะห ์และ
ออกแบบระบบ : Modern Systems Analysis & Design. กรุเเทพฯ : เพียร สัน เอ็ดดูเคชั่น อิน โคไชน่า. 
[3] เอกพันธุ  คาปัญโญ ,ธีรวัฒน  ประกอบผล . (2550). การวิเคราะห์และออกแบบ: 

System Analysis and Design. กรุเเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย. 
[4] พัฒนากร. (2550). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุเเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร . 

2. เอกสารและข้อม ูลสำคัญ 

ไม่ม์ี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล .(2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(Systems Analysis and Design). กรุเเทพฯ : เคที พี คอมพ  แอนด  คอนซัลท  

จิตติมา วเศ วุฒิวัฒน  , นิตยา วเศ ภินันท วัฒนา และปัญจราศ ี ปุณณชัยยะ. (2547), การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ : Modern Systems Analysis & Design. กรุเเทพฯ 
: เพียร สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโคไชน่า. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

1. กลย ุทธ์การประเมินประส ิทธิผลของรายว ิชาโดยนักศกึษา 
ได จัดกิจกรรมการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ดัเนี้ 

- การสนทนาระหวา่เผู สอนกับผู เรียน 
- สัเเกตพฤติกรรมขอเผู เรียน 
- แบบประเมินผู สอนและแบบประเมินรายวิชา 
- ผลการสอบ 

2. กลย ุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข อมูลเพื่อประเมินการสอนได มีกลยุทธ  ดัเนี้ 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบ 
- สัเเกตพฤติกรรมการสอนขอเอาจารย  

3. การปรับปรุงการสอน 
หลัเจากผลการประเมินการสอนในข อ 2 จึเมีการปรับปรุเการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม 

สมอเ และหาข อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุเการสอน โดยสมัมนาการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัยในและ 
นอกชั้นเรยีน 

4. การทดสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่าเการจัดการเรียนการสอนได จัดให มีการทดสอบระหว่าเภาคเป็นระยะตามเป้าหมายที่คาดไว  ์์์์์

การทวนสอบรายวชิานีโ้ดย 
-     สุ่มนักศึกษาในการทดสอบตามหัวข อที่คาดหวัเในการพัฒนาโดยอาจารย ท่านอื่น 

5. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปร ุงประส ิทธิผลของรายว ิชา 

- ปรับปรเุรายละเอ์ียดสื่อการสอน เพ์ื่อให ผู เรียนเข าใจได เ์่าย 
- จัดทำโปรแกรมการเรียนด วยตนเอเ เพ่ือเสริมความรู  เพ่ิมเติมอาจารย ผู สอนตามความถนัดในแต่ละ 
หัวข อ 


