
รหัสวิชา 24-4901-2102 
ช่ือวิชา การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลช้ันสูง 
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คอศ. 2

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

นายสุขสันต์  สุทธิเสน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาโดย

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา (คอศ. 2)            

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 24-4901-2102  การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลชั้นสูง 
 Advanced Database System Development 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา   

2.  จํานวนหน่วยกิต   

3 (2 - 2 - 5) จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั-ิศกึษานอกเวลา)

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน   

ภาคการศึกษาท่ี 1/2558

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเน่ือง)
3.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
 1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  สุขสันต์  สุทธิเสน

8.  สถานท่ีเรียน  

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   (ถ้ามี)

     ไม่มี

     มี รายวิชาดังน้ี
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 วันท่ีปรับปรุงคร้ังสุดท้ายวันท่ี 15 พฤษภาคม  2558
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หมวดท่ี 2 สมรรถนะรายวิชา และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.  สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง
ฐานข้อมูลเก็บสํารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลท่ีสูญเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพ่ือ
เช่ือมโยงการเขียนโปรแกรมคําสั่งกับฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบ
เครือข่าย และการปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล
3. พัฒนาฐานข้อมูล ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบเครือข่าย
4. ปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1.1   เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับองค์ประกอบ ความสําคัญของ
ระบบฐานข้อมูล แบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล การออกแบบ
และการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบ
กระจาย เพ่ือใช้งานธุรกิจ
1.2   เพ่ือให้นักศึกษาประยุกต์การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   ภาษาจัดการ
ฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน Normalization ระบบปฏิบัติงานจริง
1.3   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์   ภาษา
จัดการฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน Normalization
1.4   เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีวินัยในการทํางานกลุ่ม 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1.  คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูล วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง
ฐานข้อมูลเก็บสํารองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลท่ีสูญเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพ่ือ
เชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคําส่ังกับฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนระบบ
เครือข่าย และการปรับแต่งระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

หน่วยกิต จํานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม

3 36 36 90

3.  จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน
วัน-เวลา

ให้คําปรึกษา
สถานท่ีหรือ

หมาย
เลขห้องผู้สอน

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้สอน

ท่ีอยู่ E-mail
ของผู้สอน

รวมจํานวน
ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์

  สุขสันต์  สุทธิเสน 17.30-21.30 สาขาวิชา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

0807668390  sutisen@gmail.com 4
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรวิชาชีพ พฤิกรรม ลักษณะนิสัย

 [○] ตระหนกัในหลกัการปฏิบตัิงานตาม
หลกัธรรมของศาสนาหลกัปรัชญา

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีคณุธรรม จริยธรรมและ
คณุลกัษณะที2พึ2งประสงค์ของสงัคมใน
การประกอบอาชีพ

 อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรกเรื2อง
คณุธรรม จริยธรรม ในการสอนทกุ
รายวิชา รวมทั :งมีการจดักิจกรรมสง่เสริม
คณุธรรม จริยธรรม เชน่ การยกยอ่ง
นกัศกึษาที2ประพฤติตวัดี ทําประโยชน์แก่
สว่นรวม และเสียสละ

 ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียง
ของนกัศกึษาในการเข้าร่วมปฏิบติังาน

 [○] มีความซื2อสตัย์ ความรับผิดชอบต่อ
งานที2ปฏิบติั และเคารพผู้ อื2น 

 สง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึ ความ
ซื2อสตัย์ โดยต้องไมก่ระทําการทจุริตใน
การสอบภาคปฏิบตัิ

 ปริมาณการกระทําทจุริตในการสอบ
ปฏิบติั

 [○] มีความอดทน มีวินยัในตนเองและ
ยอมรับความแตกตา่ง จริยธรรมกบัการ
ทํางาน

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] มีการพฒันาจิตอาสา การบริการ 
วิถีประชาธิปไตย

 ไมมี่  ไม่มี

 [○] สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้เทคโนยีสารสนเทศต่อบคุคล 
องค์กร และสงัคม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] มีคณุลกัษณะในการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิตในสงัคมได้

 นกัศกึษาต้องมีความรับผิดชอบใน
หน้าที2ของการปฏิบตัิงานและต้องฝึกให้รู้
หน้าที2ของการเป็นผู้นํากลุม่ และการเป็น
สมาชิกกลุม่

 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที2ที2
ได้รับมอบหมาย

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [●] มีความรู้และความเข้าใจเกี2ยวกบั
ทฤษฎีและการปฏิบตัิที2สําคญัในเนื :อหา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ใช้การเรียนการสอน การปฏิบตัิงาน โดย
เน้นการปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยทนัตอ่การเปลี2ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 ทั :งนี :ให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา 
ตลอดจนเนื :อหาสาระของรายวิชานั :น ๆ

 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั :น
เรียน
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

