รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS605 เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับธุรกิจดิจทิ ลั
(Software Development Technologies for Digital Business)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจทิ ลั เป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร. วรรัตน์ กระทู้
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
12 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศ มีความรู้ความ
เข้าใจหลักการพัฒนาระบบในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่นเว็บไซต์ หรือมือถือ ตลอดจนมีความเข้าใจใน

2

การเลือ กระบบให้เหมาะสมต่ อ ธุ ร กิจ และมีค วามรู้ท างด้านเทคโนโลยีต่ าง ๆ ที่ส ามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กบั ระบบสารสนเทศได้เหมาะสม เช่น เทคโนโลยีทางด้านระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศ
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูเ้ รือ่ งหลักการพัฒนาระบบตามมาตรฐานต่าง ๆ
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาระบบบนแพลตฟอร์มทีห่ ลากหลาย
4. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาสามารถวิเคราะห์ปั ญ หาเชิงธุ รกิจ และเลือ กใช้เครื่อ งมือ ในการพัฒ นา
ระบบงานดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสมได้
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (CLO)
CLO 1: สามารถอธิบายสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจทิ ลั โดยรวมได้
CLO 2: สามารถอธิบายการจัดการข้อมูลแบบต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
CLO 3: สามารถประเมินและเลือกระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อธุรกิจ
CLO 4: สามารถคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการความรูเ้ ช่น mobility, IoT
CLO 5: สามารถอธิบายปั ญ หาเชิงธุรกิจและใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบงานดิจทิ ลั ทัง้ ในฝั ง่ ลูก
ข่าย แม่ขา่ ย และการเชื่อมต่อระหว่างแม่ขา่ ยได้
CLO 6: สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานองค์กรและการประสานการใช้งานกับระบบงานอื่ นๆ
ในธุรกิจเช่น อุปกรณ์ในระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่
CLO 7: สามารถใช้เครือ่ งมือมาตรฐาน เช่น SDLC ในการพัฒนาระบบและสื่อความ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
แนะน าสถาปั ตยกรรมของระบบงานสารสนเทศทางธุ ร กิ จ เทคโนโลยี เครื่อ งมื อ และ
กระบวนการพัฒนาระบบงานประยุก ต์ให้ต รงกับวัต ถุ ประสงค์ของธุรกิจ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ ต และ
เวิลด์ไวด์เว็บ การวิเคราะห์ ออกแบบจัดสร้าง ทดสอบ ติดตัง้ และใช้งานระบบสารสนเทศให้ได้ผลสัมฤทธิ ์
ทีต่ ้องการ การพัฒนาระบบงานบนเครือข่ายอีเลกทรอนิคส์ฝัง่ ลูกข่าย ระบบแม่ข่ายและการเชื่อมโยงแม่
ข่าย การออกแบบและพัฒ นาเว็บที่รองรับอุปกรณ์ ได้หลากหลาย คอมพิวเตอร์ต งั ้ โต๊ ะ คอมพิวเตอร์
พกพาอุปกรณ์พกพา
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /
งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

การศึกษาด้วย
ตนเอง
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30 ชัวโมง
่

-

30 ชัวโมง
่

120 ชัวโมง
่

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. PLO 1A: วิ เคราะห์หลักการ สถาปัตยกรรม และการออกแบบระบบข้อมูลองค์กร
CLO 1: สามารถอธิบายสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจทิ ลั โดยรวมได้
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหาสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศ
o ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบสารสนเทศตัวอย่าง และอภิปรายความ
เหมาะสมทางธุรกิจ
- วิธกี ารประเมินผล
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
2. PLO 1B: จัดการข้อมูล วิ เคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศที่ได้มา
CLO 2: สามารถอธิบายการจัดการข้อมูลแบบต่าง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหาการจัดการข้อมูลแบบต่าง ๆ
- วิธกี ารประเมินผล
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
3. PLO 1C: พิ จารณาเปรียบเทียบระบบงานและเทคโนโลยีระดับองค์กร
CLO 3: สามารถประเมินและเลือกระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อธุรกิจ
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายยกตัวอย่างระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมต่อธุรกิจ
o ให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ระบบสารสนเทศตัวอย่าง และอภิปรายความ
เหมาะสมทางธุรกิจ
- วิธกี ารประเมินผล
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
4. PLO 2C: สามารถใช้วิธีคิดแบบผูป้ ระกอบการ
CLO 4: สามารถคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อบูรณาการความรูเ้ ช่น mobility, IoT

