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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4124908 การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
Selected Topics in Database System

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะ วิชาเลือก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจนา ขาวฟ้า

กลุ่มเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
2
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล ที่ทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สม่าเสมอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยส่งผล
ทาให้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สอนได้ทาการปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดลาดับเนื้อหา
ที่ใช้ในการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฐานข้อมูลและสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ การโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาในภาคเรียนถัดไปและการ
ทางานในอนาคตได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหั วข้ อพิ เศษเฉพาะด้ านต่าง ๆ เนื้อหาขั้นสู งที่เกี่ยวข้องได้รับ ความสนใจและที่ ทั น สมั ยตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ
Study the selected topics in modern database system and advanced topics, including
topics current interest.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ให้ คาปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/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
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ โดยต้อง
ไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น และสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอน
1.2.2 ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่นักศึกษา โดยสร้างเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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1.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้าน คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีน้าใจ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในและนอกห้องเรียน
1.3.2 ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อตกลงในห้องเรียน
1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักศึกษา
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
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 และให้นักศึกษา
ตอบคาถามทบทวนเชิงวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนแล้ว
2.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการนาทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาไปประยุกต์ใช้งานจริง
2.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์
5
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2.2.4 เน้ น การเรี ย นการสอบแบบเน้ น ผู้ เรียนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยมอบหมายงานในรูป แบบของ
โครงงาน โดยให้ผู้เรียนเลือกระบบงานที่จะทาตามความสนใจของผู้เรียน และใช้เป็นกรณีศึกษาของแต่ละ
กลุ่มในทุกหัวข้อที่เรียน โดยผู้สอนจะให้คาแนะนาในการทาโครงการทีละกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักศึกษา
เข้ารับคาปรึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
2.2.5 มอบหมายงานในรูปแบบของโครงงานที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ร่วมด้วย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาค สอบปลายภาค ความถูกต้องในการตอบคาถามทบทวน
2.3.2 ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และ
ตอบคาถามเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.3 ประเมินผลจากโครงงานของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผู้สอนวิเคราะห์ผลงานจากงานกลุ่มของนักศึกษาที่
ใช้เป็นกรณีศึกษา (ซึง่ เป็นงานมอบหมายให้นักศึกษาทาตลอดภาคการศึกษา)
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปประเด็นปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3.1.2 สืบค้นข้อมูล ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเมินคุณภาพสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.1.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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
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3.3.2 ประเมินผลจากงานค้นคว้าที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 ประเมินผลจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2 ให้ความร่วมมือที่ดีและช่วยเหลือ อานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นา 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 หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา
4.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ผลงานกลุ่มที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
5.3.2 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย และการส่งงานตรงเวลา
5.3.3 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
 5.1.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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 5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 แนะนาการใช้ทเี่ ครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5.2.2 มอบหมายให้นักศึกษานาเสนองานกลุ่มของตนเอง
5.2.3 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 สังเกตพฤติกรรมการใช้เครื่องมือในการทาโครงงาน
5.3.2 ประเมินผลจากความสามารถในการนาเสนองาน และการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
5.3.3 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช้
แนะนาเนื้อหารายวิชา การเรียน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอน และทบทวนความรู้ความ
1. บรรยายในชั้นเรียน
เข้าใจพื้นฐาน
2. มอบหมายหัวข้อ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูลเพื่อให้
นักศึกษาค้นคว้าตามความ
สนใจของตนเอง และเตรียม
นาเสนอในชั้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด
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ผู้สอน
ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

2

Classification

3

Classification (ต่อ)

4

Data Clustering

5

Data Clustering (ต่อ)

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช้
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
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ผู้สอน
ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
6

7

8

9

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช้
Association Rule Analysis
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
Association Rule Analysis (ต่อ)
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. แบบฝึกหัด
3.อภิปรายร่วมกัน
สือ่ ที่ใช้
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
ทบทวนเนื้อหาและสอบกลางภาค
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ข้อสอบแบบอัตนัยและ
ปรนัย
Big Data
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
หัวข้อ/รายละเอียด
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ผู้สอน
ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

