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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ/สาขาวิชา  คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

1182102 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา (Database Management System in Education) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  อ.ศรินญา  หวาจ้อย, อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 2 (หมู่เรียน5911213 และหมู่เรียน5911214) 

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 

2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการน าระบบจัดการฐานข้อมูลไปใช้งานในด้านต่างๆ 

3. เพ่ือให้สามารถน าเอาระบบจัดการฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานควบคู่กับระบบงานคอมพิวเตอร์

และระบบงานด้านสารสนเทศทางการศึกษาได้  

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือความทันสมัย และความสอดคล้องของรายละเอียด เนื้อหารายวิชา กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือ

เป็นแนวทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและการจัดการข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และรูปแบบ ของ

ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ าลองอี-อาร์ และการแปลงแบบจ าลองอี-อาร์เป็น โครงสร้าง

ตารางฐานข้อมูล การการท าให้อยู่ในรูปบรรทัดฐาน พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ภาษาSQL เพ่ือ ประยุกต์ใช้ในงาน

ด้านการศึกษา 
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

32 ชั่วโมง ไม่มี 32 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

- คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูคอมพิวเตอร์ เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ เป็นต้น 

1.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) เ กี่ ย ว กั บ สถานการณ์ต่างๆ ที่
ผู้เรียนจะต้องเผชิญ ในการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู โดยเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และสะท้อน
พฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์เหล่านั้นหรือ อภิปรายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางความคดิ
เพ่ือให้เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนขึ้น 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ใช้การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การใช้แบบวัด 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
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- คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

- การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 

- การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

- การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 

- การเขียนโปรแกรม 

- การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา 

2.2 วิธีการสอน 

- จัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนล่วงหน้า และเชื่อมโยงเนื้อหาหรือข้อมูล
ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน     

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการ เชิญวิทยากรหรือ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน ห้องเรียน หรือจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

-   ใช้แบบทดสอบ การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการ

เรียนรู้ (learning Journal) 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

- สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่มคีวามสลับซับซ้อน เสนอ
ทางออก และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 วิธีการสอน 

-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาโดยใช้การอภิปรายกลุ่ม กรณีตัวอย่าง สถานการณ์

จ าลอง และการสะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง 
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3.3 วิธีการประเมินผล 

-  ใช้แบบวัด แบบทดสอบ การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน การสังเกตพฤติกรรมและการบันทึก

การสะท้อนความคิด 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- มีความเอาใจใส่ในการรับฟัง มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 

4.2 วิธีการสอน 

-  จัดให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ

เกี่ยวกับการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

-  มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและความรับผิดชอบในการท างาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม  การประเมินชิ้นงานหรือโครงงาน  การท าแฟ้มสะสมงานและการ
บันทึกการเรียนรู้ (Learning  Journal) 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- มีความไวในการวิเคราะห์และ เข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจาก ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ทั้งที่
เป็นตัวเลข เชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด หรือภาษาเขียน และสรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้าน
คอมพิวเตอร์ จากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา 

  5.2 วิธีการสอน 

-  จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน  การใช้พูด ภาษาเขียนและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ และการให้ความช่วยเหลือ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

-  ใช้การประเมินชิ้นงาน หรือโครงงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
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6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

6.1 ทักษะการจดัการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 

- มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ เรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Nonformal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

6.2   วิธีการสอน 

 -  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้แก่ การจัดท าแผนการสอน การผลิตสื่อ

ประกอบการสอน การประเมินผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค 

(Microteaching)การปฏิบัติงานครูในสถานศึกษา และการปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนและในสถานศึกษา 

 -  จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนผ่านการสังเกตการ

สอนและการสัมภาษณ์หรือการสนทนา 

6.3 วิธีการประเมินผล 

-  ใช้การสังเกตพฤติกรรม การท าแฟ้มสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู้ (learning Journal) 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา ขอบเขตของวิชา 
วิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล 

4 บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม
น าเสนอ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

2-3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลและ
การจัดการข้อมูล 

6 

2 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

4-5 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล และ
รูปแบบของฐานข้อมูล 

6 

2 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/

สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

6-7 ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database 
Systems) 

6  

2 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

8-9 แบบจ าลองอี-อาร์ และการแปลง
แบบจ าลองอี-อาร์เป็นโครงสร้าง
ตารางฐานข้อมูล 

6  

2 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

10 สอบกลางภาค 

11 การนอร์มัลไลซ (Normalization) 3  

1 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

12-13 พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 6  

2 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

14-16 MySQL  9  

3 

บรรยาย ซักถาม/โปรแกรม

น าเสนอ การฝึกปฏิบัติ 

อ.ศรินญา  หวาจ้อย  

อ.ยลดา  กระต่ายทอง 

17 สอบปฏิบัติ 

18 สอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ที ่

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาหท์ีป่ระเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.5, 3.2, 5.1, 6.1 - สอบกลางภาค  
- สอบปฏิบัติ  
- สอบปลายภาค  

10  
16  
18  

30%  
10%  
30%  

2 1.1, 4.2 - การเข้าชั้นเรียน ความสนใจ
และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10%  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารต าราหลัก 

วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ.์ (2546). ระบบฐานข้อมูล. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี: กรุงเทพฯ. 

อ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ, การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล, ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2546). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ. 

สมจิตร อาจอินทร์และงามนิจ อาจอินทร์. (2521). ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่นการพิมพ์: ขอนแก่น. 

อัจฉรา ธารอุไรกุล และคนอ่ืนๆ. (2541). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. บริษัทเนติกุลการพิมพ์: 

กรุงเทพฯ. 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ได้จัดกิจกรรมการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ดังนี้ 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

-   เพ่ิมเวลาในการเรียนให้มากข้ึน โดยตรวจสอบเวลาว่างของนักศึกษา แล้วจัดการเรียนการสอนเพ่ิม 

-   ติดต่อขอใช้ห้องเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเวลาเรียนไม่เพียงพอ โดยตรวจสอบเวลาว่างของนักศึกษา และเวลา

ว่างของอาจารย์ โดยติดต่อท าเรื่องขอใช้ห้องเรียน 

4. การทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่

ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

      