2.ด้านความรู้

 [●] สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั :งประยกุต์ความรู้ ทกัษะ
 และการใช้เครื2องมือที2เหมาะสมกบัการ
แก้ไขปัญหา

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื2อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ

 [●] สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ
 ติดตั :ง และประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรง
ตามข้อกําหนด

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื2อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ

 [●] สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวฒันาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั :งการนําไปประยกุต์ใช้

 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกั
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิ เพื2อให้เกิด
องค์ความรู้

 ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี 
สําหรับการปฏิบตัิประเมินจากผลงาน
และการปฏิบติัการ

 [●] รู้ เข้าใจและสนใจพฒันาความรู้ 
ความชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที2เรียนรู้  อย่างตอ่เนื2อง

 มอบหมายงานให้ปฏิบตัิค้นคว้าหา
ข้อมลูสรุปผลอ้างอิงข้อมลู นําเสนอหน้า
ชั :นเรียน

 ประเมินผลจากชิ :นงาน

 [●] มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี2ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ
 ที2เกี2ยวข้อง

 การทํางานกลุม่ การนําเสนอและอภิปราย  Workshop

 [●] มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยกุต์ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้จริง

 สอนปฏิบตัิ และตวัอย่างจาก
สื2อคอมพิวเตอร์ บนสื2อสงัคมออนไลน์

 ประเมินจากแบบประเมินการการตอบ
คําถาม/แบบทดสอบ

 [●] สามารถบรูณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากบั
ความรู้ในศาสตร์อื2นๆ ที2เกี2ยวข้อง

 การทํางานกลุม่ การนําเสนอและอภิปราย  Workshop

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [●] ปฏิบตัิงานอยา่งมีขั :นตอนและถกูต้อง  มอบหมายให้อา่น และศกึษาเพิ2มเติม
จาก Internet, จากบทความ

 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั :น
เรียน

 [●] สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินการปฏิบติังาน เพื2อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงานอย่าง
สร้างสรรค์

 มอบหมายให้อา่น และศกึษาเพิ2มเติม
จาก Internet, จากบทความ

 ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั :น
เรียน
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.ด้านทักษะทางปัญญา

 [●] สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

 จดัทํารายงานและพฒันาโปรแกรม  ประเมินจากการรายงานการพฒันาโป
แกรมตามขั :นตอน

 [●] สามารถประยกุต์ความรู้ด้านทฤษฎี
เพื2อนํามาใช้ปฏิบติังานได้อยา่งเหมาะสม

 ให้นกัศกึษาปฏิบตัิการจากสถานการณ์
จริง

 ประเมินจากชิ :นงาน

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

 [○] สามารถสื2อสารทั :งภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศกบักลุ่มคนหลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กําหนดการทํางานกลุม่โดยให้หมนุเวียน
การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุม่และ
ผลดักนัเป็นผู้รายงาน

 ประเมินจากรายงานหน้าชั :นเรียนโดย
อาจารย์และนกัศึกษา

 [●] สามารถให้ความชว่ยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ทั :งในบทบาทของผู้ นํา หรือใน
บทบาทของผู้ ร่วมทีมทํางาน

 กําหนดการทํางานกลุม่โดยให้หมนุเวียน
การเป็นผู้นํา การเป็นสมาชิกกลุม่และ
ผลดักนัเป็นผู้รายงาน

 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้ นํา
และผู้ตามที2ดี

 [○] สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี :นํา
สงัคมในประเด็นที2เหมาะสม

 ไมมี่  ไม่มี

 [●] มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่

 ปลกูฝังให้มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที2ที2
ได้รับในงานกลุม่

 ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้ นํา
และผู้ตามที2ดี

 [●] สามารถเป็นผู้ ริเริ2มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ ทั :งสว่นตวัและ
สว่นรวม พร้อมทั :งแสดงจดุยืนอย่าง
พอเหมาะ ทั :งของตนเองและของกลุม่

 ตั :งประเด็นสนทนาเกี2ยวกบัการ
นําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้กบังานที2 
ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากประเด็นการสนทนา

 [●] มีความรับผิดชอบการพฒันาการ
เรียนรู้ทั :งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่ง
ต่อเนื2อง

 ตั :งประเด็นสนทนาเกี2ยวกบัการ
นําเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้กบังานที2 
ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากประเด็นการสนทนา

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] มีทกัษะในการใช้เครื2องมือที2จําเป็น
ที2มีอยู่ในปัจจบุนัต่อการทํางานที2เกี2ยวกบั
คอมพิวเตอร์

 มอบหมายงานให้ค้นคว้าหา ความรู้ด้วย
ตนเองและ นําเสนอหน้าชั :นเรียน

 ประเมินจากการเลอืกใช้สื2อที2ใช้ในการ
นําเสนองาน
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1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

5.ด้านทักษะการวิเคราะเชิงตัวเลข

 [●] สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไข
ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต์
ต่อปัญหาที2เกี2ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

