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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด 1ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา:CS 3713การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):CS3703 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite):ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อ. เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ กลุ่มเรียน : 01 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่3 

5. สถานที่เรียน:อาคารเรียน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     

 ภาคบรรยาย 

 กลุ่ม 01 วัน อังคาร เวลา  12.30 – 14.30 น.  ห้อง 2- 429 

 ภาคปฏิบัติการ 

 กลุ่ม 01 วัน อังคาร เวลา  14.30 – 16.30 น.  ห้อง 2- 429 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.5 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ        2 

หมวดที่ 2การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 
 
 

ภาคบรรยาย 

- แนะน ารายละเอียดวิชา 

- ปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ 

ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ เมตตา 

กตัญญ ู

- Business Overview 

- Business Process 

- Business Information System 

- Introduction to System Analysis 

and Design 

- Team Development 

- Career Path 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

- ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รูปแบบของ

ระบบงานสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  

- ศึกษาและวิเคราะห์โปรแกรม/แอปพลิเค

ชันท่ีมีลักษณะการท างานแบบเดียวกัน 

เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และแนวทาง

เสริมด้วย SWOT 

- แบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาโครงงาน 

 2  2  

2 
 

ภาคบรรยาย 

- System Planning 

- Feasibility Study 

Project Management System 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

การใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับช่วยในการ

วางแผนงานMS Project/Gantt Project 

 2  2  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

3-4 
 

ภาคบรรยาย 
System Analysis Phase 

- Fact Finding Technique 

- Process Model 

- FDD 

- DFD 

- Context Diagram 

4  4   

 ภาคปฏิบัติ 

การใช้เครื่องมือส าหรับสร้างแผนภาพ 

Process Model  

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

- สอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 1 

 4  4  

5 
 

ภาคบรรยาย 

System Design 

- User Interface Design 

o Output Design 

o Input Design 

o Security and Control 

- Proposal Presentation 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

- UX/UI by Figma 

 2  2  

6 
 

ภาคบรรยาย 

System Design  

- Data Design 

o DBMS Component 

o Data Design Terminology 

o ER Diagram 

o Normalization 

- System Architecture 

2  2   
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

 ภาคปฏิบัติ 

- การติดตั้งใช้งาน Xampp 

- การใช้งานระบบฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน 

o การสร้างฐานข้อมูล 

o การสร้างตารางข้อมูล 

o ค าสั่งส าหรับการเพิ่ม ลบ และแก้ไข

ข้อมูลในตาราง 

 2  2  

7 ภาคบรรยาย 

System Implementation 

- Pseudo Code 

- Flowchart 

- Decision Tree/Decision Table 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

การเขียนโปรแกรมภาษา PHP 1 

 2  2  

8 สอบกลางภาค 

9 ภาคบรรยาย 

- Progressive Prosentation 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

- การเขียนโปรแกรมภาษา PHP 2 

o - สอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 2 

 2  2  

10 ภาคบรรยาย 

- System Implementation 

- DevOps Life Cycle 

-    CI/CD  

 

2 

  

2 

  

 ภาคปฏิบัติ 

- การใช้งาน Git เบื้องต้น 

o การติดตั้งและเปิดโปรแกรม git 

o การสร้างและลบ Repository  

ใน git hub 

 2  2  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

o ค าสั่งการใช้งานgit clonegit add git 

commit git status git push git pull 

merge conflicts git log git reset  git 

branch git checkout git merge  

ฯลฯ 
 

11 
 
 

ภาคบรรยาย 

- System Implementation 

- Microsystem Concept 

 

2 

  

2 

  

 ภาคปฏิบัติ 

- การใช้งาน OpenCart 

- สอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 3 

  

2 

  

2 

 

12 
 

ภาคบรรยาย 

System Implementation 

- System Testing  

- Traditional Test 

- Automated Test 

 

2 

  

2 

  

 ภาคปฏิบัติ 

การใช้งาน Appsheet 

  

2 

  

2 

 

13 ภาคบรรยาย 

System Support and Security  

- System Deployment 

 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ 

- Basic System Deploy by 

Gcloudjenkin git 

  

2 

  

2 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ / รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

14 
 

ภาคบรรยาย 

System Support and Security  

- User Support 

- Maintenance Management 

- System Security 

- Backup and Recovery 

2  2   

 
 

