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รายวิชา 4122312 ฐานข้ อมูลเบือ้ งต้ น
(Introduction to Database)
จัดทําโดย
อาจารย์วจั นา ขาวฟ้ า
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา
4122312 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
Introduction to Database
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2)
3.หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์วจั นา ขาวฟ้ า
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requires) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8.สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์รางนํ้า
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้ งล่าสุ ด
3 พฤษภาคม 2556
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบฐานข้อมูล ก่อนการเขียนโปรแกรม มีความรู ้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล รู ปแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้
แนวคิด E-R(Entity-Relationship) และใช้ภาษาเรี ยกค้น ข้อ มู ล ให้เกิ ดประโยชน์ โดยคํานึ ง ถึ งความ
ปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเป็ นผูด้ ูแลระบบที่ดี และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุ งรายวิชา
เนื่องจากในปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบใหม่ๆขึ้น จึงจําเป็ นต้องมีความรู ้
พื้นฐานของระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อสามารถออกแบบฐานข้อมูลและพัฒ นาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อสื บค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยกลุ่มคําสัง่ SQL ได้ และสามารถป้ องกันความปลอดภัยของ
ข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ เพื่อนําไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโปรแกรมรู ปแบบใหม่

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ เทคนิคการเก็บข้อมูล การบริ การข้อมูลและการค้นหา
ข้อมูล การจัดระบบแฟ้ มข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลแบบต่างๆ หลักการของระบบฐานข้อมูลและการจัดการ
ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบลําดับขั้น แบบเครื อข่าย แบบเชิ งสัมพันธ์ แบบวัตถุพิสัย และการประยุก ต์
ใช้งาน
Study the general characteristics of information systems, data representation techniques, data
management and data searching, file management, information retrieval techniques, principles of
database system and database
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อ สอนเสริ มตามความ ฝึ กปฏิบตั ิงาน 30 ชัว่ โมง การศึกษาด้วยตนเอง 5
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา
จําเป็ นโดยพิจารณา ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้
จากผลการประเมิน อาจารย์ผสู ้ อนจะจัดชัว่ โมง
สัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนรู ้ เพื่อการให้คาํ แนะนํา หรื อ
ของนักศึกษาหลังการ คําปรึ กษาเกี่ยวกับงานกลุ่ม
ที่มอบหมายให้ไปค้นคว้า
สอบระหว่างภาค
เพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม
เรี ยน
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คําปรึ กษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 30 นาที ต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1.คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชี พ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วนบุคคล
การไม่ เปิ ดเผยข้อ มูล การไม่ ละเมิ ดลิข สิ ทธิ์ ทางซอฟท์แ วร์ และไม่ ละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา มี ความ
ซื่ อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื้อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิ ทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที่ผิด เช่น การนําข้อมูลของลูกค้าออกไปเปิ ดเผย การขายข้อมูล เป็ นต้น
- สอดแทรกความคิดทางด้านคุณธรรม และจริ ยธรรมให้กบั นักศึกษาระหว่างการบรรยายในชั้นเรี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํางานกลุ่ม อย่างถูกต้อง
- สังเกตจากความพฤติกรรมในชั้นเรี ยน การทํางานร่ วมกับเพื่อน พฤติกรรมในห้องสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
- มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทีศ่ ึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานข้อมูล พร้ อมเขียนให้อยู่ในรู ปของแผนภาพ ER-Diagram ได้
- สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสอบถามข้อมูล (SQL)ได้อย่างเหมาะสม
- รู ้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
- มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาทีศ่ ึกษาเพือ่ ให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที เกี่ ยวข้อง โดยนํามาสรุ ปและนําเสนอ การศึ ก ษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การนําเสนอข้อสรุ ปการอ่านหรื อการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์จากงานกลุ่มทีเ่ ป็ นกรณีศึกษาซึ่งมอบหมายให้นกั ศึกษาทําตลอดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้
ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีทีทนั สมัยมาใช้ในปั จจุบนั
- การสะท้อนแนวคิดเชิงพฤติกรรม

3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
วิเคราะห์ระบบทางด้านซอฟต์แวร์ ของนักศึกษา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ตา่ ง ๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางานพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกําหนดเวลา
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวลํ้าของเทคโนโลยี การนําตัวอย่าง
การรใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน ธุ รกิจ หรื ออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและนําเสนอใน
ชั้นเรี ยน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website และเอกสารประกอบการเรี ยน
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
 การประมวลผลใน
ระบบสารสนเทศ
 ระบบการประมวลผล
แบบแฟ้ มข้อมูล
 ระบบการประมวลผล
แบบฐานข้อมูล
 การใช้งานฐานข้อมูลบน
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
2
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
 ระบบฐานข้อมูล
 ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล
 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
3
สถาปั ตยกรรมฐานข้อมูลและ
โมเดลข้อมูล
 สถาปั ตยกรรม
ฐานข้อมูล
 ประโยชน์ของ
สถาปั ตยกรรม 3 ระดับ
 โมเดลข้อมูล
 โมเดลฐานข้อมูล
 โมเดลฐานข้อมูลแบบ
อื่นๆ
4-5 โมเดลข้อมูลแบบ E-R
 องค์ประกอบของ
โมเดลแบบ E-R
 การสร้ างแผนภาพ E-R
 ความสัมพันธ์ระหว่าง

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1.บรรยายในชั้นเรี ยน
2.แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3. น.ศ. แบ่งกลุ่ม พร้ อมหา
หัวข้อโครงการ

