
1 
 

รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1633119 ช่ือวิชา การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ  
       Systems Analysis and Design for Library and Information Work 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปีท่ี 3 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 1 ธันวาคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
การออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ และ
สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศสู่การ
ปฏิบัติงานได้  
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 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจ
ในการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
 1.4 เพื่อใหผู้้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาไทยด้วยทักษะทางการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังการสรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกและใช้รูปแบบการ
น าเสนอระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ตัวแบบระบบและเทคนิคการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบ การประเมิน คัดเลือกและจัดการระบบ กรณีศึกษา การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 

Concepts and principles of system analysis and design; system models and 
techniques of system analysis and design; evaluation, selection and management of 
system; case studies on system analysis and design for library and information work 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น  

30 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ อีเมล
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line 
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการเรียน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 
(2) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 
สรุป ออกแบบ และน าเสนองาน โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเสมอ 
 

 
(1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ความ
ซื่อสัตย์ในการส่งงาน และการอ้างอิงผลงาน  
(2) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีค านึงถึง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
1-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(K1) 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2) 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ (K3) 

 
(1) อธิบายชี้แจงเน้ือหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียนทุกครัง้ 
(3) บรรยายเน้ือหาเก่ียวกับแนวคิด หลักการของ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตัวแบบและ
เทคนิค รวมทั้งฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการวิเคราะห์
และออกแบบระบบงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
(4) ให้นักศึกษาท าโครงงานกลุ่ม 

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลโครงงาน 
 

 
1-15 

 
20%  

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี

 
(1) ให้นักศึกษาท าโครงการเก่ียวกับการวิเคราะห์

 
(1) ประเมินจากโครงการของนักศึกษา การส่ง

 
3-15 

 
20% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (C1) 

และการออกแบบระบบงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 

งานตรงเวลา คุณภาพของผลงานที่ท า สามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียน และการอ้างอิงผลงาน
อย่างถูกต้อง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ (I1) 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (I2) 

 
 
(1) ฝึกให้นักศึกษาท างานโครงการเป็นกลุ่ม การ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในการท าโครงการกลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้นักศึกษาประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

4-11,  
13-15 

 
 

30% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

 
 
(1) ให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการท าโครงการ
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท าโครงการ และการน าเสนอผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานของโครงการ 

 
 

3-15 

 
 

20% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน   
ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 2 3 4 5 

60 
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 1-10% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 11-30% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 31-60% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 61-80% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 81-100% 

ด้านความรู้ 

1 2 3 4 5 

60 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง < 30% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้ < 
50% 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท า 
งานที่มอบหมายได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
50% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถท างานที่มอบหมาย
ได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
80% 
 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถท างานที่มอบหมายได้ 
และสามารถแนะน าหรือแก้ปัญหา
ในการท างานที่มอบหมายได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน 
100% 

ด้านทักษะ
ปัญญา 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถประยุกต์
ความรู้ในการท า
โครงงานได้ < 30% 

- มีการวางแผนงานสามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท า 
โครงงานได้ < 50% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท าโครงงานได้ > 50% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามท่ีมอบหมาย สามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท า
โครงงานได้ > 80% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้องตามท่ี
มอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท าโครงงานได้ครบถ้วน 
100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

1 2 3 4 5 60 
- มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงานของ - มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงานของ - มีความรับผิดชอบงานของตนเอง
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ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30% 

ตนเองได้ส าเร็จ < 50% ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50% 

ตนเองได้ส าเร็จ > 80% 
- สามารถช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมกลุ่มได้ 

ได้ส าเร็จครบถ้วน 100%  
- สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมกลุ่ม
ได้ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
โครงงานได้ < 30% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกปฏิบัติและท าโครงงานได้ 
< 50% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
โครงงานได้ > 50% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกปฏิบัติและท าโครงงานได้ 
> 80% 

- สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการฝึกปฏิบัติและท าโครงงานได้ 
ครบถ้วน 100% 

  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  
สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(4 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
- ปฐมนิเทศ  
- แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเน้ือหา 
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผล  
 

1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การใหค้ะแนน และ
การประเมินผลการเรียน 
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

2 
(4 ชม.) 

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ 
- ความหมายและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ 
- ประเภทของระบบสารสนเทศและ
ผู้ใช้งาน 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา เพ่ือให้เข้าใจ
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ และความส าคัญ
ของระบบสารสนเทศต่อองค์กร 
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างระบบสารสนเทศ
ในชีวิตประจ าวัน 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างระบบสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
 

3 
(4 ชม.) 

บทที่ 2 บุคลากรด้านระบบสารสนเทศ 
- ต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
และการออกแบบระบบสารสนเทศ 
- บทบาทและหน้าท่ีของบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับความสนใจ
และความส าคัญของบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างต าแหน่งงานและหน้าท่ีใน
องค์กร 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
 

4 
(4 ชม.) 

บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- ความส าคัญของระบบสารสนเทศกับ
องค์กร  
- วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาระบุข้ันตอนต่าง ๆ ในการ
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดที่ 1 วงจรการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลแบบฝึกหัด (K, C, N)  
 

5 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การส ารวจความต้องการของ
ระบบ  
- วิธีการเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ที่
เก่ียวข้อง   

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาเลือกวิธีการเก็บข้อมูลจาก
กรณีศึกษาท่ีก าหนดให้ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
และกรณีศึกษา 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย (K, C, I, N)  
 

6 
(4 ชม.) 

