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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0214222 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
System Analysis and Design  

 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ความ
รวบรวมต้องการของระบบ โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ ระเบียบวิธีของ
การออกแบบ การประยุกต์และกรณีศึกษาการออกแบบระบบสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงวัตถุ   
  Information system analysis and design concepts; object-oriented analysis and 
design concepts; requirement gathering; object-oriented analysis and design modeling; 
design methodologies; applications and a case study of information system design using 
object oriented approach 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์ 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
2/2562 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 
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6.  สถานที่เรียน 
ห้อง MF 1308, 3201 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
1 พฤศจิกายน 2562 

หมวดที ่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ หลักการ เครื่องมือ ของการการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

2) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความสาคัญ หลักการ เครื่องมือ ของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถ ุ

3) สามารถออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ เครื่องมือ ของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุได ้

4) สามารถนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุไประยุกต์ใช้ได้ 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

พัฒนารายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์กับการออกแบบ
ระบบสารสนเทศได้ 

 

หมวดที ่ 3  ลกัษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชม./ภาคการศึกษา  สอนเสริมตามลักษณะ 
การเรียนรู้ของนิสิตใน 
กรณีท่ีนิสิตเรียนรู้ได้ช้า 
กว่าเวลาที่กาหนด  

-  90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา  

  
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
                                    

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. ให้นิสิตท างานกลุ่มมีการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ มีการจัด
เวลาเพ่ือน าเเสนอ งานร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
2. มีการก าหนดกติกาของการ
เข้าชั้นเรียน/การท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 
 

1. ให้คะแนนจากการอภิปราย 
หน้ า ชั้ น เ รี ยนและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 

2. ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
และการท ากิจกรรมตาม
กติกาที่ได้ก าหนดไว้ 

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ ความรวบรวมต้องการ

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยาย 
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ หลักการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ความรวบรวมต้องการของ

ประเมินจาก  
1. การทดสอบก่อนเรียน/หลัง

เรียน  
2. การสอบกลางภาค  
3. สอบปลายภาคและ  
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

ของระบบ โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบด้วยวิธีการเชิงวัตถุ 
ระเบียบวิธีของการออกแบบ การ
ประยุกต์และกรณีศึกษาการออกแบบ
ระบบสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงวัตถุ 

ระบบ โมเดลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบด้วย
วิธีการเชิงวัตถุ ระเบียบวิธีของ
การออกแบบ การประยุกต์และ
กรณีศึกษาการออกแบบระบบ
สารสนเทศด้วยวิธีการเชิงวัตถุ 
พร้อม ยกตัวอย่างปัญหาและ 
วิธีการแก้ปัญหา  
2. ส อ น ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ 
โปรแกรมประยุกต์ที่ สนับสนุน
การท างาน  
3. นิสิตลงมือท าการแก้โจทย์
ปัญหาและใบงานที่ มอบหมา 

4. การน าเสนอระบบงาน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมิน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
เพ่ือการน าไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และอย่างเป็นระบบ 

1. ใช้กรณีศึกษา เป็นตัวอย่าง 
ส าหรับฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
2. มอบหมายกรณีศึกษา เพ่ือให้
กรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุป ประเด็นความต้องการต่าง 
ๆ  
3. สอนและแนะน าวิธีการ 
แก้ปัญหา  
4. อภิปรายกลุ่มเพื่อ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1. ประเมินผลจากวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบที่นิสิตส่งงาน  
2. ประเมินจากการน าเสนอ การ
ตอบค าถาม และการแสดง 
ความคิดเห็นของ ผู้เรียน  
3. ประเมินจากการสอบ ย่อย 
สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ให้นิสิตท างานกลุ่มมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
2. มีการจัดเวลาเพ่ือน าเเสนอ 
งานร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น 
 

1. ให้คะแนนจากการอภิปราย 
หน้ า ชั้ น เ รี ยนและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ 

  4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. มอบหมายงานที่มีวิเคราะห์
กรณีศึกษา มีการฝึกใช้เครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
2. มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล ในหัวข้อที่ ต้องไป
สืบค้นด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากผลงานที่ ได้รับ
มอบหมาย  
2. ประเมินจากวิธีการน าเสนอ
ผลงาน  5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข

ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214222           

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ 
1. อธิบายทฤษฏีและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศได้ 
2. อธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
สารสนเทศเชิงวัตถุได้ 

 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. วาดผังงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศได้ทั้งสองแบบคือ (1) วิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ โดยใช้แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

และ (2)  วิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดยใช้ 
UML  

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน และ
เครื่องมือที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

1. ฝึกใช้เครื่องมือ (Tool) ที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์
และออกแบบข้อมูลอย่างน้อย 1 โปรแกรม 
2. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ 

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องตามความ
ต้องการ 

1. ออกแบบระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้เครื่องมือที่ได้ศึกษามาได้ 
2. ออกแบบระบบสารสนเทศ โดยใช้แผนภาพแสดง
การไหลของข้อมูลและ 
3. ออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุโดยใช้แผนภาพ 
UML ได้ 

