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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

0214231  ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database Systems  

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การท าบรรทัด
ฐานข้อมูล ภาษาสอบถามฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยของฐานข้อมูล กรณีศึกษาการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ฝึก 
ปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล 
 
Database system concept; database components and architecture; 
database model; relational database; database analysis and design; 
normalization; database query language; database integrity and 
security; a case study in database design and implementation 
practice in database management 

 
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี) 
วิชาเอก 

          วิชาเอกบังคับ  
วิชาเอกเลือก 
วิชาโท  
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี) 

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู้์สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร 

  

  

  

  

  

  

  



   
 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปีที่เรียน 
1/2564 ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และชั้นปทีี่ 4 หลักสูตรสถิติ 
 

6.  สถานที่เรียน 
 IT302, IT307 
 

7.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
17 มิถุนายน 2564 
 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการด้านต่าง ๆ  
 2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของระบบฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  
      2.2 เพื่อให้นิสิตเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์ 
      2.3 เพื่อให้นิสิตสามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมระบบงานประยุกต์ 
      2.4 เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ภาษาฐานข้อมูลในการก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูล  การสอบถามข้อมูล  
           และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้  

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลโดยเน้นไปที่ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  โดยจะต้อง

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในบริบทจริงๆได้  ทั้งน้ีการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตปฏิบัติ
จริงในการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล  การออกแบบฐานข้อมูล  การสอบถามข้อมูลและศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินที่ผ่านมา 
          เพิ่มการฝึกปฏิบัติในการสอบถามข้อมูลด้วย Nested SQL Query และเพิ่มเน้ือหา NoSQL 
     2.2 การปรับปรุงอื่น ๆ (เช่น วิธีสอน/เพิ่มเน้ือหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
          น าเน้ือหางานวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลข้าวสังหยดเกรดพรีเมียมมาเป็นตัวอย่างการออกแบบ

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสินค้าเกษตร   
 
 
 
 



   
 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะการด าเนินการ 
 

1.  จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ตามความเหมาะสม 30 75 
 
 
2.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
      ห้อง sc1435  e-mail:ssitthisarn@gmail.com , Line ID: kt494 

 
 
 
 
 



-3- 

 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (น าข้อมูลจาก ข้อ 3 หมวดที่ 4 ในเล่ม มคอ.2) 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนด
ใน เล่ม มคอ.2 สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 
วิชาบังคับ 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
0214231 ระบบฐานขอ้มูล                         
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. พฤติกรรมการเข้าชั้น

เรียน และส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขต
ที่ให้และตรงเวลา 

2. มอบหมายให้นิสิต
ท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อฝึก
การท างานร่วมกันและ
รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

1. พฤติกรรมการเข้าชั้น
เรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขต
ที่ให้และตรงเวลา 

2. มีการประเมินการมี
ส่วนรวมในการอภิปราย
กลุ่ม และการรับฟัง
ความคิดเห็นและการ
เสนอเหตุผลระหว่างการ
อภิปราย 



 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามในการท างานเป็นทีม 



 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น  



 
1.5 เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ  ขององค์กร
และสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคล องค์กร และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 

 

2.1   มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎทีี่
ส าคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. บรรยายเน้ือหาทฤษฎี
ระบบฐานข้อมูล  
 
2. วิเคราะห์และอภิปราย
เกี่ยวกับการออกแบบ
ฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ระบบงานประยุกต์ในโดเมน
ต่างๆ  
3. ท าการติดตั้งระบบจัดการ
ฐานข้อมูลและฝึกปฏิบัติการ
สอบถามข้อมูล  พร้อมท า
รายงานเป็นงานกลุ่ม 

1. ทดสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค 
2. ท าแบบฝึกหัดและรายงาน
ที่มอบหมาย 
3.  การน าเสนอวิธีการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการหน้าชั้นเรียน 

 
 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

 
 

2.3  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ 



   
 

 

ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 



 
2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการน าไป
ประยุกต์ 

 2.5  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเน่ือง 

 2.6  มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7  มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้
งานได้จริง  

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   



 
3.1  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ  
1. จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่ฝึกทักษะการคิดและ
วิเคราะห์ทั้งในระดับบุคคล
และกลุ่มที่เพื่อออกแบบและ
วิเคราะห์ฐานข้อมูลและท า
ให้ข้อมูลเป็นบรรทัดฐาน 
2. จัดกระบวนการสอนแบบ 
Active Learning เพื่อให้

1. การให้แบบฝึกหัดจากที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
และให้นิสิตน าเสนองานหน้า
ชั้น 
2. การอภิปรายกลุ่ม 