บทที่ 4 การส ารวจความต้องการของ
ระบบ  
- การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาอภิปรายและเลือกวิธีการเก็บ
ข้อมูลและท าการศึกษาความเป็นไปได้ของ

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างวิธีการศึกษาความเป็นไปได้
ในด้านต่าง ๆ   

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. การจัดกลุ่มและการวางแผนการด าเนิน
โครงงานที่มอบหมาย (M, K, C, I, N) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

 ระบบสารสนเทศ จากกรณีศึกษาท่ี
ก าหนดให้  
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
4. มอบหมายงานกลุ่ม ท าโครงการ “การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ” 

4. งานกลุ่ม โครงการ “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” 
 

7 
(4 ชม.) 

บทที่ 5 การวางแผนการด าเนินงาน 
- ความหมายของโครงการ  
- องค์ประกอบของการวางแผนโครงการ  
- เครื่องมือ/เทคนิคในการจัดการโครงการ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการเขียนแผน
โครงการ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครื่องมือในการบริหารโครงการ 
4. งานกลุ่ม โครงการ “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” - การเขียนแผนโครงการ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. การท างานร่วมกันและความก้าวหน้าของ
โครงงานที่มอบหมาย (M, K, C, I, N) 

8 
(4 ชม.) 

บทที่ 6 การวิเคราะห์ระบบ 
- การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของระบบ  
- การสรุปปัญหาและตัดสินใจใน
การพัฒนาะระบบ 
- การก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการของระบบจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้  
3. ให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกวิธีการพัฒนา
ระบบของกลุ่มตนเอง 
4. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
5. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. งานกลุ่ม โครงการ “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” – การวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ และการตัดสินใจเลือก
วิธีการพัฒนาระบบ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. การท างานร่วมกันและความก้าวหน้าของ
โครงงานที่มอบหมาย (M, K, C, I, N) 

9 
(4 ชม.) 

บทที่ 7 แบบจ าลองระบบ  
- แผนภูมิกระแสข้อมูล  
- การอธิบายกระบวนการ  
 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และสาธิตวิธีการ
วาดแผนภูมิกระแสข้อมูล 
2. ให้นักศึกษาฝึกวาดแผนภูมิกระแสข้อมูล
และการเขียนอธิบายกระบวนการ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. เครื่องมือในการวาดแผนภูมิกระแส
ข้อมูล 
4. แบบฝึกหัดที่ 2 การวาดแผนภูมิ
กระแสข้อมูล  

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลแบบฝึกหัด (K, C, N)  
 

10 
(4 ชม.) 

บทที่ 8 การจัดการข้อมูลของระบบ
สารสนเทศ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

- พจนานุกรมข้อมูล  
- แบบจ าลองข้อมูล 
- การออกแบบแฟ้มขัอมูลในระบบ  

2. ให้นักศึกษาฝึกออกแบบการจัดการข้อมูล
ของระบบที่ท าโครงการ 
3. การติดตามความก้าวหน้าของโครงงาน 

3. ตัวอย่างข้อมูลและฐานข้อมูล 
4. งานกลุ่ม โครงการ “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” – การออกแบบข้อมูล 

2. การท างานร่วมกันและความก้าวหน้าของ
โครงงานที่มอบหมาย (M, K, C, I, N) 

11 
(4 ชม.) 

บทที่ 9 การออกแบบระบบ 
- การออกแบบการใช้งานระบบ  
- การออกแบบการจัดเก็บข้อมูลของระบบ  
- การออกแบบความปลอดภัยของระบบ  
 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาทดลองออกแบบส่วนต่าง ๆ 
ของการท างานของระบบ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารกับผู้ใช้งาน 
4. งานกลุ่ม โครงการ “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” – การออกแบบระบบ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. การท างานร่วมกันและความก้าวหน้าของ
โครงงานที่มอบหมาย (M, K, C, I, N) 

12 
(4 ชม.) 

บทที่ 10 การพัฒนาระบบและการ
บ ารุงรักษาระบบ 
- การเขียนโปรแกรม 
- การทดสอบระบบ 
- การติดต้ังและปรับใช้ระบบ 
- การฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
- การประเมินผลระบบ 
- การบ ารุงรักษา 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบและการบ ารุงรักษาระบบ 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 
 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. แบบฝึกหัดที่ 3 การพัฒนาระบบและ
การบ ารุงรักษาระบบ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินผลแบบฝึกหัด (K, C, N)  

13 
(4 ชม.) 

บทที่ 11 ระบบสารสนเทศในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- โครงสร้างองค์กร 
- หน้าท่ีและงานในห้องสมุดและสารสนเทศ  
 

1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง 
2. ให้นักศึกษาอภิปรายและเปรียบเทียบ
โครงสร้างและงานในห้องสมุดกับโครงการที่
รับผิดชอบ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างห้องสมุดและงานต่าง ๆ  
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

14 
(4 ชม.) 

บทที่ 11 ระบบสารสนเทศในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ใช้บริการ 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่องาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- น าเสนอโครงงาน 

1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ  
2. ให้นักศึกษาน าเสนอและอภิปราย
โครงการของแต่ละกลุ่ม 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานกลุ่ม - แบบประเมินโครงการ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ประเมินรายงานโครงการฉบับสมบรูณ์ 
และการน าเสนอ (M, K, C, I, N) 

15 
(4 ชม.) 

บทที่ 11 ระบบสารสนเทศในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
- การปรับตัวของห้องสมุดและสารสนเทศ 
- น าเสนอโครงงาน 
- สรุปและทบทวนเน้ือหาบทเรียน 

1. ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างและ
กรณีศึกษา  
2. ให้นักศึกษาน าเสนอและอภิปราย
โครงการของแต่ละกลุ่ม 
3. ผู้สอนสรุปและทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ทั้งหมด  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 
4. งานกลุ่ม - แบบประเมินโครงการ 

1. ประเมินรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
และการน าเสนอ (M, K, C, I, N) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. (2559), เข้าถึงได้จาก  
 http://arit.dusit.ac.th 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 -  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคเรียน 
 3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
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7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 


