
 
ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวิชำ : 3901 1003 ชื่อวิชำ : ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ จ ำนวน :  3  หน่วยกิต  4  ชัว่โมง 
หลักสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวส.1 สทท.1 ควำมรู้พื้นฐำน(Pre-requisite) : การใช้โปรแกรมฐานข้อมลู 
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2559 วัน-เวลำที่เรียน(Class Meeting) : อ.08.20 – 10.20  
       ศ.08.20 – 10.20 
ชื่อผู้สอน(Instructor) : นายสุริยา  ต๊ะศรีเรือน ที่ท ำงำน(Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ต ำแหน่ง : ครู ค.ศ.1  วุฒิกำรศึกษำ : บธ.บ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์(Phone) : 091-8592414 อีเมล์(E-Mail) : suriyathasriruen@gmail.com 
หนงัสือเรียน(Text Book) : ศิรภิัทรา  เหมือนมาลัย. ระบบฐานขอ้มูล. กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด, 2549. 

แหล่งค้นคว้ำเพิ่มเติม (Reference) : www.prangku.ac.th/onlinekroopom/Unit3.ppt 
www.satit.su.ac.th/soottin/database/NPERDiagram.ppt 
sci.udru.ac.th/websci/download/com/rewadee/database/chapter1.ppt 
std.kku.ac.th/4830503549/Data%20mining/database.ppt 

จุดประสงค์รำยวิชำ  เพ่ือให้ 
 1. มีความเข้าใจหลักการและการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
 2. ปฏิบัติการออกแบบละจัดสร้างระบบฐานข้อมูล 
 3. มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงาน 
         อาชีพ 
สมรรถนะรำยวิชำ 
 1. ออกแบบระบบฐานข้อมูล 
 2. จัดท าระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระบบงาน 
 3. เขียนค าสั่งและทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูล  
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System - DBMS), ประเภท
ของ DBMS, ระบบการจัดการ Relational Database Management System (RDBMS), ประเภทของ Keys, Integrity 
Rules, ความหมายของ Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database 
Design), การท า Normalization, ประเภทของภาษาฐานข้อมูล (Types of Database Languages), ภาษา Structure 
Query Language (SQL), Sub Query, Joins, Views และ Stored Procedures 
 
สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 
  1. หลักการของระบบฐานข้อมลู  2. ออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูล  

http://www.prangku.ac.th/onlinekroopom/Unit3.ppt
http://www.satit.su.ac.th/soottin/database/NPERDiagram.ppt%20sci.udru.ac.th/websci/download/com/rewadee/database/chapter1.ppt
http://www.satit.su.ac.th/soottin/database/NPERDiagram.ppt%20sci.udru.ac.th/websci/download/com/rewadee/database/chapter1.ppt


 ทักษะ 
1. ให้มีทักษะปฏิบตัิการระบบฐานข้อมูลได ้
2. ให้มีทักษะปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได ้

 คุณธรรม 
 1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ 

  2. ความซื่อสัตย์ - ความสนใจใฝ่รู้ - ความมีมนุษย์สมัพันธ์ 

ตัวช้ีวัด(KPI : Key Performance Indicator) 
 1.  ผู้เรียนน าความรู้เกีย่วกับระบบฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 2.  ผู้เรียนสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม 
 3.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 
  เกณฑ์กำรให้คะแนนมี 4 ส่วน   100% 
   1.  เวลาเรียนการแต่งกาย และความประพฤต ิ   20% 

2.  การสืบค้นและรายงานกลุ่ม        20% 
3.  เก็บสะสมระหว่างเรียน     20% 
4.  การสอบประมวลความรู ้     40% 

วิธีกำรสอน(Instructional Strategies) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้          

ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยายและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือ และอินเตอรเ์น็ต 
 2.  ฝึกปฏบิัติเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพันธ ์
 3.  มอบหมายงานให้นักเรียนวเิคราะห์บทบาทของระบบฐานข้อมลู และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานจริง 
 4.  สถานการณ์จ าลองให้นักเรยีนน าเสนอประโยชน์จากการใช้ระบบฐานข้อมลู และระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพันธ์ในชีวิตประจ าวัน 
 5. การสอนทุกครั้งใช้ภาพนิ่ง Power point และภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยาย 
 6. ทุกสัปดาห์ที่เรยีนนักเรยีนทุกคนต้องได้รับความรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษครั้งละอย่างน้อย 5 ค า 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 
 ให้นักเรียนศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (Microsoft Access 2010) มาประยุกต์กับการเรียนรายวิชา