4

- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้ อ หาเทคโนโลยีต่ า ง ๆ ที่ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ในระบบ
สารสนเทศได้
o ยกตัว อย่ า งระบบสารสนเทศที่ม ีก ารน าเทคโนโลยีเหล่ านั ้น มาใช้อ ย่ า ง
หลากหลายรูปแบบ และให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายถึงการนาเทคโนโลยี
เหล่านัน้ มาประยุกต์ใช้
- วิธกี ารประเมินผล
o การทาโครงงาน
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
5. PLO 3A: วิ เคราะห์ปัญหาในระบบธุรกิ จดิ จิทลั และเลือกวิ ธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
CLO 5: สามารถอธิบายปั ญหาเชิงธุรกิจและใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบงานดิจทิ ลั ทัง้ ในฝั ง่
ลูกข่าย แม่ขา่ ย และการเชื่อมต่อระหว่างแม่ขา่ ยได้
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหาการพัฒนาระบบสาหรับหลากหลายแพล็ตฟอร์ม
o ให้นักศึกษาสามารถนาความรูใ้ นวิชานี้ ไปใช้ฝึ กฝนเพื่อออกแบบระบบหรือ
เว็บไซต์รองรับการใช้งานทางธุรกิจ
- วิธกี ารประเมินผล
o ทดสอบปฏิบตั ิ
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
o การทาโครงงาน
6. PLO 3B: ตัดสิ นใจเลือกระบบสารสนเทศและจัดการการบูรณาการที่ เหมาะสม
CLO 6: สามารถอธิบายการออกแบบระบบงานองค์กรและการประสานการใช้งานกับระบบงาน
อื่นๆในธุรกิจเช่น อุปกรณ์ในระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้ อ หาเทคโนโลยีต่ า ง ๆ ที่ส ามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ในระบบ
สารสนเทศได้
o ให้นัก ศึก ษาได้ฝึ ก ปฏิบ ัติในการออกแบบระบบสารสนเทศที่ป ระยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีเหล่านัน้
- วิธกี ารประเมินผล
o สอบกลางภาค/ปลายภาค
o การทาโครงงาน
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7. PLO 4A: สามารถสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
CLO 7: สามารถใช้เครือ่ งมือมาตรฐาน เช่น SDLC ในการพัฒนาระบบและสื่อความ
- วิธกี ารสอน:
o บรรยายเนื้อหา
- วิธกี ารประเมินผล
o อภิปรายระหว่างการเรียนการสอน หรือระหว่างการให้คาปรึกษาในการทา
โครงงานรายบุคคล รวมทัง้ สังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทางานที่
ได้รบั มอบหมาย
o การทาโครงงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน กิ จกรรมการเรียน การสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัวโมง
่
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- Introduction to system
architecture
- Introduction to WWW and
web architecture
2
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- Software Development
Lifecycle
- Web Development Process
3-4
8
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- System design
- Design principles
- Design project with Figma
5-7
8
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- Software Technologies
(Software frameworks,
Github, Docker, Web
services, IoT etc.)
8
- Midterm Exam (25%)
9 -13 - Web Technologies (HTML,
4
- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกทาแบบฝึกหัดและฝึก
CSS, JS, PhP, etc.)
ปฏิบตั ิ

ผูส้ อน
ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้
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สัปดาห์
ที่

2.

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

14

- Mobile Technologies

4

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง

ดร.วรรัตน์ กระทู้

15

- Lab quiz (20%)

4

- ทดสอบปฏิบตั เิ นื้อหาเพือ่
วัดผลการเรียนรู้

ดร.วรรัตน์ กระทู้

16
17

- Project presentation (20%)

4

- นาเสนอผลงานและอภิปราย

ดร.วรรัตน์ กระทู้

-

Final Exam (25%)

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1.4, 3.1, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงาน
3.4
การมีสว่ นร่วมและการแสดงความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน
2
2.1
- สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีว่ ดั
หลักการและทฤษฎี
3

2.1, 3.1, การฝึกปฏิบตั ิ การทารายงานการศึกษา
3.4, 4.2 ด้วยตนเอง (Independent study)
ทดสอบย่อย ทดสอบปฎิบตั ิ วัดผลจาก
การวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหา

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
10 %

สัปดาห์ท่ี 17 -สอบกลางภาค 25%
-สอบปลายภาค 25%
ตลอดภาค
การศึกษา

-โครงงานกลุ่ม 20%
-สอบปฏิบตั ิ 20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
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2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การฝึกปฏิบตั ิ
- สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการทวนสอบข้อสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธกี ารให้คะแนน และการตัดเกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

