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รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา   

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาการค านวณและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

                        

หมวดหมวดที่ที่  11  ข้อมูลทัว่ไปข้อมูลทัว่ไป  

1. รหัสและชื่อวิชา : AI2213 ระบบฐานข้อมูล   

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) : ไม่มี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

 ภาคบรรยาย กลุ่มเรียน : 01 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ. วรนุช มีภูมิรู้     

ภาคปฏิบัติการ กลุม่เรียน : 01 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ. วรนชุ มีภูมิรู ้  

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 2/2564 ชั้นปีท่ี 2 

5. สถานที่เรียน : ห้องเรียน 2-402 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-427 และออนไลน์ 
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หมวดที ่หมวดที ่22  การจัดการเรีการจัดการเรียนกยนการารสอสอนที่นที่เปรีเปรียบเทียบกับแผนการสอนยบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ภาคบรรยาย 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกตา่งเกิน 25 

% บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล 
(Introduction to 
database system) 

2  2   

2 -  แบบจ าลองข้อมูล 
(Data model) 
 

2  2   

3 -  วงจรชีวิตฐานข้อมูล 
(Database Life 
Cycle: DBLC) 
- ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational 
database)  

2  2   

4 แบบจ าลองอีอาร์ 
(Entity Relationship 
Model: ERM) 

2  2   

5-6-7 - สอบย่อยครั้งที่ 1 
- นอร์มัลไลเซชัน 
(Normalization) 

6  6   

8 สอบกลางภาค 
9 ทรานแซกชัน 

(Transaction) และ
ภาวะพร้อมกัน 
(Concurrency) 

4  4   

10 -  การเรียกคืน 
(Recovery) และ
ส ารองข้อมูล 
(Backup) 

2  2   
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกตา่งเกิน 25 

% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

-  การรักษาความ
ปลอดภัยของ
ฐานข้อมูล (Database 
security) 

11-12 การพฒันาระบบ
ฐานข้อมูล และการใช้
งานระบบใน
สภาพแวดล้อมจริง 

เชญิ อาจารย์พิเศษ 

     

13 ลกัษณะของขอ้มูลใน
ปัจจุบนั 

     

14-15 ธรรมาภิบาลขอ้มูล      

สอบปลายภาค 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา 

30  30   

ภาคปฏิบัติการ 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกตา่งเกิน 25 

% บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 - แนะน าโปรแกรม
ประเภท DBMS 
- แนะน าโปรแกรม 
MS- Access 
- การสร้างฐานข้อมูล 
- การสร้างตาราง 
- การสร้าง
ความสัมพันธ์ 
- การใส่ข้อมูลลงใน
ตาราง 
- การสืบค้นข้อมูลอย่าง
ง่าย  

 3  3  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 
จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกตา่งเกิน 25 

% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

2-5 - ตัวอย่างระบบ
ฐานข้อมลูอย่างง่าย 

- แนะน า  MySQL 
- รู้จักและใช้งาน
โปรแกรม 
PhpMyAdmin 
- ภาษานิยามข้อมูล 
(Data Definition 
Language: DDL)  
-  ภาษาจัดการข้อมลู 
(Data 
Manipulation 
Language: DML) 
-  ภาษาจัดการข้อมลู 
(Data 
Manipulation 
Language: DML) 
-  ฝึกท าโจทย์ 
-  สอบย่อยหัวข้อ 
SQL 

 12  12  

6-7 - สอบย่อยครั้งท่ี 1 
- การออกแบบ
ฐานข้อมูล 

 6  6  

9-14 - ฝึกการใช้งาน
โปรแกรม DBMS อื่น
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  
- สอบย่อยครั้งท่ี 2 

 18  18  

15-16 น าเสนอระบบงาน 
(ส่วนการออกแบบ) 

 6  6  

สอบปลายภาค 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาค
การศึกษา 

 45  45  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

  ไมมี่ 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
เกิด ไม่

เกิด 
คุณธรรม จริยธรรม   - มอบหมายให้นักศึกษาท า

แบบฝึกหัด โดยแต่ละคนไปศึกษา
ค้นคว้าค าตอบจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม
นอกจากหนังสือที่ใช้เรียนและส่งให้
ผู้สอนตามก าหนดเวลา  
  -  มอบหมายให้นักศึกษาจับ
กลุ่มและพัฒนาระบบงานตามหัวข้อ
ที่เลือกเอง โดยสมาชิกแต่ละคนต้อง
น าหลักการความรู้ที่ได้เรียนและ
ศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาประยุกต์
สร้างสรรค์ระบบงาน และตลอด
ระยะเวลาของการพัฒนาต้องมา
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้สอน 
 -  ผู้สอนท าข้อตกลงกับ
นักศึกษา ในเรื่องการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ตรง
ตามก าหนด การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเรื่อง
ของจรรยาบรรณทางวิชา โดยเน้น
เรื่องการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  
* กิจกรรมที่จัดเน้นส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
** กิจกรรมที่จัดเป็นการสร้าง
คุณลักษณะด้านความเป็นพลเมือง
ดี เป็นผู้มีจริยธรรม มีวินัยใน

