วิชา การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
รหัสวิชา 4122509 หนวยกิต / ชั่วโมง 3 (2-2-5) ภาคเรียนที่ 2/2558
ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย มะยุรีย พิทยาเสนีย สาขาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการวิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเปนไปได
การวิเคราะหรายละเอียดระบบที่ใชใหมกับระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน
การทดสอบระบบ และการนําไปใช รวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร
ผลลัพธการเรียนรู : นักศึกษาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนวิชานี้แลวมีความรู ทักษะและเจตคติ ดังตอไปนี้
1. สรุปและอธิบายหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการพัฒนาระบบได
2. สามารถวางแผนแกปญหาและการศึกษาความเปนไปได
3. สามารถกําหนดขอบขายของการวิเคราะหและการตรวจสอบระบบได
4. วิเคราะห ตรวจสอบ ศึกษาความเปนไปได เก็บรวบรวมขอมูล กําหนดปญหาและความตองการของระบบได
5. สามารถออกแบบแฟมขอมูลที่ใชกับระบบได
6. สามารถออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออกได
7. สามารถเขียนรายงานการวิเคราะหและออกแบบระบบได
8. สามารถวางแผนการนําระบบไปใช การบํารุงรักษาระบบ โดยมีทักษะดานการบริหารและการทํางานเปนทีม
9. สามารถเขียนผังขั้นตอนการทํางานของระบบและขอมูลได
กิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาหที่ 1-3
หลักการเกีย่ วกับการวิเคราะหและการพัฒนาระบบ
1. ปฐมนิเทศการเรียนการสอน
2. ระบบสารสนเทศ ความหมาย องคประกอบ ประเภท สวนประกอบ
ผูมีสวนไดเสียในระบบ
3. นักวิเคราะหระบบ หนาที่ คุณสมบัติ
4. วิธีการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการพัฒนาระบบ
5. การพัฒนาระบบ SDLC รูปแบบการพัฒนาระบบ ระยะของ
กระบวนการพัฒนาระบบ ปจจัยในการพัฒนาระบบใหสําเร็จ
งานคนควาประจําสัปดาห : คนควาหัวขอ 2,3,4,5
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 1-3
สัปดาหที่ 5-6
ขอบขายของการวิเคราะหและการตรวจสอบระบบ
1. การวิเคราะหความตองการ
2. แหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การจัดทําแผนภาพ
งานมอบหมายประจําสัปดาห : หัวขอที่ 1-3 จากกรณีศึกษาที่กําหนดให
แบบฝกหัดประจําสัปดาห :ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 5-6

สัปดาหที่ 4
การวางแผนแกปญหาและการศึกษาความเปนไปได
1. ปจจัยที่สงผลตอโครงการพัฒนาระบบ
2. การศึกษาปญหา แผนภูมิกางปลา
3. การศึกษาความเปนไปได การวางแผนกลยุทธ SWOT การรายงาน
ผูบริหาร
4. การจัดตั้งทีมงานและดําเนินโครงการ
5. การบริหารโครงการ
งานคนควาประจําสัปดาห : คนควาหัวขอ 1-5
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 4
ตรวจแฟมสะสมงานครั้งที่ 1
สัปดาหที่ 7-9
แผนภาพกระแสขอมูลและการออกแบบโปรแกรมเชิงโครงสราง
1. คอนเท็กซไดอะแกรม
2. ดีเอฟดีแฟร็กเมนต
3. แผนภาพอีอาร
4. การนอรมัลไลซ
5. ซอฟตแวรจัดการฐานขอมูล
นําเสนอโครงงานที่ออกแบบเปนรายกลุม

แบบฝกหัดประจําสัปดาห :ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 7-9
ตรวจแฟมสะสมงานครั้งที่ 2
สัปดาหที่ 11
แผนภาพ Use Case และการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 11
ตรวจแฟมสะสมงานครั้งที่ 3

สัปดาหที่ 10
สอบกลางภาคเรียน หัวขอที่ทดสอบมีดังนี้
1. สถานศึกษากับการพัฒนาระบบสารสนเทศและจริยธรรมการใช
สารสนเทศ
2. คอนเท็กซไดอะแกรม
3. ดีเอฟดีแฟร็กเมนต
4. แผนภาพอีอาร
5. การนอรมัลไลซ
สัปดาหที่ 12-13 การออกแบบขอมูลนําเขาขอมูลนําออก
สัปดาหที่ 14
1. การเก็บขอมูลการนําเขา
เอกสารระบบงานการทดสอบระบบ
2. การตรวจสอบการนําเขา
1. การนําระบบไปใช
3. การแกไขขอมูล
2. การทดสอบระบบ
4. การออกแบบหนาจอนําเขา หนาจอนําออก
3. การประเมินผลระบบ
5. การออกแบบยูสเซอรอินเตอรเฟซ
4. การแกไขและบํารุงรักษา
6. การจัดทําโปรโตไทป
5. การทําผังระบบการสื่อสาร
งานคนควาประจําสัปดาห : คนควาหัวขอที่ 1- 5
แบบฝกหัดประจําสัปดาห : ทําแบบฝกหัดประจําสัปดาหที่ 13
สัปดาหที่ 15
สัปดาหที่ 16-17
นําเสนอและสรุปผลการเรียนรู
สอบปลายภาค
1. สงแฟมสะสมงานและแบบฝกหัดประจําสัปดาห
2. สงโครงงานกลุม
3. รับทราบคะแนนเก็บระหวางภาคเรียนและเตรียมสอบปลายภาค
เกณฑในการวัดผล
- คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน
งานเดี่ยว - ตรงตอเวลา กระตือรือรน มีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนในชั้นเรียน
- แฟมสะสมใบงาน แบบฝกหัดประจําสัปดาห
- สอบกลางภาคเรียน
งานกลุม - รายงานการวิเคราะหและออกแบบระบบงานกลุม
- สอบปลายภาคเรียน
เกณฑการประเมินผล
เกณฑการประเมินผล
85 – 100
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
50 – 59
ต่ํากวา 50

80 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
20 คะแนน
30 คะแนน
25 คะแนน

คาระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E
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