ภาคปฏิบัติ  

- การติดตั้งและใช้งาน Web Host 

- การตั้งตั้ง SSL 

สอบภาคปฏิบัติครั้งที่ 4 

 2  2  

15 ภาคบรรยาย 

Review 

2  2   

 ภาคปฏิบัติ  

- ท ากิจกรรมกลุ่มและพัฒนาโครงงาน

รายวิชา  

 2  2  

16 Final Presentation 2 2 2 2  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30 30 30 30  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน    

ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผ
ล 

ปัญห
าของ
การ
ใช้วิธี
สอน 
(ถ้า
มี) 

พร้อ
มอเส
นอ
แนะ
ใน
การ
แก้ไข 

มี ไม่
มี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้สอนได้ท าความเข้าใจกับนักศึกษาให้ตรงกัน ในเรื่องกฎ และระเบียบวินัยใน
การเข้าช้ันเรียน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการเรียน การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้ตรงตามก าหนดการแต่งกายที่เหมาะสม 

   นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (เศรษฐกิจพอเพียง 
คุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) และได้ย้ าเตือนให้
นักศึกษาด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม โดย
แสดงไว้ใน PowerPoint และหน้าจอคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมนี้ถือเป็น
การเสริมสร้างการเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานของจิตใจซ่ึงเป็น
คุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 
  ลักษณะงานท่ีมอบหมายมีทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษา
ท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และ
การท างานร่วมกับผู้อื่นตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังมี
การสอดแทรกเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นเรื่องการไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ โดยในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้เน้นให้นักศึกษารู้จักการประหยัด
พลังงาน กฎระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการโดยเน้นเรื่องโครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ
ซึ่งเป็นการสร้างคุณธรรมทั้งในด้านความซื่อสัตย์ ประหยัด และรับใช้สังคมได้ทางหนึ่ง  
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่นการเข้าเรียน การปฏิบัติตัวในการเข้า
สอบ รวมถึงสอดแทรกกิจกรรม 7 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย 
สวยงาม สิ่งแวดล้อม) การรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน รู้จักการคัดแยกขยะ และการใช้
จักรยานอย่างมีวินัย 
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ความรู ้
- สอนโดยใช้วิธีการท ากิจกรรม ระดมความคิด สรุปเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยยกตัวอย่างการใช้งาน 

- ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้ และฝึกวิเคราะห์จากระบบงาน
จริงตามกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- ให้นักศึกษาฝึกฝนการใช้ซอฟต์แวร์ประเภท CASE TOOLs ส าหรับช่วยในการเขียนแผนภาพต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

- จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหา
บทเรียนล่วงหน้าผ่านระบบ e-Learning และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ Active Learning โดยน า
กรณีศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการฝึกทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากโครงงานวิจัย และปัญหาจริง ๆ 
ในลักษณะของ Project Base Learning  ซึ่งในภาพรวมจะมีลักษณะของ Blended Learning คือมีการจัดการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียน การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนจากการเรียนผ่านเว็บ ( e-learning)  และนักศึกษาสามารถ
ทบทวนความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ Active Learningเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการคิด
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยโครงงานพิเศษที่ มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานกลุ่มแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
บริหารจัดการโครงงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากศักยภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคน ฝึกฝน
ภาวะการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม  ให้ค้นคว้าในเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่หลากหลาย  เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนมุมมองกันในชั้นเรียน 

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย  โดยน ากระบวนการวิจัยมาประยุกต์เข้ากับ
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
ในกระบวนการวิจัย โดยเน้นบูรณาการเข้ากับหัวข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล 
กระบวนการสัมภาษณ์ และส ารวจความต้องการ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมอภิปรายผล  ให้ความรู้ด้าน
กระบวนการวิจัย และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้มาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัย 
โดยให้ความรู้ทางภาคทฤษฎีตามเนื้อหาของรายวิชาก่อน จากนั้นจึงให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้มาบูรณาการร่วมกับ
กระบวนการท างานวิจัย และท าการประเมินผลการด าเนินงาน สรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการ 

- การมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในหัวข้อ ที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับ เนื้อหารายวิชา 
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่นท่ี
เก่ียวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้ รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการ
สืบหาข้อมูล การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 

- อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในแต่ละคาบของการสอนทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ ได้ให้
โอกาสนักศึกษาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ท่ีตนศึกษา และสามารถเช่ือมโยงกับ
ศาสตร์อื่นท่ีเก่ียวข้องได้ และเป็นการเพิ่มความสามารถในการหาความรู้เพิ่มเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้  ฝึกทักษะในการ
สืบหาข้อมูล การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้าง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษท่ี 21 
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ทักษะทาง
ปัญญา 

 การมอบหมาย ให้นักศึกษา พัฒนาโครงงานกลุ่ม โดยมีการรวบรวมปัญหา 
ศึกษาความต้องการของระบบงานตามบริบทของแต่ละระบบงาน ฝึก คิด
วิเคราะห์ ปัญหา และ ออกแบบ วิธีแก้ปัญหา พร้อมฝึกฝน กระบวนการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ด้วยการพัฒนาโครงงาน โดยเป็นการประยุกต์
ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  พร้อมทั้ง
เป็นการสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่
ใช้งานได้จริง และน าความรู้ที่ได้มาอภิปรายร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
มุมมองกันในช้ันเรียนกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  ฝึกฝนการมีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ที่ตนศึกษา และ
สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม และการมีนิสัยใฝ่รู้ มีความเท่าทัน
กับความเคลื่อนไหว และความก้าวหน้าในศาสตร์ที่ศึกษา การคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหา ( Critical thinking and problem solving) 
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
และความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม 
รวมถึงเป็นการฝึกทักษะในการสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ ตามคุณสมบัติของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

 มีการมอบหมายให้นักศึกษาพัฒนาระบบงาน/โครงงานเป็นกลุ่ม ตามหัวข้อที่
แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันก าหนด เองโดยเป็นการฝึกให้นักศึกษา มีความคิดริเร่ิม
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการก าหนดความ
รับผิดชอบให้สมาชิกในทีมตามความความสามารถในการผลิตผลงาน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ให้นักศึกษาท าการพัฒนาโครงงาน โดยมีการเขียนรายงานและน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียนทั้งในรูปแบบไฟล์น าเสนอเนื้อหา และการน าเสนอ
โปรแกรม พร้อมฝึกให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยการถาม-
ตอบ และแก้โปรแกรมขณะน าเสนอ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้สารสนเทศในการน าเสนอผลงานได้อย่าง
เหมาะสมซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 -  เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาควรมีการ
ให้ผลสะท้อนกลับแก่นักศึกษา เพ่ือให้เห็นมุมมอง ข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างไปในแต่ละมุมของการวิเคราะห์  
และให้นักศึกษาเห็นกรณีศึกษาที่หลากหลาย 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 14 

2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 14 

3.จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 
4. จ านวนนักศึกษาท่ีขาดสอบ 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน  

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวนN =14 ร้อยละ 

A 1 7.14 

B+ 4 28.57 
B 2 14.29 

C+ 6 42.86 

C 1 7.14 
D+ 0 0.00 

D 0 0.00 

F 0 0.00 

2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ:ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา: 

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี  

3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
  ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา: 

 วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
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ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่
คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการ
สอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาเป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และ
พิจารณาผลสอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้พิจารณา 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณาข้อสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค 
รวมถึงพิจารณาวิธีการให้คะแนน  

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาผลการเรียนรายวิชา และส่งให้
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ พิจารณา
อีกครั้ง ซึ่งสรุปผลว่าเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดไม่มีการปรับแก้ใดๆ 

 มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนแบบ Online 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-
19 ซึ่งมีปัญหาความเหลื่อมล้้าทางด้านของ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการเรียนเช่น
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาแต่ละคน 

- ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาทางด้านอินเทอร
เน็ต หรืออุปกรณ์ท้าให้บางครั้งเรียนไม่ทัน
เพ่ือน ๆ ต้องกลับมาเรียนย้อนหลัง ท้างานส่ง
ไม่ทัน เป้นต้น  

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
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ระบบ MS Team บางครั้งมีการปรับปรุง
ระบบ เช่น ระบบการบันทึกคลิปวิดีโอที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บไฟล์ เป็นต้น ท้าให้
นักศึกษาที่ต้องการดูย้อนหลังหาไฟล์ไม่พบ 
หรือเปิดไฟล์ไม่ได้  