/   
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ตนเอง และยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตใน
ศตวรรษที ่21 

ความรู้ - บรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี 
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

-  หลั งจากสอนจบแต่ละ
บ ท เรี ย น  ผู้ ส อน ม อบ ห ม าย ให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดรายบุคคล 

-  มอบหมายให้นั กศึกษา
ออกแบบระบบงานโดยทั้งก าหนด
โจท ย์ ให้  แ ล ะ เลื อ ก ระบ บ ที่ จ ะ
ออกแบบเอง (มีทั้งงานรายบุคคล
และกลุ่ม) 
* ลักษณะของกิจกรรมที่จัดเน้น
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
** เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการ
สืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ และเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทักษะ
กระบวนการคิด และการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนตามคุณสมบัติ ของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

/   

ทักษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายโจทย์ตัวอย่างให้
นักศึกษา (รายบุคคล / รายกลุ่ม) 
ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยผู้สอนจะเป็น
ผู้ตรวจความถูกต้อง  

- ระบบงานที่นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มเลือกพัฒนา สมาชิกแต่ละคน
ในกลุ่มต้องไปเก็บข้อมูลเบื้องต้น
จริงจากผู้ใช้ระบบถึงความต้องการ

/   
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ที่แท้จริง และหลังจากพัฒนาเสร็จ
ควรน าไปให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานจริง 
ซึ่ งผู้ ส อนจะติ ดตามและตรวจ
เอกสารตลอดระยะเวลาของการ
พัฒนาระบบ 

* ลักษณะของกิจกรรมที่จัดเน้น
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
** เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในการ
สืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ และเป็น
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทักษะ
กระบวนการคิด และการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนตามคุณสมบัติของ
บัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

ให้นักศึกษาจัดกลุ่มและมีการ
มอบหมายดังนี้ 
  -   พัฒนาระบบงาน ตาม
หัวข้อที่เลือกเอง ซึ่งสมาชิกแต่ละคน
ต้องน าหลักการความรู้ที่ได้เรียนและ
ศึกษาจากแหล่งอ่ืนมาประยุกต์
สร้างสรรค์ระบบงาน 
* ลักษณะของกิจกรรมที่จัดเน้น
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
** การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทักษะกระบวนการคิด และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนตามคุณสมบัติ
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 

/   

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

         - นักศึกษาต้องน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้สอนหน้าชั้น
เรียนด้วยปากเปล่า พร้อมสรุป

/   
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เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เนื้อหาตามข้อหัวที่ก าหนดในรูปแบบ
ของรายงาน โดยผู้สอนจะพิจารณา
ตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงาน
ว่าสมควรต้องน าเสนอหรือไม่ 
* ลักษณะของกิจกรรมที่จัดเน้น
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

** ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและทักษะในการสืบหา
ข้อมูล การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีเรียนรู้ผ่านสื่อ 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
   ไม่มี  
 

หมวดที ่หมวดที ่33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 9 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 9 ร้อยละ 
A 3 33.33 

B+ 3 33.33 

B 0 0.00 
C+ 1 11.11 

C 2 22.22 

D+ 0 0.00 
D 0 0.00 

F 0 0.00 
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2. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ: ไม่มี 

3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน:  
 ไม่มี 

3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้: 
   ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :    

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ในระหว่างการเรียนการสอน มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดยพิจารณาจากการ
สอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมถึ งพิจารณ าจากผลการทดสอบย่อย  ซึ่ ง
ภายหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ดังนี้ 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา เป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และพิจารณาผล
สอบ รวมถึงการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
โดยมีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ เป็นผู้
พิจารณา 

• มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาข้อสอบกลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาค รวมถึงพิจารณาวิธีการให้คะแนน  

• มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรายวิชา และส่งให้
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯ พิจารณา
อีกครั้ง ซึ่งสรุปผลว่าเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดไม่มีการปรับแก้ใด ๆ 

• มีการท าแบบรายงานผลการทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น ต าม ม าต ร ฐ าน 
ผลการเรียนรู้ 

  

หมวดที ่หมวดที ่44  ปัญหาและปัญหาและผลกระผลกระททบต่อการด าเนินกบต่อการด าเนินการาร  

