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ปีท่ี สาขา

จุดประสงค์รายวิชา

มาตรฐานรายวิชา

ค าอธิบายรายวิชา

มือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ระบบ การศกึษาความเหมาะสมของระบบ DFD  ERD การออกแบบการแสดงผล การออกแบบฐาน

การเขียน  Data Flow Diagram Level ย่อยตา่งๆ (มอบหมายงานคร้ังที ่4)

การเขียน Process Description (มอบหมายงานคร้ังที ่5)

6

เน้ือหาการเรียนการสอน

แนะน าการเรียนวชิาวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

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

การออกแบบฐานข้อมูล  (มอบหมายงานคร้ังที ่7)

การออกแบบ Output 

                           3. ด าเนินการวเิคราะห์และออกแบบระบบ ทดสอบการท างานของระบบ

ศกึษาและปฏิบัตเิกี่ยวกับองคป์ระกอบของระบบวฏัจักรของระบบ ระเบียบวธิีวเิคราะห์ระบบ เคร่ือง

ข้อมูล การเขียนเอกสารและการน าเสนอผลการวเิคราะห์
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                           2. จัดท าขั้นตอนการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

                             และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี
ปีการศึกษา1ภาคเรียนท่ี 2562

จ านวน หน่วยกิต3

                         2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัตกิารวเิคราะห์และออกแบบระบบ

     1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

       1. เข้าใจหลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบ

   ระดับช้ัน 2

                         3. เพ่ือให้มีกิจนิสยัในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคณุภาพของงาน

คาบ/สัปดาห์
CODE3204-2006 ช่ือวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4   เวลาเรียน
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รหัสวิชา

สัปดาห์ท่ี

1

2

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

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทดสอบกลางภาค
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ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับระบบธุรกิจและระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ ,หน้าทีข่องนักวเิคราะห์ระบบและวงจรการพัฒนาระบบ

การก าหนดปัญหาและความตอ้งการ(มอบหมายงานคร้ังที ่1 เสนอระบบงานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ระบบ)

ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเขียน Context Diagram และการเขียน Process Hierarchy Chart (มอบหมายงานคร้ังที ่2 )

การเขียน Data Flow Diagram Level ที ่1(มอบหมายงานคร้ังที ่3)
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การประเมินผล

- คะแนนเก็บระหวา่งภาคเรียน (เก็บจากงานทีม่อบหมายจ านวน 10 ช้ินงาน 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 - เวลาเรียน (ตรงต่อเวลา/ใฝ่เรียนรู้) 10 %

- การเข้าสอบ/การส่งงาน (ซ่ือสัตย/์รับผิดชอบ/สร้างสรรค์) 5 %

- พฤติกรรมการเรียน (ประหยัด/ปลอดภัย/จิตสาธารณะ) 5 %

- การมาเรียนตลอดภาคเรียน (ขยันอดทน/รับผิดชอบ) 10 %

- การขาดเรียน ขาด/ลา  ไดไ้ม่เกิน 15 คาบ

- อาจารย์ผู้สอน อ.นาตยา  สมบูรณ์กุล

อ.สทุิน  พยนตเ์ลศิ

หมายเหตุ  เกณฑ์การหักคะแนนนักศกึษา

1.  นักศกึษาทีเ่ข้าห้องเรียนสายเกิน 10 นาที  หักคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน  (ยกเวน้กรณีมีเหตสุดุวสิยั)

2.  นักศกึษาขาดเรียน 2 คาบ หักคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน 

3.  หากนักศกึษาท าสมุดหายจะถือวา่คะแนนทีผ่า่นมาเป็นโมฆะ

4.  นักศกึษาทีข่ออนุญาตไปห้องน้ าเกิน 10 นาที หักคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน (ยกเวน้กรณีมีเหตสุดุวสิยั)

5.  นักศกึษาหลบัในห้องเรียน หักคะแนนกิจนิสยั 1 คะแนน

6.  ทุกคาบทีมี่เรียนนักศกึษาตอ้งสง่ความก้าวหน้าของช้ินงาน หากนักศกึษาไม่สง่ หักคะแนน 1 คะแนน

   ( คดิ 20 % ของเวลาเรียนทัง้หมด )

คร้ังที ่6

คร้ังที ่7

คร้ังที ่8

อัตนัย 4 ข้อ

คร้ังที ่5

คร้ังที ่3

คร้ังที ่2

คร้ังที ่1 เสนอหัวข้องานทีใ่ช้ในการวเิคราะห์และออกแบบ

  ทดสอบปลายภาค
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สัปดาห์ท่ี เน้ือหาการเรียนการสอน

เขียน Data Flow Diagram Level ย่อยตา่งๆ

การออกแบบ Input (มอบหมายงานคร้ังที ่8)

เขียน Data Flow Diagram Level ที ่1

เขียน Process Description

การพัฒนาระบบ (สง่งานคร้ังที9่)

การตดิตั้งและบ ารุงรักษาระบบ 

คร้ังที ่4