 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการประยุกต์เครื่องมือ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1. มีทักษะเกี่ยวกับภาษาส าหรับการพัฒนาระบบและ
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือ/ไดอะแกรมต่างๆ ในการ
อธิบายระบบ 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 
ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืน และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

1. เขียนและท ารายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยไม่คัดลอกงานของผู้อ่ืนมาใช้ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. เข้าใจและสามารถเขียนวิธีการอ้างอิงเชิงวิชาการที่
เหมาะสมได้ 

 7. สามารถท างานเป็นทีมและเป็น
เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

1. ฝึกท างานเป็นกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานสารสนเทศท่ีได้ได้รับมอบหมาย (ตลอดภาค
การศึกษา) 
2. ฝึกแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบภายในกลุ่มกัน
อย่างชัดเจน 
3. ฝึกน าเสนอผลงานที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล 

1. ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบในยุคปัจจุบัน 
2. ท ารายงานเกี่ยวกับเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบในยุคปัจจุบัน 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 

อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขียน 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. น าเสนอชิ้นงานรายกลุ่ม 
2. ท ารายงานส าหรับชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 

 

 
 

หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้ 

ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

1 ชี้แจงรายละเอียดประมวล
รายวิชา  
บทที่  1 คว ามรู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ สารสนเทศ 

  วงจรการพัฒนาระบบ 
SDLC 

3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ชี้แจงรายละเอียดวิชา 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 

2-3 บทที่  1 คว ามรู้ เ บื้ อ ง ต้ น
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ สารสนเทศ 
(ต่อ) 

 รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ซอฟต์แวร์ 

 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

6 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
(1) ค้นคว้าหารูปแบบ/ลักษณะ

ของวงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบ 

(2) อภิปรายความแตกต่างของ
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ
แต่ละแบบที่นิสิตได้
ท าการศึกษามา 

(3) จับกลุ่มน าเสนอเครื่องมือ 
(Tool) ที่ใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

4-6 บทที่ 2 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยใช้
แผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล 

9  กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
จากระบบที่ก าหนด ให้นิสิตจับ
กลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
(1) ออกแบบระบบตามหลักการ

ที่ได้ศึกษามา  
(2) น าเครื่องมือ (Tool) ที่ได้

ท าการศึกษามาในการ
ออกแบบระบบที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 

7 บทที่ 3 แนวคิดเชิงวัตถุ 3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
8 บ ท ที่  4  UML Diagram 

เบื้องต้น 
3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
ให้นิสิตจับกลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
(1) ศึกษาลักษณะ และ

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน 
UML Diagram แต่ละ
ประเภท 

(2) อภิปรายความแตกต่างและ
การน า UML Diagram แต่
ละประเภทไปใช้งานในการ
ออกแบบระบบ 

(3) จับกลุ่มเพ่ือศึกษาเครื่องมือ 
(Tool) ที่ใช้ส าหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดยใช้ UML 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 

9-11 บทที่ 5 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยใช้ UML 

 Use Case 
Scenario 

 Use Case Model  

 Analysis Model 

 Class Diagram 

9 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
จากระบบที่ก าหนด ให้นิสิตจับ
กลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้ 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 



11 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่

ใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
(1) ออกแบบระบบตามหลักการ

ที่ได้ศึกษามา  
(2) น าเครื่องมือ (Tool) ทีไ่ด้

ท าการศึกษามาในการ
ออกแบบระบบที่ก าหนด 

12-14 บทที่ 5 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบโดยใช้ UML 
(ต่อ) 

 Sequence Diagrams 

 Collaboration 
Diagrams 

 Activity Diagram 

 State Chart Diagram 

 Deployment Diagram 

 Database Design 

9 - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  
สื่อที่ใช ้

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 
กิจกรรมส าหรับการสอนแบบ 
Active Learning  
จากระบบที่ก าหนด ให้นิสิตจับ
กลุ่มท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
(1) ออกแบบระบบตามหลักการ

ที่ได้ศึกษามา  
(2) น าเครื่องมือ (Tool) ที่ได้

ท าการศึกษามาในการ
ออกแบบระบบที่ก าหนด 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 

15 น าเสนอชิ้นงาน 3 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning  

นิสิตแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ
ระบบที่ได้ท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ 

อ.ดร.สุวิมล 

จุงจิตร์ 

รวม 45 -  
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1,.2.2, 2.3, 3.1, 
3.3, 3.4,4.1,5.3 

สอบย่อย/ชิ้นงานหลัก (Project) /งานที่ได้รับ 
มอบหมายรายสัปดาห์ (Assignment) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

2 1.3, 1.5 -พฤติกรรมการเข้าเรียน  
-การส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามเวลา 
 –การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

3 2.1,.2.2, 2.3, 3.1, 
3.3, 3.4,4.4 

สอบกลางภาค ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

30% 

4 2.1,.2.2, 2.3, 3.1, 
3.3, 3.4,4.4 

สอบปลายภาค ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

30% 

รวม 100 % 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซต์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 

 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการ
ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย 
ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา 

 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 
 
 

................................................... 
(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์) 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
1 พฤศจิกายน 2562 

 