อาจท้าให้ต้องมีการชี้แจงวิธีการให้สอดคล้องกับระบบที่มี
การปรับปรุง เช่นปรับเวลาการส่งงาน หรือให้ผู้สอน 
Download ไฟล์มาใส่ให้ในกลุ่ม MS Team เป็นต้น 

หมวดที5่ การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:อยากได้คอมใหม่พร้อมอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเร็วเหมาะแก่การเรียน 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 :หลักสูตรรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
วางแผนเสนองบประมาณเพ่ือการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อไป  

 
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น: จากการที่ผู้สอนได้พูดคุยสอบถามนักศึกษา
พบว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ยากต่อการรับรู้ ทั้งเรื่องของสมาธิในการเรียน 
และเรื่องของความแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน การท ากิจกรรมในลักษณะกลุ่ม รวมถึง
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ท าให้ประสิทธิภาพของงานลดลง 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1: ออกแบบกิจกรรมการสอน การวัดและ
ประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ให้มากขึ้น   

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา: 
 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 
หาเทคนิครูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ๆ 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมมากขึ้น และได้เรียนรู้มากข้ึน  และมี
แผนการจัดการเรียนการสอนที่รองรับ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์การแพร่

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ผ่าน
ระบบออนไลน์เป็นอย่างดี มีการเรียนรู้และ
เลือกใช้เครื่องมือในการท างานร่วมกันอย่าง
หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและได้เห็น
พัฒนาการที่ดีขึ้นของนักศึกษาในการน าเสนอ
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ระบาดของไวรัส Covid-19 ผลงานผ่านระบบออนไลน์  

 
 
 
2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
 

การด าเนินการในการปรับปรุงรายวิชา ผลการด าเนินการ 

มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากข้ึน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอนมากข้ึน เช่น การออกมาท า
แบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียนออนไลน์ การท ากิจกรรม
กลุ่ม การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 

นักศึกษา ให้ความสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น  
เกิดความกระตือรือร้น ตั้งใจในการท างาน   

มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย
ในโครงการ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ
และพัฒนา กรอบ การบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมต าบล วัดสลุด 
อ าเภอบางพลี จัดหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชน
อาสามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานเป็นทีมได้ดี
ขึ้น และมีการกระจายบทบาทความเป็นผู้น าใน
กลุ่มได้มากขึ้น 

 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

หาเทคนิครูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ๆ 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมมากขึ้น และได้เรียนรู้มากข้ึน และมี
แผนการจัดการเรียนการสอนที่รองรับ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

- อาจารย์ผู้สอน 

4.     ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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- ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้
จริงในการท างาน และควรให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา  

 

 

 
สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กบั 

การบริการวชิาการการวจิยัการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวชิา วทิยาการค านวณและเทคโนโลยดิีจิทลั 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการ CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

นักศึกษาหลักสูตร/คณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นปีท่ี 3 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบูรณาการอาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ ์

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลของผู้สูงอาย ุที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดสลุด อ าเภอบางพลี จัดหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ 

วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจยัปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัยอาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ ์
4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) 

ด้วยรายวิชา CS3713 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนา
ระบบตั้งแต่การวางแผนการ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาระบบ การติดตั้งใช้งาน ไปจนถึงการบ ารุงรักษา
ระบบ ซึ่งมีรูปแบบการท างานท่ีสอดคล้องกับกระบวนการในการท าวิจัย โดยในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้
เข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ประจ าปี 2564ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. ที่มีความมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความรู้จากวิชาชีพท่ีเรียนไป
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน โดยด าเนินการจัดท าโครงการภายใต้ช่ือ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
สุขภาพและพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลของผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดสลุด อ าเภอบาง
พลี จงัหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ซึ่งผู้รับผิดชอบเห็นว่ากระบวนการ
ในการพัฒนาผลงานในโครงการยุวชนอาสานั้นสามารถน ามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาได้ ทั้งใน
เรื่องของกระบวนการพัฒนาโครงงานรวมถึงการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับโครงงานท่ีพัฒนา โดย

 

เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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นักศึกษาจะได้รับแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาโครงงานวิจัย รวมถึงการน าไปใช้ส าหรับการบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนอีกด้วย 

 

 

