รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
รหัสวิชา 4122620

ภาคเรียนที่ 1/2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4122620 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Database Dystem
2. จานวนหน่วยกิต
3( 2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์วัจนา ขาวฟ้า

กลุ่มเรียน A3 และ B3
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5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์การเรียนรางน้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 กรกฏาคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของฐานข้อมูล
2. เพือ่ ให้ผู้เรียนเล็งเห็นความสาคัญของการออกแบบฐานข้อมูลก่อนลงมือพัฒนาซอฟต์แวร์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูล
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษา SQL
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเทคนิคการสอน โดยเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาคาสั่ง SQL ให้มากยิ่งขึ้น โดยการทา LAB และ
ปรับปรุงเทคนิคการทาโครงงานของนักศึกษา โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจของ
ระบบที่นักศึกษาสนใจเลือกเป็นหัวข้อโครงการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในระบบ
นั้นได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะจากการสังเกตุของผู้สอน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และความรู้พื้นฐาน
ทางด้านธุรกิจ ทาให้เป็น อุปสรรค์ต่อการออกแบบฐานข้อมูลแต่ละระบบ และการสอนให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์
ลักษณะระบบงานธุรกิจช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในแต่ละระบบได้ดียิ่งขึ้น
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของระบบสารสนเทศ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล การทาข้อมูล ให้ เป็นแบบบรรทัดฐาน การสอบถามข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในองค์กร
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านกลุ่มของรายวิชาใน Social Media
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
⚫1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
⚫1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และสังคม
⚫1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
⚫1.14 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นา รวมทั้งเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ
1.1.5 รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
⚫1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการ
ทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุม่
1.2.4 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นและตอบคาถามทบทวนเชิงวิเคราะห์
โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนแล้ว
1.2.5 จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อื่น
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อตกลงในห้องเรียน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษา
1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
กฎระเบียบข้อบังคับ ในระหว่างการทางานกลุ่ม และในการอภิปราย แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
1.3.5 ประเมินจากผลงานที่ได้มอบหมายให้ทาว่ามีการคัดลอกผลงานและมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่น
หรือไม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
⚫2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ถึงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาใน
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
⚫2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
⚫2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบคอมพิวเตอร์
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⚫2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
⚫2.1.5 มีประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนาและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างสร้างสรรค์
2.1.6 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปจัดทาโครงงานรายวิชาที่สอดคล้องกับระบบการทางานของ
หน่วยงานต่างๆในภาคธุรกิจและตามมาตรฐานสากล
⚫2.1.7 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นหลักการทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ
รายวิชา บรรยายหัวข้อรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint ประกอบการบรรยาย และให้นักศึกษาตอบคาถาม
ทบทวนเชิงวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนแล้ว
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการนาทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้งานจริง
2.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์
2.2.4 เน้นการเรียนการสอบแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมอบหมายงานในรูปแบบของโครงงานใน
เรื่ อ งของการออกแบบฐานข้ อ มู ล โดยให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กระบบงานที่ จ ะท าตามความสนใจของผู้ เรี ย น และใช้ เ ป็น
กรณีศึกษาของแต่ละกลุ่มในทุกหัวข้อที่เรียน โดยผู้สอนจะให้คาแนะนาในการทาโครงการทีละกลุ่ม และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเข้ารับคาปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
2.2.5 มอบหมายงานในรูปแบบของโครงงานที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ร่วมด้วย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ความถูกต้องในการตอบคาถามทบทวน
2.3.2 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และตอบ
คาถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 ประเมินผลจากโครงงานของแต่ละกลุ่ม ซึง่ ผู้สอนวิเคราะห์ผลงานจากงานกลุ่มของนักศึกษาที่ใช้
เป็นกรณีศึกษา )ซึ่งเป็นงานมอบหมายให้นักศึกษาทาตลอดภาคการศึกษา(
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
⚫3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
⚫3.1.2 สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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⚫3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
3.2.2 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 มอบหมายงานหรือกรณีศึกษาที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค
3.3.2 ประเมินผลจากงานค้นคว้าที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินผลจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
⚫4.1.2 ให้ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
⚫4.1.3 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
⚫4.1.4 มีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงาน แบบฝึกหัด โครงงาน และตั้งกติกาเรื่องการหักคะแนนถ้าส่งงานไม่ตรงเวลา
4.2.3 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ผลงานกลุ่มที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการส่งงานตรงเวลา