10

Big Data (ต่อ)

4

11

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

4

12

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

4

11

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
เรื่อง Big Data
2. กรณีศึกษาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการ Big Data
Analytics
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. บรรยายในชั้นเรียน
2. นักศึกษาร่วมกันอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint เรื่อง Big
Data
2. กรณีศึกษาการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการ Big Data
Analytics
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. นักศึกษานาเสนองาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลร์ที่ได้รับมอบหมาย
และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน
สือ่ ที่ใช้
1. หัวข้อเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. นักศึกษานาเสนองาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้า

มคอ. 3
จานวน
ชั่วโมง

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

13

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

4

14

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

4

12

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่อที่ใช้
ทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลร์ที่ได้รับมอบหมาย
และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน
สือ่ ที่ใช้
1. หัวข้อเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. นักศึกษานาเสนองาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลร์ที่ได้รับมอบหมาย
และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน
สือ่ ที่ใช้
1. หัวข้อเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูล
กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. นักศึกษานาเสนองาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลร์ที่ได้รับมอบหมาย
และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน

มคอ. 3
จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้
สือ่ ที่ใช้
1. หัวข้อเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูล

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

15

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน ผศ.วัจนา ขาวฟ้า
1. นักศึกษานาเสนองาน
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลร์ที่ได้รับมอบหมาย
และร่วมกันอภิปรายในชั้น
เรียน
สือ่ ที่ใช้
1. หัวข้อเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีฐานข้อมูล

16

ทบทวนและสอบปลายภาค

4

ข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย ผศ.วัจนา ขาวฟ้า

13

ผู้สอน

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1.2

- การเข้าชั้นเรียน
- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
อภิปราย และการเสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
- การแต่งกาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

1.1.2, 1.1.6
4.1.3, 4.1.4,
5.1.1, 5.1.2

- การส่งงานตามที่มอบหมาย
(แบบฝึกหัด ใบงาน และงาน
ที่ค้นคว้า)

ตลอดภาค
การศึกษา

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, ,
2.1.7, 3.1.1
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 3.1.2, 3.1.3,
4.1.2, 4.1.3,4.1.4,
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การทาโครงงานกลุ่มและการ
นาเสนองานกลุ่ม

8
16
15

14

สัดส่วนการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
10%
ทวนสอบจากความ
สม่าเสมอในการเข้า
ชั้นเรียน
ความกระตือรือร้นใน
การเรียน
การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
10%
ทวนสอบจากความ
ถู ก ต้ อ งใน ก า ร ท า
แบบฝึ ก หั ด และงาน
นั ก ศึ ก ษาไม่ คั ด ลอก
งานเพื่อน
สังเกตจากการทางาน
เป็นทีม ความมั่นใจ
ในการนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน และการ
อ้างอิง
30%
ทวนสอบจากคะแนน
30%
สอบ
20%
ทวนสอบจากงานที่
มอบหมาย

มคอ. 3

3. การประเมินผลการศึกษา
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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วัจนา ขาวฟ้า.(2561). การศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษา ได้ดังนี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
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- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการ

3. การปรับปรุงการสอน
ผู้สอนได้ปรับปรุงเนื้อหาที่สอนให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน
และได้เพิ่มการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ในงานทางธุรกิจ โดยให้ผู้เรียนทาเหมืองข้อมูลของระบบ
ธุรกิจที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มสนใจ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ใน
รายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การประเมิ น และทวนผลสั ม ฤทธิ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลรายวิ ช า ได้ มี ก ารวางแผนการปรับ ปรุ ง การสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม
ข้อ 4
- เปลี่ ย นหรื อ สลั บ อาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี มุ ม มองในเรื่ อ งการประยุ ก ต์ ค วามรู้ นี้
กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ
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