 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

 เน่ืองจากระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนมีเพียงแค ่1 ภาคการศึกษา ท าใหไ้ม่สามารถบูรณาการได้
ครอบคลุมตามกระบวนการของโครงการทั้งหมดได ้ดงันั้นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจึงเห็นชอบใหข้ยาย
การบูรณาการไปในรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกบั เพ่ือความต่อเน่ืองของโครงการ และเห็นภาพรวมทั้ง
กระบวนการ   

6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบ 

6.2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับระบบงาน 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนมาบูรณา
การกับการพัฒนาโครงงานรายวิชาได้อย่างน้อยระดับมาก 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

เกิดองค์ความรู้จากการบูรณาการ 1 เรื่อง 1 เรื่อง 
 

8. ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ(อธิบายโดยละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบได้ออกแบบข้ันตอนและวิธีการบูรณาการดังนี ้ 
ขั้นตอนท่ี  1 คือการให้ความรู้ ภาคทฤษฎี  โดยผู้สอนได้ให้ความรู้กับนักศึกษาเข้าใจถึงวงจรในการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา
ระบบ และการบ ารุงรักษาระบบ  

ขั้นตอนท่ี  2 คือการอธิบาย ถ่ายทอด ที่มาและความส าคัญของโครงการ ยุวชนอาสา โดย ให้นักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายถึงความเหมาะสมของขั้นตอนท่ีออกแบบ  

ขั้นตอนท่ี 3 คือการฝึกให้นักศึกษาได้ ใช้เครื่องมือทางเลือกในการพัฒนาระบบงาน ในลักษณะของ No code 
Programming เช่น โปรแกรม Appsheetซึ่งตอบโจทย์ข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา และงบประมาณของผู้รับบริการ 
นักศึกษาได้รู้จักวิธีการในการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อน าไปออกแบบการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงระบบงาน ซึ่งใน
ส่วนของการวิจัยมีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ดังนั้น ผู้สอนจึงให้
นักศึกษาฝึกวิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสมของแบบสอบถามที่น ามาให้ดูเป็นกรณีศึกษา พร้อมทั้งร่วมกัน
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

ขั้นตอนท่ี 4 ให้นักศึกษาจับกลุ่มเสนอหัวข้อโครงงาน โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในกระบวนการวิคราะห์และ
ออกแบบระบบ ฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน  

ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบูรณาการ  
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9. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

1) นักศึกษาได้รับแนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาโครงงานวิจัย และการบริการวิชาการ 

2) ได้น ามุมมองของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสะท้อนมุมมองความคิดที่แตกต่าง เพื่อสร้างเสริม

ประสบการณท์างด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

3) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโครงงานในรายวิชา รวมถึงโครงงานพิเศษได้อีกด้วย   

ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 

1) ได้แนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการ 

2) ได้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในมุมมองที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมา และน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับการเรียนการสอน

ในครั้งถัดไปได ้

 

10. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การด าเนิน
กิจกรรมจึงเป็นรูปแบบ Online นักศึกษาไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพื่อปฏิบัติได้จริง เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านของ
การลงพื้นที่ ดังนั้นส าหรับการบูรณาการในครั้งถัดไปอาจออกแบบกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในการเรียนการสอนมากขึ้น 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป 
 อาจปรับรูปแบบการบูรณาการร่วมกันกับรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านศาสตร์วิชาชีพให้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.......เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์.......................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร) 
 

 

ค าช้ีแจง 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีบูรณาการ

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

วิชา/หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของ

รายวิชาที่บูรณาการ 

 

 

 

 



มคอ.5 
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หมายเหตุ :  
1. ระบุการบูรณาการได้ / หรือไม่ได้ ไว้ใน มคอ.5 

2. ส่ง มฉก.วท.032 มายังคณะ (ทั้งนี้ จะไดด้ าเนินการรวมรวบประชาสัมพันธ์ผ่าน website KM ของคณะ) 

 

 

 



 

CS3713 
การวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบ 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 7 มกราคม 2565 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.เปรมรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 

 

อ.ณัฐพร  นันทจิระพงศ์ 

 

 

อ.นฤดี  บูรณะจรรยากุล 

 

 

ผศ.สุธีรา  พึ่งสวัสดิ ์

 
 

อ.ภัททิตา  เลิศจริยพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