 
3.2  สามารถสืบค้น ตีความ และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  



 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็น



   
 

 

ปัญหาและความต้องการ  นิสิตท าการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดการความ
ปลอดภัยของขอ้มูลจาก
โจทย์ปัญหาจริงในองค์กร 
 

4. ด้า นทั กษะคว ามสั มพันธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

  



 
4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา
เน้ือหาตามที่ได้รับมอบหมาย 
น าเสนอและอภิปรายผล
การศึกษา 

1. ประเมินจากพฤติกรรม
ในขณะจับกลุ่ม และแบ่งงาน 
2. ประเมินความก้าวหน้าของ
งาน 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จากการอภิปรายและน าเสนอ
  

 4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า 
หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

 4.3  สามารถใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม 



 
4.4  มีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดง
ประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

 4.6  มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 



   
 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  



 
5.1  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1. มอบหมายงานให้ศึกษา
ค้นคว้าระบบฐานข้อมูล
สมัยใหม่ด้วยตนเอง 
2. น าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
จากการอภิปรายและน าเสนอ 

 5.2  สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3  สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม  



 
5.4  สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs 
 

ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214231           

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและ

วิธีการประเมิน) 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎี

พื้นฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

CLO1: อธิบายแนวคิดระบบ
ฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
และการประยุกต์ 
CLO2: อธิบายแนวคิดระบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และฐานข้อมูล 

วิธีการสอน 
บรรยายในชั้นเรียน และฝึก
ปฏิบัติในการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลอง 
E_R การท าบรรทัดฐานข้อมูล 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและ

วิธีการประเมิน) 
NoSQL ได้ 
CLO3: อธิบายแบบจ าลอง E_R การ 
mapping table และการท าบรรทัด
ฐานข้อมูล  
CLO4 อธิบายภาษาสอบถาม
ฐานข้อมูล  ความคงสภาพของ
ฐานข้อมูล และการรักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล  
 

ภาษาสอบถามฐานข้อมูล  
การประเมิน 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
และสอบปลายภาค 
2. ท าแบบฝึกหัดและรายงานที่
มอบหมาย 
3.  การน าเสนอวิธีการใช้งาน
การหน้าชั้นเรียน 

 2. สามารถวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

CLO5 สามารถออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลให้เหมาะสมระบบงาน
ประยุกต์ โดยใช้ E-R diagram 

วิธีการสอน 
บรรยายในชั้นเรียน และฝึก
ปฏิบัติในการออกแบบ
ฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลอง 
E_R  
การประเมิน 
1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค  
2. แบบฝึกหัดและรายงานที่
มอบหมาย 
3.  การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิค
ปัจจุบัน และเคร่ืองมือที่
จ าเป็นในการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ 

CLO6:สามารถเขียน SQL 
statement ในการก าหนดโครงสร้าง
ฐานข้อมูล  การสอบถามข้อมูล  
 และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้ด้วยภาษา SQL และ 
NoSQL 

วิธีการสอน 
บรรยายในชั้นเรียน และฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษา SQL และ 
NoSQL ในห้องปฏิบัติการ 
การประเมิน 
1.แบบฝึกหัดการสอบถาม
ข้อมูลด้วย SQL และ NoSQL 
2. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 
 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและ

วิธีการประเมิน) 
 4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

CLO7 สามาร implement ใน
รูปแบบ Relational database ได้
ด้วยภาษา SQL และฐานข้อมูล 
NoSQLและเคร่ืองมือ DBMS 

วิธีการสอน 
บรรยายในชั้นเรียน และฝึก
ปฏิบัติการใช้ภาษา SQL และ 
NoSQL และใช้เคร่ืองมือจาก 
DBMS ต่างในการ 
implement database  
วิธีการประเมิน 
1. ท าแบบฝึกหัดการใช้ SQL 
และเคร่ืองมือจาก DBMS ใน
การสร้างและจัดการ table ใน
ฐานข้อมูล 
2. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค 

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

CLO8 นิสิตสามารถเขียน stored 
procedure ขั้นเบื้องต้นเพื่อจัดการ
ข้อมูล 

วิธีการสอน 
1.บรรยายในชั้นเรียน และฝึก
ปฏิบัติในการออกแบบ
ฐานข้อมูล และภาษา SQL 
และหลักการเขียน Stored 
procedure  
2.มอบหมายงานกลุ่มให้
ออกแบบฐานข้อมูลและท าการ
ให้ SQL ในการสร้าง Table 
ตาม schema ที่ออกแบบไว้  
และเขียน stored 
procedure เพื่อจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล 
 
วิธีการประเมิน 
1. ชิ้นงานที่ประกอบด้วยการ
ออกแบบและการ 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและ