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ไม่มี  
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 ระบบ E-learning และ ระบบ MS-TEAM ช่วยการเรียนการสอนให้สะดวกมากขึ้น 
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หมวดหมวดที่ที่  55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา : ไม่มี 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 : ไม่มี 

2. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน : ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 ไม่มี 
 

หมวดที ่หมวดที ่66  แผนการปรับแผนการปรับปรุงปรุง  

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา :  

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

เนื่องจากเป็นการเปิดสอนครั้งแรก จึงยังไม่มีการ
ปรับปรงุการเรียนการสอน 

- 

 
2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ไม่มี 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ิมกระบวนการคิด การ
ออกแบบระบบ ให้มากข้ึน 

ในระหว่างภาคเรียน นักศึกษา / อาจารย์ 

 
4.     ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       ไม่มี 
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                                                     สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ  
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม  
                                                   ภาคการศึกษา ..... 2...........  ปีการศึกษา ....... 2564.............. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการ................... AI2313 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ และ AI2213 ระบบฐานข้อมูล......................... 

นักศึกษาหลักสตูร/คณะ ............ปัญญาประดิษฐ/์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.........ชั้นปีที่........2...... 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบรูณาการ ……อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล และอาจารย์วรนุช มภีูมิ

รู้..... 

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไมต่้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการวิจัย “การเช่ือมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใช้ตราสญัลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สร้าง
มูลค่าเพิม่ ปลาสลดิบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”  
     วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจัย... 14 มกราคม 2562 – 3 พฤษภาคม 2562/30 
พฤศจิกายน 2561 –  31 ตุลาคม 2562....... 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย  
1) อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา หัวหน้าโครงการวิจัย 
2) อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา ผู้ร่วมวิจัย 
3) อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย  
4) อาจารย์สุธีรา พ่ึงสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย  
5) ผศ.พิมพ์ภัค ภัทรนาวิก ผู้ร่วมวิจัย  
6) ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย  

 
5. หลักการและเหตผุล (ที่มาของการบูรณาการ) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมุ่งเน้นผลิตวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลึกซึ้งทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ  

โดยในหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เปิดสอนรายวิชา AI2313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบ และรายวิชา 

AI2213 ระบบฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้ที่อยู่ระดับเพียง

พอที่จะน าความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีอาจารย์ผู้สอนได้มี

การจัดท าโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม ปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” โครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนสิ่งบ่งช้ี

ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในชุดโครงการวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลที่

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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เป็นศูนย์กลางของข้อมูลปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลส าหรับการ

ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของปลาสลิดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยเป็นโครงการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองการพัฒนาชุมชนในด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ผู้ใช้ในหลากหลายระดับ โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ เล็งเห็นว่า รายวิชา AI2313 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนา

ระบบ และรายวิชา AI2213 ระบบฐานข้อมูล มีความเหมาะสมที่จะบูรณาการโครงงานวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา จึงได้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการเรียน

การสอนขึ้น   

6. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ไม่ม ี

7. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในกระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การเข้าใจปญัหา การส ารวจและเก็บข้อมลู การตัง้
กรอบแนวคิดการวิจยั การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปญัหา  

2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันา
ระบบได้อย่างเหมาะสม 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบรูณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักศกึษาสามารถน ากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้

จริงอย่างน้อยระดบัมาก (มากกว่าร้อยละ 70) 

นักศึกษาสามารถน ากระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้

จริงคิดเป็นร้อยละ 88.89 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับระบบที่พัฒนาอย่างน้อย

ระดับมาก (มากกว่าร้อยละ 70) 

นักศึกษาสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องกับระบบที่พัฒนาคิดเป็นร้อย

ละ 88.89 

เกิดระบบท่ีได้ความรู้จากการบรูณาการ อย่างน้อย 1 

เรื่อง 

1 เรื่อง ได้แก่  

การพัฒนาระบบการขายหนังสือออนไลน ์

9. ขั้นตอนและวิธีการบรูณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการวิจัยตั้งแต่การเข้าใจและการศึกษาปัญหา การส ารวจและเก็บข้อมูล การ

วิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การพัฒนาระบบ และการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง  โดยแบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาตามกระบวนการวิจัย  

  - ผู้รับผิดชอบรายวิชา(ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย)ได้มีการให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านกระบวนการท าวิจัย โดย

มีความสอดคล้องกับกระบวนการในการพัฒนาระบบตามเนื้อหารายวิชาที่เรียน เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการในการ
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วางแผนงาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การทดสอบระบบงาน และการบ ารุงรักษา

