
โครงการสอน ( Course syllabus) 
 

1. คณะวิทยาศาสตร  โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
2. รหัสวิชา 4122502 ช่ือวิชา การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 (System Analysis and Design 1)   หนวยกิต 3(2-2) 
3. ผูสอน อ.พงษเทพ   รักผกาวงศ 
4. เนื้อหารายวิชา (course description) 

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการวิเคราะห การตรวจสอบระบบ
ศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด ระบบที่ใชใหมกับระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมลูออก การ
ออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใชรวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทํา
ผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุมและความปลอดภัย 

5. จุดประสงคของรายวิชา 
1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจวงจรการพัฒนาระบบ  
2. เพื่อใหนักศึกษารูจักการเปนนักวิเคราะหระบบที่ดี  
3. เพื่อใหนักศึกษามีแผนการพัฒนาระบบ  
4. เพื่อใหนักศึกษามีวิธีการพัฒนาระบบ   
5. เพื่อใหนักศึกษาใชเครื่องมือตางๆ ชวยในการวิเคราะหและออกแบบระบบได อยางเหมาะสม 
6. เพื่อใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม สรางความสามัคคีในกลุม 

6. หัวขอวิชา (course outline) 
สวนที่ 1  บทนํา 

 ระบบคืออะไร 
 นักวิเคราะหคือใคร 
 บทบาทของนักวิเคราะหระบบ 
 การเตรียมตัวเปนนักวิเคราะหระบบ 

สวนที่ 2  ความสําคัญของธุรกิจ 
 ระบบงานขอมูลแบบตางๆ 
 ระดับตางๆ ของผูใชระบบ 
 บทบาทสําคัญของผูใชระบบที่มีตอนักวิเคราะหระบบ 

สวนที่ 3  วงจรการพัฒนาระบบงาน 
 การวิเคราะหระบบงาน (system analysis) 
 การออกแบบและวางระบบงาน (system design) 
 การนําระบบงานเขาสูธุรกิจเพื่อใชปฏิบัติงานจริง (system implementation) 
 การติดตามและดําเนินการภายหลังการติดตั้งระบบงาน (system support) 

สวนที่ 4  การวิเคราะหระบบงาน (system analysis) 
 การศึกษาและสํารวจเพื่อหาขอบเขตของระบบ  (Initial investigation) 
 การศึกษาความเปนไปไดของระบบ  (Feasibility study) 
 พิจารณาความตองการของผูใชระบบ  ( Requirements definition) 
 เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและวางระบบงาน 
 การดําเนินการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวร 

สวนที่ 5  การออกแบบและวางระบบงาน (system design) 
 การออกแบบงานใหม 
 ดําเนินการสรางระบบ 



สวนที่ 6  การนําระบบงานเขาสูระบบเพื่อใชปฏิบัติงานจริง (system implementation) 
 การจัดอบรม 
 การปรับเปลี่ยนระบบ 

สวนที่ 7  การติดตามและดําเนินการภายหลังการติดตั้งระบบงาน (system support) 
 การบํารุงรักษาระบบ 
 การปรับปรุงระบบ 
 การประเมินผล 

สวนที่ 8 การติดตามผลความคืบหนาของระบบ 
 กานทชารท (Gantt chart) 
 เพอรตไดอะแกรม (Pert diagram) 

สวนที่ 9 เครื่องมือชวยการวิเคราะหระบบและออกแบบ 
 Structure chart 
 Data flow diagram 
 Data dictionary 
 Entity-Relationship diagram 

7. วิธีการสอน 
การบรรยาย, การศึกษาคนควาดวยตนเอง, การทํางานเปนกลุม, การทําการบาน 

8. อุปกรณสื่อการสอน 
1. White board, แผนใส, เครื่องฉายขามศรีษะ 
2. เอกสารประกอบคําบรรยาย, การปฏิบัติงาน  

9. การวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
1. สอบกลางภาค    20 % 
2. สอบปลายภาค    30 % 
3. การบาน                  20 % 
4. งาน (โครงการเปนกลุม)                 30 % 

10. การประเมินผลการเรยีน 
    คะแนน     เกรด              คะแนน        เกรด          คะแนน        เกรด            คะแนน         เกรด 

80 – 100      A                  70 – 74        B      50 – 59         C   40 - 44           D 
75 – 79      B+                 60 – 69        C+                    45 – 49         D+    0 – 39           E 

11. เอกสารอานประกอบ 
1. Whitten JL, Bentley LD.systems analysis and design methods. 4th ed, Mcgraw hill; 1988 
2. Martin MP.Analysis and design of business information system. 2nd ed, prentice hall; 1995 
3. ฉันทวิท กุลไพศาล, การวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน (System Analysis and Development). กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ, 2535 
4. อําไพ  พรประเสริฐสกุล,  การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design). ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC): กรุงเทพฯ: 2540 
5. รัชนี กัลยาวินัย และ อัจฉรา ธารอุไรกุล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, การวิเคราะหและออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร

สมัยใหม: กรุงเทพ: การศึกษา จํากัด.  
6. ประจักษ เฉิดโฉม และ ศิษฎ วงษกมลเศรษฐ. การวิเคราะหระบบ. กรุงเทพ: สกายบุกส จํากัด: 2537 
7. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. การวิเคราะหและออกแบบระบบ.กรุงเทพ: ซีเอ็ดยเูคชัน่ จํากัด: 2544 