วิธีการประเมิน) 
implement ระบบแอปพลิเค
ชันฐานข้อมูล 
2. การน าเสนอและการ
อภิปรายกลุ่ม และการรับฟัง
ความคิดเห็นและการเสนอ
เหตุผลระหว่างการอภิปราย 

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ 
และวิชาชีพ ไม่คัดลอกงาน
ผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่ง 
ที่มา 

CLO9 ค้นคว้าเทคโนโลยีฐานข้อมูล
สมัยใหม่ด้วยตนเอง  
CLO10 สามารถเขียนรายงานทาง
วิชาการและอ้างอิงแหล่งที่มาได้
อย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้ไปศึกษา
ค้นคว้าเทคโนโลยีฐานข้อมูล
เพื่อมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 

1.การเขียนรายงานทาง
วิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
2.อ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

 7. สามารถท างานเป็นทีม
และเป็นเครือข่าย มีความ
รับผิดชอบ ในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

CLO11 นิสิตสามารถการออกแบบ
และ implement ฐานข้อมูลใน
โดเมนที่ได้รับมอบหมายโดยสามารถ
ท างานเป็นทีม โดยแบ่งหน้าที่และ
บทบาทความรับผิดชอบ และรับฟัง
ความเห็นซึ่งกันและกัน 

วิธีการสอน 

มอบหมายชิ้นงานการ
ออกแบบฐานข้อมูลในโดเมนที่
สนใจและโดเมนทางธุรกิจ
เพื่อให้นิสิตในกลุ่มช่วยกัน
ออกแบบ 

วิธีการประเมิน 
 

1.ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

2. มีการประเมินการมี
ส่วนรวมในการอภิปรายกลุ่ม 
และการรับฟังความคิดเห็น
และการเสนอเหตุผลระหว่าง
การอภิปราย 



   
 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร 

CLOs 
วิธีการสอน/การประเมิน 
(อธิบายวิธีการสอนและ

วิธีการประเมิน) 
 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ปรับตัว
เข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัล 

  

 9. สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการ
เขียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

  

 10. สามารถประยุกต์วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาทางด้านการ
ค านวณ 

-  

 
 



   
 

 

หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 

CLOs จ านวน* 
(ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้ 
 

บรรยาย 
 

ปฏิบัติ 
 

1-2 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูล (CLO1) 
1.1  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูล 
1.2  แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล 

1.2.1  ความจ าเป็นของ
ระบบฐานข้อมูล 
1.2.2  ฐานข้อมูลและการ
จัดการฐานข้อมูล 
1.2.3  ประโยชน์ของการ
จัดการฐานข้อมูล 

1.3. สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล 
1.4 แนวคิดฐานข้อมูลแบบต่างๆ 

1 8   แนะน ารายละเอียดวิชา  
จุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรม
การเรียนการสอน  วิธีการวัดผล  
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้   
แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

 บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 

 มอบหมายรายงานฐานข้อมูลใน
ปัจจุบัน 

 
 

 
 



   
 

 

3-4 บทที่ 2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(CLO2) 
2.1 ตาราง 
2.2  คีย์แบบต่างๆ 
2.3  Constrain 
 

2 4 2  บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 ฝึกปฏิบัติการลงโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล 

 ฝึกปฏิบัติค าสั่ง SQL เบื้องต้นให้
นิสิตเข้าใจองค์ประกอบต่างๆใน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 

 มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 
5-6 บทที่ 3 การออกแบบฐานข้อมูล 

ระดับแนวคิด (Conceptual 
Model) ด้วย E-R Model 
(CLO3, CLO5) 
3.1 E-R model 
3.2  หลักการออกแบบฐานข้อมูล
ด้วย E-R model 
3.3  ตัวอย่างการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

3,5 4 4  บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 การน างานวิจัยด้านระบบ
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อ
การจัดการข้าวสังห์หยดเกรดพ
รีเมี่ยม 

 การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ให้กลุ่มผู้เรียนให้
ออกแบบฐานข้อมูลระดับ
แนวคิดด้วย E-R model  ผ่าน
โจทย์ปัญหาในบริบทจริงจาก
โดเมนต่างๆ 

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 

 



   
 

 

7-8 บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล
และการให้เป็นรูปแบบบรรทัด
ฐาน  
4.1. Table Mapping 
4.2. หลักการท าให้เป็นบรรทัด
ฐาน 

 

3,11 4 4  บรรยายโดยใช้ Power point 
และเอกสารประกอบการสอน 

 แสดงวิธีการ mapping ตาราง
จาก E-R diagram และการท า
ให้เป็นบรรทัดฐานที่สอดคล้อง
กับตัวอย่างในบทที่ 3 

