
รายละเอยีดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 BIS 601 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบธุรกจิ 

  (Business System Analysis and Design) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต (3-0-9) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
        ประเภทของรายวิชา วิชาบงัคบั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  ดร.วิทิดา จงศุภชยัสิทธ์ิ 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปีท่ี 1  
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  (ถ้าม)ี  

  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
9. วนัท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

  10 กรกฎาคม 2563 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
  เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัของการวิเคราะห์ความตอ้งการส าหรับระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเกบ็ขอ้มูลความตอ้งการ ตลอดจนขอ้ควรระวงั ลกัษณะท่ีดี
ของความตอ้งการ สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการโดยการน าเสนอในรูปแบบจ าลองตามมุมมองต่างๆ
ได ้ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษาเป็นบุคลากรท่ีสามารถท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางเพื่อสร้างความเขา้ใจกนัระหวา่ง
ผูใ้ชง้านระบบงานสารสนเทศและผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ  

2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัวิศวกรรมความตอ้งการ โดยอา้งอิงจากประสบการณ์ของนกัปฏิบติั
นอกเหนือจากทฤษฎีในต าราเรียนทัว่ๆไป 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวชิา 
  การวิเคราะห์และการจดัการความตอ้งการ การวิเคราะห์ปัญหา การสร้างโมเดลธุรกิจ  การเขา้
ใจความตอ้งการของผูใ้ช ้ การสัมภาษณ์  การระดมสมอง  การสร้างตน้แบบ คุณลกัษณะเฉพาะของ
ระบบ การจดัความตอ้งการสารสนเทศ การบริหารขอบเขตงาน คุณลกัษณะเฉพาะของความตอ้งการกบั
นิยามระบบเป้าหมาย การวดัคุณภาพ การสร้างระบบท่ีถูกตอ้ง การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ
สมเหตุสมผล  การบริหารการเปล่ียนแปลง และการติดตามงาน  

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/                   
งานภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง - - 135 ชัว่โมง 
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ โดยประกาศเวลาใหค้ าปรึกษาผา่นเวบ็ไซตค์ณะ หรือนกัศึกษานดัหมาย
ล่วงหนา้ทางอีเมล    
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หมวดท่ี  4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 . คุณธรรม จริยธรรม  
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

- (1.1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซอ้นเชิงวิชาการโดยค านึง
ความรู้สึกของผูอ่ื้น อยา่งรอบรู้ ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตาม
หลกัการและค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

- (1.4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 
1.2 วิธีการสอน  

- บรรยาย 
- งานกลุ่ม 

1.3  วิธีการประเมินผล  
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
- พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

2. ความรู้ 
2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

- (2.3) มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ ๆ และการประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวิจยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.2 วิธีการสอน 
- บรรยาย 

2.3 วิธีการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

- (3.1) ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเดน็
หรือปัญหา 

3.2 วิธีการสอน 
- งานกลุ่ม ท าโครงงาน วิเคราะห์ความตอ้งการระบบสารสนเทศของบริษทั หรือผูใ้ชง้านจริง 

หรือกลุ่มเป้าหมายจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- ผลงานท่ีน าเสนอจากการท างานกลุ่ม 
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4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

- (4.2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้

4.2 วิธีการสอน 
- งานกลุ่ม ท าโครงงาน วิเคราะห์ความตอ้งการระบบสารสนเทศของบริษทั หรือผูใ้ชง้านจริง 

หรือกลุ่มเป้าหมายจริง 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ผลงานท่ีน าเสนอจากการท างานกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา (อา้งอิงจาก 
มคอ.2) 

- (5.2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

5.2 วิธีการสอน 
- งานกลุ่ม ท าโครงงาน วิเคราะห์ความตอ้งการระบบสารสนเทศของบริษทั หรือผูใ้ชง้านจริง 

หรือกลุ่มเป้าหมายจริง 

5.3 วิธีการประเมินผล 
- ผลงานท่ีน าเสนอจากการท างานกลุ่ม 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 Systems Analysis Fundamentals (1) 3 บรรยาย วิทิดา 
2 Systems Analysis Fundamentals (2) 3 งานกลุ่ม วิทิดา 
3 Business Justification (1) 3 บรรยาย วิทิดา 
4 Business Justification (2) 3 งานกลุ่ม วิทิดา 
5 Determining Requirements (1) 3 บรรยาย วิทิดา 
6 Determining Requirements (2) 3 บรรยาย วิทิดา 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน  
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน
และส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

7 Determining Requirements (3) 3 งานกลุ่ม วิทิดา 
8 Midterm Exam 3 สอบกลางภาค วิทิดา 
9 Data and Process Analysis (1) 3 บรรยาย วิทิดา 
10 Data and Process Analysis (2) 3 บรรยาย วิทิดา 
11 Data and Process Analysis (3) 3 งานกลุ่ม วิทิดา 
12 Object Analysis (1) 3 บรรยาย วิทิดา 
13 Object Analysis (2) 3 บรรยาย วิทิดา 
14 Object Analysis (3) 3 บรรยาย วิทิดา 
15 Object Analysis (4) 3 งานกลุ่ม วิทิดา 
16 Options for Development 3 บรรยาย วิทิดา 
17 Final Exam 3 สอบปลายภาค วิทิดา 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม
ที ่

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 1.1, 1.4 - พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละ
ตรงเวลา 

- พฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 

ตลอดภาค - 

2 2.3 - สอบกลางภาคและปลายภาค สัปดาห์ท่ี 
8 และ 17 

- สอบกลาง
ภาค 40% 

- สอบปลาย
ภาค 40% 

3 3.1, 4.2, 5.2 - ผลงานท่ีน าเสนอจากการท าโครงงาน สัปดาห์ท่ี 
16  

20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.   ต าราและเอกสารหลกั 
  Rosenblatt, H. J., 2014, Systems Analysis and Design, 10th ed., Cengage Learning.   
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 

Bennett, S., McRobb, S., and Farmer, R., 2006, Object-Oriented Systems Analysis and Design 
Using UML, 3rd ed., McGraw-Hill. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  หนงัสือ Systems Analysis เล่มอ่ืนๆ 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  ประเมินดว้ยระบบประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
  ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  

  พิจารณาจากผลการประเมิน และความแตกต่างระหวา่งแผนการสอนกบัการสอนจริง (ถา้มี) 
4.    การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
  มีการทวนสอบผลการเรียนโดยประธานหลกัสูตรและคณบดี 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  

 ปรับปรุงรายวิชาตามความเหมาะสม หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4 

 


