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วชิา 0214222 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
(Database Systems) 
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สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2555 

คณะวทิยาศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัทักษิณ 
 

สารบัญ 
หมวด         หน้า 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป       2 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์     3 
หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ     4 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    5 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล     8 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน    12 
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  13 
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รายละเอยีดของรายวชิา 
(Course Specification) 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา : วทิยาเขตพทัลุง คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

 

หมวดที ่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
0214222 ระบบฐานขอ้มูล 

  

2.  จ านวนหน่วยกติ 
3(2-2-5)  

 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

วชิาแกน 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร อาจารยผ์ูส้อนและรับผดิชอบรายวิชา 
 

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคเรียนท่ี 1/2560 / ชั้นปีท่ี 2 
 

6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
 ไม่มี 
 

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
 

8.  สถานทีเ่รียน 
 คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาเขตพทัลุง 
 

9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา  :  เพือ่ให้ผู้เรียน 
1.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

1.1. เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดของระบบฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล 
1.1. เพื่อใหนิ้สิตเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
1.3 เพื่อใหนิ้สิตสามารถออกแบบระบบฐานขอ้มูลใหเ้หมาะสมระบบงานประยกุต์ 
1.4 เพื่อใหนิ้สิตสามารถใชภ้าษาฐานขอ้มูลในการก าหนดโครงสร้างฐานขอ้มูล  การสอบถามขอ้มูล และ
การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลได ้  

 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหนิ้สิตมีความรู้เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลโดยเนน้ไปท่ีระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  โดยจะตอ้งสามารถ
น าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัโจทยปั์ญหาในบริบทจริงๆได ้ ทั้งน้ีการเรียนการสอนมุ่งเนน้ใหนิ้สิตปฏิบติัจริง
ในการติดตั้งระบบจดัการฐานขอ้มูล  การออกแบบฐานขอ้มูล  การสอบถามขอ้มูลและศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูลในปัจจุบนั 
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หมวดที ่ 3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล  ตวัแบบและฐานขอ้มูล การออกแบบ
ขอ้มูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การออกแบบโครงสร้าง ความถูกต้อง และความปลอดภยัของฐานข้อมูล ภาษา
โปรแกรมกบัระบบฐานขอ้มูล  ฝึกออกแบบและพฒันาฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล 
 

2.  หัวข้อและจ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา ตามความเหมาะสม 30 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 90 ชัว่โมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ  ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่ 4  การพฒันาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
o ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  

 มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
o มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 

o เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
 เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
o สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้อมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร และสังคม 

 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
o มีจิตสาธารณะ 

 
 1.2  วธีิการสอน 

1. พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
2. มอบหมายใหนิ้สิตท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึกการท างานร่วมกนั  

 1.3  วธีิการประเมิน 
1. พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 

2. มีการประเมินการมีส่วนรวมในการอภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นและการเสนอเหตุผล
ระหวา่งการอภิปราย 

2.  ด้านความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องพฒันา 

o มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีส าคญัในเน้ือหาสาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจและอธิบายความตอ้งการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ 

ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

 สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบองคป์ระกอบ  ต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามขอ้ก าหนด 

o สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการและววิฒันาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยกุต ์
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o รู้ เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเน่ือง 
o มีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ เล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
o มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/หรือการประยกุตซ์อฟตแ์วร์ท่ีใชง้านไดจ้ริง 
 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.2  วธีิการสอน 
บรรยายเน้ือหาทัว่ไปของระบบฐานขอ้มูล วเิคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัการออกแบบฐานขอ้มูลวา่

มีความเหมาะสมกับระบบงานประยุกต์ในโดเมนต่างๆ หรือไม่อย่างไร  ท าการติดตั้งระบบจดัการ
ฐานขอ้มูลและฝึกปฏิบติัการสอบถามขอ้มูล  พร้อมท ารายงานเป็นงานกลุ่ม  

 
 2.3 วธีิการประเมิน 

1. ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2. ท าแบบฝึกหดัและรายงานท่ีมอบหมาย 
3. การน าเสนอวธีิการใชง้านระบบปฏิบติัการหนา้ชั้นเรียน 

 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 3.1ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

 สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 

 สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ  

 สามารถประยกุตค์วามรู้และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

 3.2  วธีิการสอน 
1. จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิดและวเิคราะห์ทั้งในระดบับุคคลและกลุ่มท่ีเพื่อ