 มอบหมายแบบฝึกหดัรายกลุ่ม 

 ซักถามและตอบค าถามหลังคาบ
เรียน 

9 บทที่ 5 แนวคิดฐานข้อมูลแบบ 
NoSQL  
5.1 ชนิดและองค์ประกอบ
พื้นฐาน 
5.2 การออกแบบฐานข้อมูล 
NoSQL 
5.2  ระบบจัดการฐานข้อมูล 
MongoDB 

1,2 2 2  บรรยายโดยใช้ Power point 
และเอกสารประกอบการสอน 

 มอบหมายแบบฝึกหดัรายกลุ่ม 

 ซักถามและตอบค าถามหลังคาบ
เรียน 



   
 

 

10-12 บทที่ 6 การสอบถามข้อมูลด้วย 
SQL (Structured Query 
Language) (CLO6, 
CLO7,CLO8) 
5.1  ค าสั่ง SQL ส าหรับการ
จัดการโครงสร้างฐานข้อมูล  
5.2 ค าสั่ง SQL ส าหรับการ
สอบถามข้อมูล 
5.3 stored procedure 

 

6,7,8 4 8  บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 ฝึกปฏิบัติค าสั่ง SQL ส าหรับการ
สร้างฐานข้อมูลและสร้างตาราง
ตามที่ได้ออกแบบไว้ด้วย E-R 
model 

 ฝึกปฏิบัติค าสั่ง SQL เพื่อ
สอบถามข้อมูล และ stored 
procedure 

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 
มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 

 

 

 

 
13 บทที่ 6 ความปลอดภัยของ

ข้อมูล (Data Security) 
(CLO4) 
6.1  แนวคิดการก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูล 
6.2  การก าหนดผู้ใช้และของผู้ใช้ 
6.3  ค าสั่ง SQL ในการก าหนด
สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 
6.4  การเพิกถอนสิทธิ์ 

 

4 4 4  บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 อธิบายและยกตัวอยา่ง การ
ก าหนดสิทธิ์ในฐานข้อมูล 

 ฝึกปฏิบัติค าสั่ง SQL ส าหรับ
ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ทรัพยากรในระบบฐานข้อมูล 

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 

 มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 
 
 



   
 

 

14-15 

บทที่8 การใช้ MongoDB เพ่ือ
การจัดการข้อมูล NoSQL 
8.1 การสร้างฐานข้อมูล 
8.2 การสร้าง collection 
8.3 การเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูล 
8.4 การสอบถามข้อมูล 

6,7,8,9 4 4  บรรยายโดยใช้ PowerPoint 
และเอกสารประกอบการสอน 

 ฝึกปฏิบัติค าสั่ง NoSQL ส าหรับ
การสร้างฐานข้อมูลและสร้าง
ตารางตามที่ได้ออกแบบไว้ 

 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
คาบเรียน 
มอบหมายแบบฝึกหดัท้ายบท 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ 
ผลการเรียนรู้ 

(TQF) 

 
ผลการเรียนรู้ 

(CLOs) 

วิธีการประเมิน/ลักษณะ
การประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1 7 เข้าชั้นเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 

2 2.1,2.2,2.3 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,11 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
การสอบปฏิบัติ 
 

ตามปฏิทินที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
17 
ตลอดภาค
การศึกษา 

25 
30 
20 

3 3.1,3.2,3.3 1,2,3,4 การท าแบบฝึกหัด  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

4 4.4 1,2,5,7 การน าเสนอผลงานและ
การมีส่วนร่วมอภิปราย
เสนอความคิดเห็น ในชั้น
เรียน   

ตลอดภาค
การศึกษา 

5 



   
 

 

ล าดับ 
ผลการเรียนรู้ 

(TQF) 

 
ผลการเรียนรู้ 

(CLOs) 

วิธีการประเมิน/ลักษณะ
การประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

5 5.1 9,10 รายงานด้านเทคโนโลยี
ฐานข้อมูล  

15-16 5 

รวม 100 % 

 

 นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

 นิสิตต้องร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบทั้ง 3 ล าดับการประเมิน  หาก
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับค่าระดับขั้น F 

 
ค่าระดับขั้นคะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ ดังน้ี 

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

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
- 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. ส านักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
- ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา, 2554. ระบบฐานข้อมูล. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 



   
 

 

- 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
              แบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
            กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชาโดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนสอบตลอดจนพิจารณาระดับ
คะแนนในรายวิชา 
 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชามาวางแผนการปรับป รุงการสอนและ
รายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 
 

        

                
 

                                                          (ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร) 
                                                           ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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