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ปีที่ สาขา

จุดประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

ค าอธิบายรายวิชา

มือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ระบบ การศกึษาความเหมาะสมของระบบ DFD  ERD การออกแบบการแสดงผล 

การเขียน Process Description (มอบหมายงานครัง้ที ่5)

การเขียน Data Flow Diagram Level ที ่1 (ตอ่)

การเขียน  Data Flow Diagram Level ยอ่ยตา่งๆ (ตอ่)

การเขียน  Data Flow Diagram Level ยอ่ยตา่งๆ (มอบหมายงานครัง้ที ่4)

6

เนือ้หาการเรียนการสอน

แนะน าการเรียนวชิาวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

การเขียน E-R Diagram และการเขียน Data dictionary (มอบหมายงานครัง้ที ่6)

                           3. ด าเนินการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบการท างานของระบบ

ศกึษาและปฏิบตัเิก่ียวกบัองค์ประกอบของระบบวฏัจกัรของระบบ ระเบียบวธีิวเิคราะห์ระบบ เคร่ือง

การออกแบบฐานข้อมลู การเขียนเอกสารและการน าเสนอผลการวเิคราะห์
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วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
ปีการศึกษา1ภาคเรียนที่ 2560

จ านวน หน่วยกิต3

       1. เข้าใจหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

   ระดับชัน้ 2

                         3. เพ่ือให้มีกิจนิสยัในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภยั ตระหนกัถึงคณุภาพของงาน

                           2. จดัท าขัน้ตอนการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

                             และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

ช่ือวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4   เวลาเรียน

                         2. เพ่ือให้สามารถปฏิบตักิารวเิคราะห์และออกแบบระบบ

     1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

รหสัวิชา

สัปดาห์ที่

1

2

************************************************************************************************

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คาบ/สัปดาห์
CODE3204-2006
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การเก็บรวบรวมข้อมลู  

การเขียน Context Diagram และการเขียน Process Hierarchy Chart (มอบหมายงานครัง้ที ่2 )

การเขียน Data Flow Diagram Level ที ่1 (มอบหมายงานครัง้ที ่3)

ทดสอบกลางภาค

14

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบธุรกิจและระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ ,หน้าทีข่องนกัวเิคราะห์ระบบและวงจรการพฒันาระบบ

การก าหนดปัญหาและความต้องการ(มอบหมายงานครัง้ที ่1 เสนอระบบงานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ระบบ)

ขัน้ตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมลู 



2

การประเมินผล

- คะแนนเก็บระหวา่งภาคเรียน (เก็บจากงานทีม่อบหมายจ านวน 10 ชิน้งาน ดงัตอ่ไปนี)้

คะแนน 5 %

เขียน Context Diagram และ Process Hierarchy Chartคะแนน 5 %

คะแนน 10 %

คะแนน 10 %

คะแนน 5 %

เขียน E-R Diagram และ Data Dictionary คะแนน 5 %

ออกแบบ Database คะแนน 5 %

ออกแบบ Output และInput คะแนน 5 %

- ทดสอบปลายภาค คะแนน 20 %

- กิจนิสยั - ขยนัอดทน /ท างานเป็นทีม /ใฝ่รู้ 10 %

- ความซ่ือสตัย์/ประหยดั/ความคดิสร้างสรรค์ 5 %

- ความปลอดภยั / จิตสาธารณะ 5 %

- ความรับผิดชอบ / ระเบียนวนิยัตรงตอ่เวลา 10 %

- การขาดเรียน ขาด/ลา  ได้ไม่เกิน 15 คาบ

- อาจารย์ผู้สอน อ.เอ็นด ู ชาญชิต

อ.นาตยา  สมบรูณ์กลุ

หมายเหตุ  เกณฑ์การหกัคะแนนนกัศกึษา

1.  นกัศกึษาทีเ่ข้าห้องเรียนสายเกิน 10 นาที  หกัคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน  (ยกเว้นกรณีมีเหตสุดุวสิยั)

2.  นกัศกึษาขาดเรียน 2 คาบ หกัคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน 

3.  หากนกัศกึษาท าสมดุหายจะถือวา่คะแนนทีผ่า่นมาเป็นโมฆะ

4.  นกัศกึษาทีข่ออนญุาตไปห้องน า้เกิน 10 นาที หกัคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน (ยกเว้นกรณีมีเหตสุดุวสิยั)

5.  นกัศกึษาหลบัในห้องเรียน หกัคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน

6.  ทกุคาบทีมี่เรียนนกัศกึษาต้องสง่ความก้าวหน้าของชิน้งาน หากนกัศกึษาไม่สง่ หกัคะแนน 1 คะแนน

การออกแบบฐานข้อมลู  (มอบหมายงานครัง้ที ่7)

   ( คดิ 20 % ของเวลาเรียนทัง้หมด )

ครัง้ที ่6

ครัง้ที ่7

ครัง้ที ่8

อตันยั 4 ข้อ

ครัง้ที ่5

ครัง้ที ่3

ครัง้ที ่2

ครัง้ที ่1 เสนอหวัข้องานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และออกแบบ

ทดสอบปลายภาค

การออกแบบ Output 

สัปดาห์ที่

การออกแบบ Input (มอบหมายงานครัง้ที ่8)

เขียน Data Flow Diagram Level ที ่1
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เขียน Process Description

ครัง้ที ่4

เนือ้หาการเรียนการสอน

เขียน Data Flow Diagram Level ยอ่ยตา่งๆ