ผู้สอน
อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า
อาจารย์

4

อาจารย์วจั นา
1. บรรยายในชั้นเรี ยน
ขาวฟ้ า
2. แบบฝึ กหัด
3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย

4

1.บรรยายในชั้นเรี ยน
2.นักศึกษาเสนอหัวข้อ
โครงการ

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

4

1.บรรยายในชั้นเรี ยน
2.ให้นกั ศึกษาหาข้อมูลที่
ระบบตัวเองต้องจัดเก็บ

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

สั ปดาห์
ที่

6

7
8-9

9

หัวข้ อ/รายละเอียด
Entity (Relationship)
 ตัวอย่ างการวิเ คราะห์ แ ละ
ออกแบบโมเดลข้อมูลแบบ
E-R
การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
 โครงสร้ างฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แบบ E-R เป็ นโมเดล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 ตัว อย่ า งการแปลงแปลง
ข้ อ มู ล แบบ E-R เป็ น
โ ม เ ด ล ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง
สัมพันธ์
กระบวนการปรับบรรทัดฐาน
(Normalization)
 ความสําคัญของการปรับ
บรรทัดฐาน
 กระบวนการปรับ
บรรทัดฐาน
 ตัวอย่ า งการปรั บบรรทัด
ฐาน
ความรู ้ เบื้องต้นด้านระบบการ
จัดการฐานข้อมูล
 ส่ วนประกอบหลักของ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
 ตัวอย่างของ DBMS ที่มี
อยู่ในปั จจุบนั
 หลักเกณฑ์การเลือกใช้
DBMS
 พจนานุกรมข้อมูล

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)

ผู้สอน

8

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2.ให้นกั ศึกษาเขียน ER ของ
กลุ่มตัวเอง

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

สอบกลางภาค
4
1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2.นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นแบ่งกลุ่มกันเพื่อ
อภิปราย
3. ให้นกั ศึกษาทํา
กระบวนการปรับบรรทัด
ฐานของงานกลุ่มตนเอง
4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. แบบฝึ กหัด

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
10 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
 ความเป็ นมาและ
มาตรฐานของภาษา
SQL
 รู ปแบบการใช้คาํ สัง่
SQL
 โครงสร้ างของภาษา
SQL
ประเภทของคําสัง่ SQL (DDL,
DML, และ DCL)
11 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
 คําสั่ง SQL ที่ใช้สําหรับ
นิยามข้อมูล
 การสร้ างฐานข้อมูลด้วย
DBMS
 การใช้ ค ํา สั่ ง SQL ใน
DBMS
12-13 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
 ภาษา SQL สําหรับการ
จัดการข้อมูล
 การใช้ DBMS ในการ
จัดการข้อมูล
 การใช้งาน QBE
(Query-By-Example)
ใน DBMS
14 ความคงสภาพและความปลอดภัย
ของข้อมูล
 กฏการคงสภาพของ
ข้อมูล
 การควบคุมการใช้งาน
ฐานข้อมูลโดยผูใ้ ช้หลาย
คน
 ภาษาสําหรับการควบคุม
ข้อมูล
 คํา สั่ ง กํา หนดสิ ท ธิ แ ละ
ยกเลิกสิ ทธิ ให้แก่ผใู ้ ช้

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น
3. ฝึ กทํา LAB SQL

ผู้สอน
อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. ฝึ กทํา LAB SQL
3. นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. ฝึ กทํา LAB SQL

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

4

1. บรรยายในชั้นเรี ยน
2. นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น
3. สอบปฏิบตั ิ SQL

อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
15 ส่ งโครงงานที่ได้ทาํ มาทั้งเทอม
16

จํานวน
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรี ยนการสอน
สื่ อที่ใช้ (ถ้ ามี)
ประเมินผลการทําโครงงาน
ทั้งเทอม
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
1.1-1.7,2.1,
สอบกลางภาค
2.4-2.6,3.2
สอบปลายภาค
สอบปฏิบตั ิ SQL
วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การ
2
1.1,1.6,
นําเสนอรายงาน
1.7,2.1,
การทํางานกลุ่มและผลงาน
2.4-2.6,
การอ่านและสรุ ปบทความ
3.2,4.1-4.6,5.3-5.4
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
3.
1.1-1.7,3.1
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

ผู้สอน
อาจารย์วจั นา
ขาวฟ้ า

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
7
16
14
ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%
30%
10%
15 %

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
10 %

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอนที่แต่งโดยอาจารย์ผูส้ อน
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ผศ.ดร.สมจิตร อาจอิน ทร์ . หลักการวิเ คราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อ มูล . ห้า งหุ ้นส่ วนจํา กัด
ขอนแก่นการพิมพ์ : ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
อัจฉรา ธารอุไรกุล ทัดดาว ศีลคุณ และ ภคินี อุปถัมภ์. ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. บริ ษทั เนติกุลการ
พิมพ์(2541) จํากัด : บริ ษทั กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิ ร์ช: 2544.
โอภาส เอี่ยมสิ ริวงศ์. การออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล. กรุ งเทพมหานคร: ซี เอ็ดยูเคชัน: 2545.

3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
มณี โชติ สมานไทย. การออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL. ซี เอ็ดยูเคชัน่ : 2546

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษา ได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านเวปบอร์ ด ที่อาจารย์ผูส้ อนได้จดั ทําเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรี ยนรู ้
3.การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรี ยนรู ้
ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผล
การทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อนื่ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- ข้อคิดเห็นสัมฤทธิ์ ผลการเรี ยนรู ้ จากอาจารย์ผสู ้ อนในวิชาต่อเนื่อง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4