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) เพื่อสร้างช้ินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์     
พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 3 คน ท างานกลุ่มละ 1 ช้ินงาน ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของช้ินงานกับครูผู้สอน         
ทุกสัปดาห์ โดยมีแบบบันทึกความก้าวหน้าของงานท่ีท าทุกครั้ง  

 

 

 

 



เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

 
ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรยีนดีเย่ียม  60 - 64 2.0 การเรยีนพอใช ้

75 - 79 3.5 การเรยีนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรยีนอ่อน 

70 - 74 3.0 การเรยีนดี  50 - 54 1.0 การเรยีนอ่อนมำก 

65 - 69 2.5 การเรยีนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรยีนขัน้ต่ ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดก ำหนดกำรสอน  ชื่อวิชำ : วิชาระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design)  
10 หน่วยการเรียน 18 ครั้ง 72 ช่ัวโมง 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่อกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของผู้เรียน 

1 ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูล 
 

ฟังครูแนะน าการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูล 
: CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรไ์ด้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

2 สถาปัตยกรรมของฐานข้อมลู 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องสถาปตัยกรรม
ของฐานข้อมูล: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต  

3 โมเดลฐานข้อมลูเชิงสัมพันธ์ 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่องโมเดล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 

4 Entity-Relationship Model 
 

สืบค้นข้อมูลเรื่อง E-R Model: 
CI 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาข้อมูลเรื่อง E-R 
Model และส่งงาน
การจัดท าระบบงาน 

5 Entity-Relationship Model 
ต่อ 

การนอร์มลัไลเซชัน: CI Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
ทางอินเทอร์เน็ต 

6 การนอร์มลัไลซ์เซชัน และ 
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
 

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

หาข้อมูลภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง 

7 การฟื้นสภาพและควบคมุภาวะความ
พร้อมกัน 
 

การฟื้นสภาพและควบคมุภาวะ
ความพร้อมกัน: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การฟื้นสภาพและ
ควบคุมภาวะความ
พร้อมกัน 

8 การควบคุมความปลอดภัย 
 

การควบคุมความปลอดภัย 
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การควบคุมความ
ปลอดภัย 
 

9 Query by Example  
 

ตัวอย่างการเรยีกดูข้อมลู: CIPP Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาการเรยีกดูข้อมลู 

10 ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย 
 

ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย 
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาระบบฐานข้อมลู
แบบกระจาย 
 

11 หลักภาษา SQL หลักภาษา SQL 
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาหลักภาษา SQL 
 



 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนกำรสอน สื่อกำรสอน 
กำร

ประเมินผล 
สมรรถนะของผู้เรียน 

12 วิธีใช้ค าสั่งในกลุ่ม DDL ค าสั่งในกลุ่ม DDL 
: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

เขียนค าสั่งในกลุม่ 
DDL ได ้
 

13 อินเด็กซ ์ การออกแบบฐานข้อมูลแบบอิน
เด็กซ:์ CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

การจัดเก็บข้อมูลแบบ
อินเด็กซ ์
 

14 ระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยของข้อมูล: 
CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

เข้าใจหลักความ
ปลอดภัยของข้อมลู 
 

15 การกู้ข้อมูล การกู้ข้อมูลข้อมลู: CIPP Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

เข้าใจหลักของการกู้
ข้อมูล 
 

16 การส ารองข้อมูล การส ารองข้อมูล: CIPP Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

เข้าใจหลักของการ
ส ารองข้อมูล 
 

17 การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ การปรับระบบให้มี
ประสิทธิภาพ: CIPP 

Power Point, 
Internet, 
Computer 

งานท่ีส่ง, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ศึกษาเรื่องของการ
ปรับประบบ และเข้าใจ
หลักการปรับระบบให้
มีประสิทธิภาพ 

18 ทดสอบสอบปลำยภำคเรียน ทดสอบมำตรฐำนรำยวิชำ 
: PPA 

แบบทดสอบ, 
Computer 

กำรทดสอบ  

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวิชา : ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ (Database System and Design) ในช่องกิจกรรม และ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมายดังนี ้

C (Construction) คือ ครูจัดกิจกรรมที่ใหผู้้เรยีนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I (Interaction) คือ ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรยีนไดม้ีปฏิสมัพันธ์ทางสังคมกับบุคคลและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผูเ้รียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P (Process Learning) คือ จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ เช่นกระบวนการคดิ กระบวนการแก้ปญัหา กระบวน 

การท างานให้ส าเร็จ 

          A (Application) คือ การจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 