ออกแบบและวเิคราะห์ฐานขอ้มูลและท าใหข้อ้มูลเป็นบรรทดัฐาน 
2. จดักระบวนการสอนแบบ Active Learning เพื่อใหนิ้สิตท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการ

ความปลอดภยัของขอ้มูลจากโจทยปั์ญหาจริงในองคก์ร 
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 3.3วธีิการประเมิน 

 การใหแ้บบฝึกหดัจากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ และใหนิ้สิตน าเสนองานหนา้ชั้น 

 การอภิปรายกลุ่ม 

 
4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนหลากหลายโดยใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

o สามารถใหค้วามช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแกปั้ญหาสถานการณ์    ต่าง ๆ ในกลุ่ม

ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร่้วมทีมท างาน 

o สามารถใชค้วามรู้ในดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 มีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุ่ม 

o สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์ทั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

o มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง  

 

 4.2  วธีิการสอน 
ใหนิ้สิตแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเน้ือหาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย น าเสนอและอภิปรายผลการศึกษา 

 
              4.3วธีิการประเมิน 

o ประเมินจากพฤติกรรมในขณะจบักลุ่ม และแบ่งงาน 
o ประเมินความกา้วหนา้ของงาน 
 ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน จากการอภิปรายและน าเสนอ  

 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
 5.1  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีทีต้่องพฒันา 

 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัต่อการท างานท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

o สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยกุตต่์อปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสร้างสรรค ์
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o สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพดูและการเขียน เลือกใชรู้ปแบบของส่ือการน าเสนอ

อยา่งเหมาะสม  

 สามารถใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยส่ืีอสารกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

o สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ประมวลผลการแกปั้ญหาและ

น าเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
5.2วธีิการสอน 
o มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ระบบฐานขอ้มูลสมยัใหม่ดว้ยตนเอง 
o น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 
5.3  วธีิการประเมิน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
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หมวดที ่ 5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 
 

1-2 บทที ่1 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบั
ฐานข้อมูล1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการ
จดัการขอ้มูล 
1.2  แนวคิดเก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล 

1.2.1  ความจ าเป็นของระบบ
ฐานขอ้มูล 
1.2.2  ฐานขอ้มูลและการจดัการ
ฐานขอ้มูล 
1.2.3  ประโยชน์ของการจดัการ
ฐานขอ้มูล 

1.3. สถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล 
1.4 แนวคิดฐานขอ้มูลแบบต่างๆ 
 

6  แนะน ารายละเอียดวชิา  จุดประสงค์
การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  
วธีิการวดัผล  เกณฑก์ารประเมินผลการ
เรียนรู้   แหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม 

 บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 สอน Problem based Learning เพื่อให้

นิสิตศึกษาเร่ืองการใชร้ะบบฐานขอ้มูล

ในชีวติประจ าวนั 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
 

 
 

2-3 บทที ่2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
2.1 ตาราง 
2.2  คียแ์บบต่างๆ 
2.3  Constrain 
 

6  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ฝึกปฏิบติัการลงโปรแกรมจดัการ
ฐานขอ้มูล 

 ฝึกปฏิบติัค าสั่ง SQL เบ้ืองตน้ใหนิ้สิต
เขา้ใจองคป์ระกอบต่างๆในฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์   

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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4-6 บทที ่3 การออกแบบฐานข้อมูล ระดับ
แนวคิด (Conceptual Model) ด้วย E-
R Model 
3.1 E-R model 
3.2  หลกัการออกแบบฐานขอ้มูลดว้ย 
E-R model 
3.3  ตวัอยา่งการออกแบบฐานขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ 

8  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ใหก้ลุ่มผูเ้รียนใหอ้อกแบบ
ฐานขอ้มูลระดบัแนวคิดดว้ย E-R 
model  ผา่นโจทยปั์ญหาในบริบทจริง
จากโดเมนต่างๆ 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 

7-8 บทท่ี 4 การออกแบบฐานขอ้มูลและ
การใหเ้ป็นรูปแบบบรรทดัฐาน 
4.1. Table Mapping 
4.2. หลกัการท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน 

 

8  บรรยายโดยใช ้Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 

 แสดงวธีิการ mapping ตารางจาก E-R 
diagram และการท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน
ท่ีสอดคลอ้งกบัตวัอยา่งในบทท่ี 3 

 มอบหมายแบบฝึกหดัรายกลุ่ม 
 ซกัถามและตอบค าถามหลงัคาบเรียน 

9 สอบกลางภาค 
10-12 บทที ่5 การสอบถามข้อมูลด้วย SQL 

(Structured Query Language) 
5.1  ค าสั่ง SQL ส าหรับการจดัการ
โครงสร้างฐานขอ้มูล 
5.2 ค าสั่ง SQL ส าหรับการสอบถาม
ขอ้มูล 