ระบบ 

  ระยะที่ 2  ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงกับงานวิจัย 

- ในขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบการบูรณาการจะให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนประยุกต์ใช้กับ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาคู่มือการใช้งานของระบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยมีการจัดกิจกรรมให้มาอภปิรายร่วมกัน และใช้หัวข้อการวิจัยเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
และให้นักศกึษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของตนเอง  

    ระยะที่ 3  วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานเพื่อน าไปทดสอบก่อนใช้งานจริง  
 - ให้นักศึกษาน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระบบงานปัจจุบันท่ีหลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการท าการวิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหา พร้อมท าการออกแบบโครงสร้างของฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชา AI2213 
ระบบฐานข้อมูล แล้วท าการออกแบบระบบ และพัฒนาระบบโดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนของรายวิชา AI2313 การพัฒนา
ระบบเชิงวัตถุ และน าระบบต้นแบบท่ีพัฒนาขึ้นมาน าเสนอ พร้อมขอค าแนะน าเพิ่มเติมเพื่อน ามาปรับปรุง 

ระยะที่ 4  ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปองค์ความรู้ทีไ่ดร้ับจากการบูรณาการ  

- ให้นักศึกษาได้ท าการน าเสนอโครงงานของตนเอง และน าประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีไดร้ับจากการบรูณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัยมาเขียนสรุปเป็นองค์ความรู้เกีย่วกับการน ากระบวนการวิจยัที่ไดร้ับมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน 
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 สว่น ได้แก ่

- มีการประเมินผลเป็นระยะตามขอบเขตของการท างานแต่ละขั้นตอน 

- มีการประเมินผลจากการน าเสนอผลงานและการอภิปรายของนักศกึษา 

- มีการประเมินผลจากนักศึกษาหลงัจากท่ีด าเนินการบรูณาการเรียบร้อยแล้ว 
 

10. สรุปผลที่เกดิขึ้นจากการบรูณาการ 

ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับ 

นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาไปร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัย ทั้งในด้านของการเก็บรวบรวมความ
ต้องการจากผู้ใช้ การวิเคราะห์ปญัหา การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของระบบ การออกแบบข้อมูลที่ใช้ในระบบ การพัฒนา
ระบบ และการน าระบบไปใช้งานจริง นอกจากน้ียังได้น ามุมมองของตนเองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสะท้อน
มุมมองที่แตกต่าง สร้างเสรมิประสบการณ์ ไดเ้ข้าใจเนื้อหาของรายวิชาจากการปฏิบัติจริงมากขึ้น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับโครงงานในรายวิชา รวมถึงโครงงานพิเศษได้อีกด้วย  

 
ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 

- อาจารย์เห็นปญัหาต่าง ๆ ในมมุมองที่นักศึกษาได้สะท้อนออกมา และน ามาใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรบัการเรยีนการ
สอนในครั้งถัดไปได้  

 
 

11. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งตอ่ไป 

ไม่มี  
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป 

เป็นการน างานวิจัยมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการท าวิจัย รวมถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบ 

ตั้งแต่เริม่ต้นจนกระทั่งถึงสุดท้าย  

 

ลงช่ือ..........วรนุช มีภมูิรู้.............(ประธานกลุม่วิชา/ประธานหลักสตูร) 

 

ค าช้ีแจง 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการบรูณาการระบรุายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการตอ่ คณะกรรมการบริหารกลุม่วิชา/หลักสตูร เมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษาที่บูรณาการ เพื่อ

ประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพจิารณาเกรด 

3. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการบรูณาการปรับแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุม่

วิชา/หลักสตูร และ 

3.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอรม์นี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของรายวิชาที่บูรณาการ 

3.2 เลขากลุม่วิชา/หลักสตูร ส่งแบบฟอร์มนี้พร้อมกับใบกระจายคะแนนที่แก้ไขหลังพิจารณาจากคณะกรรมการ

วิชาการคณะแล้ว ให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา และคณะ ตามล าดับ 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

AI2213 
ระบบฐานข้อมูล 

ลายมือชื่อ 
วันที่รายงาน 1 มิถุนายน 2565 

ชื่อ – สกุล 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

อ.วรนุช  มีภูมิรู ้

 

 

 

 

 

 

 

อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

อ.วรนุช  มีภูมิรู ้

 

 

อ.ดร.นพมาศ  อัครจันทโชติ 

 

 

รศ.ดร.ประยูรศักดิ์  เปลื้องผล 

 

 

อ.ดร.ศิลา  เต็มศิริฤกษ์กุล 

 

 

อ.ยุวธิดา  ชิวปรชีา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