มคอ. 3
4.3.3 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
⚫ 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
⚫ 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
⚫ 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 แนะนาการใช้ทเี่ ครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาฐานข้อมูล และให้ทาใบงานเรื่องภาษา SQL
5.2.2 มอบหมายให้นักศึกษานาเสนองานกลุ่มของตนเอง
5.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมการใช้เครื่องมือ และประเมินจากใบงาน SQL ที่นักศึกษาทาส่ง
5.3.2 ประเมินผลจากความสามารถในการนาเสนองาน และการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
5.3.3 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

1-2

ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ฐานข้อมูล
• แ น ะ น า ร า ย วิ ช า ใ น
ภาพรวม
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กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

• ระบบฐานข้อมูล
• ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล
• ขั้ น ต อ น ก า ร พั ฒ น า
ระบบฐานข้อมูล

3

สถาปัตยกรรมของ
ฐานข้อมูลและโมเดล
ข้อมูล
• สถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล

4

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5. แบ่งกลุ่มนักศึกษา
พร้อมให้นักศึกษา
เสนอหัวข้อโครงงาน
ที่ตนเองสนใจ
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบนาเสนอโครงงาน
โดยเลือกใช้แบบฟอร์ม
ของหลักสูตร
วิทยาการคอมฯ เพื่อ
ฝึกสาหรับทา Project
จบ (cs-01(
กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

• ประโยชน์ของ
สถาปัตยกรรม 3
ระดับ
• โมเดลข้อมูลและโมเดล
ฐานข้อมูล
• โมเดลฐานข้อมูลแบบ
อื่นๆ

4-5

โมเดลข้อมูลแบบ ER
• องค์ประกอบของ
โมเดลแบบ ER
• การสร้างแผนภาพ
ER
• ความสัมพันธ์ระหว่าง
Entity

8

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5. ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเสนอหัวข้อ
โครงงานที่ตนเอง
สนใจแก่อาจารย์
ผู้สอน พร้อมรับ
คาปรึกษา
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- Internet เพื่อ
ค้นคว้าหาข้อมูล
กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

• ตัวอย่างการวิเคราะห์
และออกแบบโมเดล
ข้อมูลแบบ ER

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3. ให้ผู้เรียนค้นคว้า
ตัวอย่างการเขียน ER
และอภิปรายร่วมกัน
ในห้อง
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5.วิเคราะห์กรณีศึกษา
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- Internet เพื่อ
ค้นคว้าหาตัวอย่างการ
เขียน ER-Diagram

6

การออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
• โครงสร้างฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
• การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบ
E-R เป็นโมเดล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
• ตัวอย่างการแปลง
แปลงข้อมูลแบบ E-R

4

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

เป็นโมเดลฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
• พจนานุกรมข้อมูล

ผู้สอน

5. ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มทาโครงงาน โดย
ให้เขียน ER-Diagram
ของงานกลุ่มตัวเอง
สื่อที่ใช้
-PowerPoint
-เอกสารประกอบการ
สอน
สอบกลางภาค

7
8

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
4. วิเคราะห์
กรณีศึกษา

กระบวนการปรับบรรทัด
ฐาน )Normalization)
• ความสาคัญของการ
ปรับบรรทัดฐาน
• กระบวนการปรับ
บรรทัดฐาน
• ตัวอย่างการปรับ
บรรทัดฐาน

4

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
4. ให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มทาโครงงาน โดย
ปรับบรรทัดฐานของ
งานกลุ่มตนเอง
สื่อที่ใช้
- PowerPoint

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

9

หัวข้อ/รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นด้าน
ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล

จานวนชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน

2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

• ตัวอย่างของ DBMS ที่
มีอยู่ในปัจจุบัน

3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5. มอบหมาย
งานค้นคว้าคาสั่ง
เกี่ยวกับ SQL
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน

• หลักเกณฑ์การเลือกใช้
DBMS

ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง

ผู้สอน

1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย

• ส่วนประกอบหลักของ
ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
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กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการ
สอน

4

- Internet เพื่อ
ค้นคว้าหาข้อมูล
กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

• ความเป็นมาและ
มาตรฐานของภาษา
SQL
• รูปแบบการใช้คาสั่ง
SQL
• โครงสร้างของภาษา
SQL
• ประเภทของคาสั่ง
SQL (DDL, DML,
และ DCL)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ
เกี่ยวกับคาสั่ง SQL
โดยการทาแบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5. ทาใบงาน

ผู้สอน

6. ปรึกษาโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบงาน
11

ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง (ต่อ(
• คาสั่ง SQL ที่ใช้
สาหรับนิยามข้อมูล
• การสร้างฐานข้อมูล
ด้วย DBMS

