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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
0214222 ระบบฐานข้อมูล
2. จานวนหน่ วยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
วิชาแกน
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ.ดร.สิ รยา สิ ทธิสาร อาจารย์ผสู้ อนและรับผิดชอบรายวิชา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคเรี ยนที่ 1/2560 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pro-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพือ่ ให้ ผ้ เู รียน
1.1 วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
1.1. เพื่อให้นิสิตมีความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดของระบบฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
1.1. เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
1.3 เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมระบบงานประยุกต์
1.4 เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ภาษาฐานข้อมูลในการกาหนดโครงสร้างฐานข้อมูล การสอบถามข้อมูล และ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นิสิตมีความรู ้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลโดยเน้นไปที่ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยจะต้องสามารถ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั โจทย์ปัญหาในบริ บทจริ งๆได้ ทั้งนี้การเรี ยนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตปฏิบตั ิจริ ง
ในการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การสอบถามข้อมูลและศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในปัจจุบนั

3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวความคิดเกี่ ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล ตัวแบบและฐานข้อมูล การออกแบบ
ข้อมูล การปรับ ปรุ งฐานข้อมู ล การออกแบบโครงสร้ าง ความถู กต้อง และความปลอดภัย ของฐานข้อมูล ภาษา
โปรแกรมกับระบบฐานข้อมูล ฝึ กออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
2. หัวข้ อและจานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

30 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

ตามความเหมาะสม

30 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

90 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนิสิต
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
o ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
o มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
o เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
o สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
o มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน และส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มอบหมายให้นิสิตทางานเป็ นกลุ่ม เพื่อฝึ กการทางานร่ วมกัน
1.3 วิธีการประเมิน
1. พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการประเมินการมีส่วนรวมในการอภิปรายกลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็นและการเสนอเหตุผล
ระหว่างการอภิปราย
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องพัฒนา
o มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุ ง และ/หรื อ ประเมินระบบองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกาหนด
o สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์
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o รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
o มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
o มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริ ง
 สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยายเนื้อหาทัว่ ไปของระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลว่า
มี ค วามเหมาะสมกับระบบงานประยุก ต์ใ นโดเมนต่ างๆ หรื อไม่ อย่างไร ท าการติ ดตั้งระบบจัดการ
ฐานข้อมูลและฝึ กปฏิบตั ิการสอบถามข้อมูล พร้อมทารายงานเป็ นงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมิน
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2. ทาแบบฝึ กหัดและรายงานที่มอบหมาย
3. การนาเสนอวิธีการใช้งานระบบปฏิบตั ิการหน้าชั้นเรี ยน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
 สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
 สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
 สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม

3.2 วิธีการสอน
1. จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดและวิเคราะห์ท้ งั ในระดับบุคคลและกลุ่มที่เพื่อ
ออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูลและทาให้ขอ้ มูลเป็ นบรรทัดฐาน
2. จัดกระบวนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นิสิตทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูลจากโจทย์ปัญหาจริ งในองค์กร
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3.3วิธีการประเมิน
 การให้แบบฝึ กหัดจากที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และให้นิสิตนาเสนองานหน้าชั้น
 การอภิปรายกลุ่ม
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
 สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
o สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
o สามารถใช้ความรู ้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
o สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
o มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
4.2 วิธีการสอน
ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเนื้ อหาตามที่ได้รับมอบหมาย นาเสนอและอภิปรายผลการศึกษา
4.3วิธีการประเมิน
o ประเมินจากพฤติกรรมในขณะจับกลุ่ม และแบ่งงาน
o ประเมินความก้าวหน้าของงาน
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงาน จากการอภิปรายและนาเสนอ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี่ ้ องพัฒนา
 มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
o สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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o สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม
 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารกันได้อย่างเหมาะสม
o สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5.2วิธีการสอน
o มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ดว้ ยตนเอง
o นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1-2 บทที่ 1 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับ
ฐานข้ อมูล1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูล
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
1.2.1 ความจาเป็ นของระบบ
ฐานข้อมูล
1.2.2 ฐานข้อมูลและการจัดการ
ฐานข้อมูล
1.2.3 ประโยชน์ของการจัดการ
ฐานข้อมูล
1.3. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
1.4 แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ

2-3

บทที่ 2 ฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์
2.1 ตาราง
2.2 คียแ์ บบต่างๆ
2.3 Constrain

จานวน*
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่ อทีใ่ ช้
(ชั่วโมง)
6
 แนะนารายละเอียดวิชา จุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน
วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม
 บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
 สอน Problem based Learning เพื่อให้
นิสิตศึกษาเรื่ องการใช้ระบบฐานข้อมูล
ในชีวติ ประจาวัน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังคาบเรี ยน
 มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ายบท
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 บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
 ฝึ กปฏิบตั ิการลงโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล
 ฝึ กปฏิบตั ิคาสั่ง SQL เบื้องต้นให้นิสิต
เข้าใจองค์ประกอบต่างๆในฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังคาบเรี ยน
 มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ายบท