 

12  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 ฝึกปฏิบติัค าสั่ง SQL ส าหรับการสร้าง
ฐานขอ้มูลและสร้างตารางตามท่ีได้
ออกแบบไวด้ว้ย E-R model 

 ฝึกปฏิบติัค าสั่ง SQL เพื่อสอบถาม
ขอ้มูล 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กจิกรรมการเรียนการสอนและส่ือทีใ่ช้ 

 
13-14 บทที ่6 ความปลอดภัยของข้อมูล 

(Data Security) 
6.1  แนวคิดการก าหนดสิทธ์ิการ
เขา้ถึงขอ้มูล 
6.2  การก าหนดผูใ้ชแ้ละของผูใ้ช ้
6.3  ค าสั่ง SQL ในการก าหนดสิทธ์ิ
เขา้ถึงขอ้มูล 
6.4  การเพิกถอนสิทธ์ิ 

 

8  บรรยายโดยใช ้PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน 

 อธิบายและยกตวัอยา่ง การก าหนดสิทธ์ิ
ในฐานขอ้มูล 

 ฝึกปฎิบติัค าสั่ง SQL ส าหรับก าหนด
สิทธ์ิในการเขา้ถึงทรัพยากรในระบบ
ฐานขอ้มูล 

 ซกัถามและตอบขอ้สงสัยหลงัคาบเรียน 
 มอบหมายแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
 

15-16 
บทที ่7 หัวข้อพเิศษที่เกีย่วข้องกบั
แนวโน้มระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ 

8  บรรยายโดยใช ้Power Point  

 ท ารายงานและอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค 
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2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 

(: ประเมินเฉพาะความรับผดิชอบหลกั) 

 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลกัษณะการประเมิน 
 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 

1 สอบกลางภาค 9 30% 2.2, 2.3, 2.8,3.1 
2 สอบปลายภาค 16 30% 2.2, 2.3, 2.8,3.1 
3 การสอบปฏิบติั 10,12,14 15 % 2.2, 2.3, 3.1,5.1 
4 การท าแบบฝึกหดั 

การเขา้ชั้นเรียนการมี
ส่วนร่วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 
งานกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา 25% 1.2, 1.5, 1.7, 2.8, 
3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.4,5.1,5.4 

 นิสิตจะตอ้งเขา้เรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบปลายภาค 
 นิสิตตอ้งร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบทั้ง 3 ล าดบัการประเมิน  หากขาดอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงจะไดรั้บค่าระดบัขั้น F  

ค่าระดบัขัน้คะแนนพจิารณาจากค่าของเกณฑ ์ดงันี้ 
80-100  ไดเ้กรด A   74-79.99 ไดเ้กรด B+ 
68-73.99  ไดเ้กรด B   61-67.99  ไดเ้กรด C+ 
53-60.99    ไดเ้กรด C   47-52.99 ไดเ้กรด D+ 
41-46.99    ไดเ้กรด D   0-40.99  ไดเ้กรด F 

 
 

80-100 เกรด A 
 



 13 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
- Silberschatz, A. , Korth F. H., and Sudarshan, S., 2011. Database System Concepts. 6th ed. 

McGraw-Hill. 
- Ramakrishnan, R., Gehrke, J., 2000. Database Management System. 2nd ed. McGraw-Hill. 
- Date, C.J., 2000. Introduction to Database System. 7th ed. Addison Wesley Longman, Inc.  
-       วเิชียร เปรมชยัสวสัด์ิ, 2547. ระบบฐานขอ้มูล. ส านกัพิมพส์มาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
-      ปรีชา วงศหิ์รัญเดชา, 2554. ระบบฐานขอ้มูล. ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
            - 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

3.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบฐานขอ้มูล 
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หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
              แบบประเมินรายวชิา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผูส้อน 
2.2 ผลการสอบ 
 

3.  การปรับปรุงการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรับปรุงวธีิการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
              กรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา
โดยประเมินคุณภาพของขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดบัคะแนนใน
รายวชิา 
 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

น าผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิามาวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนโดยมีการปรับปรุงรายวชิาทุก 2 ปี 

 

                                                                                                      
                                                                                                       (ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 

                                                                                                                            ผูรั้บผดิชอบรายวชิา 
                                                                                                                          22 กรกฎาคม 2560 

 
                                                                                                          ………………………………. 

                                                                                          (                                   ) 
                                                                                                   ประธานหลกัสูตร 

 