4

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

• การใช้ ค าสั่ ง SQL ใน
DBMS

12 - 14

ภาษาสอบถามเชิง
โครงสร้าง (ต่อ(
• ภาษา SQL สาหรับการ
จัดการข้อมูล
• การใช้ DBMS ในการ
จัดการข้อมูล
• การใช้งาน QBE
(Query-By-Example)
ใน DBMS
• ค าสั่ ง ก าหน ด สิ ท ธิ
และยกเลิกสิทธิให้แก่
ผู้ใช้
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กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ
5. ทาใบงาน
6. ปรึกษาโครงงาน
ของแต่ละกลุ่ม
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบงาน

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. เช็คเวลาเข้าเรียน
และการแต่งกาย
2. ผู้สอนบรรยาย
พร้อมทั้งให้นักศึกษาดู
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนฝึกการคิด
วิเคราะห์ โดยการทา
แบบฝึกหัด
4. เปิดโอกาสให้
นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่
สนใจ

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
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ส่ งโครงงานที่ได้ทามาทั้ ง
เทอม

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
5. ทาใบงาน
สื่อที่ใช้
- PowerPoint
- เอกสารประกอบการ
สอน
- ใบงาน

ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการ อ.วัจนา ขาวฟ้า
สอน
1. นาเสนอโครงงาน
ของแต่ละกลุ่มพร้อม
อภิปรายร่วมกัน
สื่อที่ใช้
- โครงงานฉบับ
สมบูรณ์ของนักศึกษา
แต่ละกลุ่ม
สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ด้านที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1.1-1.1.2

2,4,5

2.1.4,
4.1.3-4.1.4
5.1.1

2,3

2.1.1-2.1.3 ,
3.1.1

วิธีการประเมิน
- การเข้าชั้นเรียน
- การแต่งกาย
- การส่งงานตามที่
มอบหมาย แบบฝึกหัด(
ใบงาน และงานที่
ค้นคว้า)
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

8
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สัดส่วนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10%
ทวนสอบจาก
การเข้าชั้นเรียน
10%
ทวนสอบจาก
การส่งงานตรง
ตามเวลาที่
กาหนด
30%
ทวนสอบจาก
30%
คะแนนสอบ

มคอ. 3
1,2,3 ,4,5

1.1.3-1.1.4
,1.1.6,
2.1.5,2.1.7,
3.1.1-3.1.3,
4.1.2-4.1.4,
5.1.3-5.1.4

-การทาโครงงานกลุ่ม
และการนาเสนองานกลุ่ม

15

20%

3. การประเมินผลการศึกษา
การให้ระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แล้วให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

ทวนสอบจาก
งานที่มอบหมาย

มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วัจนา ขาวฟ้า( .2561 .)เอกสารประกอบการสอนวิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Database).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจาลอง ครูอุตสาหะ. )2541(. การออกแบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: ดวงกมล.
ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ
รวิวรรณ เทนอิสระ. )2543(. ฐานข้อมูลและการออกแบบ. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน.
สมจิตร อาจอินทร์ และ งานนิจ อาจอินทร์. )2543(. ระบบฐานข้อมูล Database System.
พิมพ์ครั้งที่ 5. ขอนแก่น: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัจฉรา ธารอุไรกุล ทัดดาว ศีลคุณ และ ภคินี อุปถัมภ์. )2541(. ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น.
เนติกุลการพิมพ์.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. )2545(. การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
มณีโชติ สมานไทย .(2546). การออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• การประเมินประสิท ธิผลในรายวิชา โดยนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ด้วย
การทาแบบสอบถามประเมินผู้สอนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์/ศูนย์การเรียนรางน้า
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
• นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน โดยการทาแบบสอบถามประเมินผู้สอนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ /
ศูนย์การเรียนรางน้า
• คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษาผ่านกระบวนการทวนสอบ
ผลการเรียน
• ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา

มคอ. 3
3. การปรับปรุงการสอน
• มอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจของระบบที่นักศึกษาสนใจ เพื่อใช้เป็นหัวข้อ
โครงการ จะช่วยให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในระบบนั้นได้ดียิ่งขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
• หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ และงานที่มอบหมาย
- ทวนสอบจากการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
- สุ่มประเมินความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
- มีแบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเอง
เกี่ยวกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่กาหนดไว้ หลังจาก
เรียนวิชานี้แล้ว

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
• ปรั บ ปรุ ง ลั ก ษณะการเรี ย นการสอน ตามข้ อ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ได้ แก่
การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