9

4-6

บทที่ 3 การออกแบบฐานข้ อมูล ระดับ
แนวคิด (Conceptual Model) ด้ วย ER Model
3.1 E-R model
3.2 หลักการออกแบบฐานข้อมูลด้วย
E-R model
3.3 ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์

7-8

บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูลและ
การให้เป็ นรู ปแบบบรรทัดฐาน
4.1. Table Mapping
4.2. หลักการทาให้เป็ นบรรทัดฐาน

9
10-12

บทที่ 5 การสอบถามข้ อมูลด้ วย SQL
(Structured Query Language)
5.1 คาสั่ง SQL สาหรับการจัดการ
โครงสร้างฐานข้อมูล
5.2 คาสั่ง SQL สาหรับการสอบถาม
ข้อมูล
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 บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
 การเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning ให้กลุ่มผูเ้ รี ยนให้ออกแบบ
ฐานข้อมูลระดับแนวคิดด้วย E-R
model ผ่านโจทย์ปัญหาในบริ บทจริ ง
จากโดเมนต่างๆ
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังคาบเรี ยน

 บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน
 แสดงวิธีการ mapping ตารางจาก E-R
diagram และการทาให้เป็ นบรรทัดฐาน
ที่สอดคล้องกับตัวอย่างในบทที่ 3
 มอบหมายแบบฝึ กหัดรายกลุ่ม
 ซักถามและตอบคาถามหลังคาบเรี ยน
สอบกลางภาค
12
 บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
 ฝึ กปฏิบตั ิคาสัง่ SQL สาหรับการสร้าง
ฐานข้อมูลและสร้างตารางตามที่ได้
ออกแบบไว้ดว้ ย E-R model
 ฝึ กปฏิบตั ิคาสั่ง SQL เพื่อสอบถาม
ข้อมูล
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังคาบเรี ยน
มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ายบท
8

10

สั ปดาห์
ที่
13-14

15-16

17

หัวข้ อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ความปลอดภัยของข้ อมูล
(Data Security)
6.1 แนวคิดการกาหนดสิ ทธิ์ การ
เข้าถึงข้อมูล
6.2 การกาหนดผูใ้ ช้และของผูใ้ ช้
6.3 คาสั่ง SQL ในการกาหนดสิ ทธิ์
เข้าถึงข้อมูล
6.4 การเพิกถอนสิ ทธิ์

บทที่ 7 หัวข้ อพิเศษที่เกีย่ วข้ องกับ
แนวโน้ มระบบฐานข้ อมูลสมัยใหม่

จานวน*
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่ อทีใ่ ช้
(ชั่วโมง)
8
 บรรยายโดยใช้ PowerPoint และ
เอกสารประกอบการสอน
 อธิ บายและยกตัวอย่าง การกาหนดสิ ทธิ์
ในฐานข้อมูล
 ฝึ กปฎิบตั ิคาสั่ง SQL สาหรับกาหนด
สิ ทธิ์ ในการเข้าถึงทรัพยากรในระบบ
ฐานข้อมูล
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังคาบเรี ยน
 มอบหมายแบบฝึ กหัดท้ายบท
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 บรรยายโดยใช้ Power Point
 ทารายงานและอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน

สอบปลายภาค
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2. แผนประเมินการเรี ยนรู้
(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

1
2
3
4

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน
30%
30%
15 %
25%

ผลการเรียนรู้

สอบกลางภาค
9
2.2, 2.3, 2.8,3.1
สอบปลายภาค
16
2.2, 2.3, 2.8,3.1
10,12,14
การสอบปฏิบตั ิ
2.2, 2.3, 3.1,5.1
ตลอดภาคการศึกษา
การทาแบบฝึ กหัด
1.2, 1.5, 1.7, 2.8,
การเข้าชั้นเรี ยนการมี
3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,4.4,5.1,5.4
ส่ วนร่ วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรี ยน
งานกลุ่ม
 นิสิตจะต้องเข้าเรี ยน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์ สอบปลายภาค
 นิสิตต้องร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการสอบครบทั้ง 3 ลาดับการประเมิน หากขาดอย่างใดอย่าง
หนึ่งจะได้รับค่าระดับขั้น F
ค่าระดับขัน้ คะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ ดังนี้
80-100
ได้เกรด A
74-79.99
68-73.99 ได้เกรด B
61-67.99
53-60.99 ได้เกรด C
47-52.99
41-46.99 ได้เกรด D
0-40.99

ได้เกรด B+
ได้เกรด C+
ได้เกรด D+
ได้เกรด F

00 เกรด A
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- 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.
- วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2547. ระบบฐานข้อมูล. สานักพิมพ์สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ปรี ชา วงศ์หิรัญเดชา, 2554. ระบบฐานข้อมูล. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
3.1 หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 แบบประเมินผูส้ อน
2.2 ผลการสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุ งวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชา จัดทารายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา
5.การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชามาวางแผนการปรับปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยมีการปรับปรุ งรายวิชาทุก 2 ปี

(ผศ.ดร.สิ รยา สิ ทธิสาร)
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
22 กรกฎาคม 2560
……………………………….
(
)
ประธานหลักสู ตร
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