  มอบหมายงานให้ค้นคว้าหา ความรู้ด้วย
ตนเองและ นําเสนอหน้าชั :นเรียน

 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน กรณีศกึษา และตอบข้อซกัถาม
ของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค

 [●] สามารถสื2อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ
 ทั :งปากเปลา่และการเขียน พร้อมทั :ง
เลือกใช้ รูปแบบของสื2อการนําเสนอได้
อยา่งเหมาะสม

 การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที2ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน กรณีศกึษา และตอบข้อซกัถาม
ของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค

 [●] สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยา่ง
เหมาะสม

 การใช้ศกัยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
ผลงานที2ได้รับมอบหมาย

 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอ
ผลงาน กรณีศกึษา และตอบข้อซกัถาม
ของอาจารย์ ตรวจรายงานทางเทคนิค

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

6.ด้านทักษะต่อวิชาชีพ

 [○] บริหาร จดัการ ดําเนินการ 
ควบคมุดแูลงาน ให้คําแนะนํา สอนงาน
ในสถาน ประกอบการให้ดําเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น 

 ประเมินจากรายงานหน้าชั :นเรียนโดย
อาจารย์และนกัศึกษา

 [●] ควบคมุการปฏิบติัการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การติดตั :งและซอ่มบํารุง
ระบบคอมพิวเตอร์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที2ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

 [●] วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั :ง
บํารุงรักษาและพฒันาซอฟต์แวร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมลู

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที2ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

 [●] ทดสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที2ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา

 [○] ควบคมุระบบความปลอดภยัระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ฝึกนกัศกึษาให้มีกิจนิสยัที2ดีในการ
ปฏิบตัิงาน

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและ
การปฏิบติัของนกัศึกษา
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี

หัวข้อรายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ช่ัวโมงสอนต่อสัปดาห์ กิจกรรมการสอน ส่ือท่ีใช้ในการสอน อาจารย์ผูสอน

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล 2 2  บรรยาย  
อภิปราย/นําเสนอ
ระดมสมอง 
มอบหมายงาน 

 -Power point 
-เอกสารประกอบ
-สาธิต
- ใบงาน

 นายสุขสันต์ 
สุทธิเสน

2 2 2 2    

  รวมช่ัวโมงสอน 4 4    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี
ผลการเรียนรู้ด้าน วิธีการประเมิน สัปดาห์

ท่ีประเมิน
สัดส่วน

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยา
บรรวิชาชีพ พฤิกรรม
 ลักษณะนิสัย

1.พิจารณาจากผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
2.การขานช่ือ การให้
คะแนนการเข้าช้ัน
เรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง

1 10[○] 1 ตระหนักในหลักการปฏิบัติงานตาม

หลักธรรมของศาสนาหลักปรัชญา

[○] 2 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงค์ของสังคมในการประกอบอาชีพ

[○] 3 มีความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบต่องานที่

ปฏิบัติ และเคารพผู้อื่น 

[○] 4 มีความอดทน มีวินัยในตนเองและยอมรับ

ความแตกต่าง จริยธรรมกับการทํางาน

[○] 5 มีการพัฒนาจิตอาสา การบริการ วิถี

ประชาธิปไตย

[○] 6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทค

โนยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร และสังคม

[●] 7 มีคุณลักษณะในการประกอบอาชีพและ

การดําเนินชีวิตในสังคมได้



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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หมวดท่ี  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2. ตําราและเอกสารหลัก     

2.เอกสารและข้อมูลอ่านประกอบรายวิชา

3.เอกสารและข้อมูลแนะนํา

1. วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อการสอน PowerPointรายวิชาการบริหารโครงการ (Project Management) โดยอาจารย์
สมชัย นวลศรี 
ปรียากร.การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสําเร็จ.กรุงเทพฯ: เสมา
ธรรม.2550.
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หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

การประเมินประสิทธิผลรายวิชาน้ีท่ีจัดทําโดยนักศึกษา  จากการจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังน้ี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้สอน และประเมินรายวิชา
ให้ข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผู้สอนทําเป็นช่องทางสื่อสารกับนักศึกษา

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน   

1. โดยใช้แบบประเมินการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. โดยวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
3. โดยการใช้เคร่ืองมือวัดความพึงพอใจของผู้เรียน

3. การปรับปรุงการสอน    

ในระหว่างการเรียนการสอน หากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคใดๆ จะแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าในทันที จะจดบันทึกไว้ และหาข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการทําวิจัยในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไปให้ดียิ่งข้ึน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา     

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ี
คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงานของ
นักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ  
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึนดังน้ี โดยปรับปรุงรายวิชาทุกภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์



  

รายละเอียดของรายวิชาในสถานศึกษา

คอศ.2
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ลงช่ือ............................................................

(     นายสุขสันต์  สุทธิเสน     )

วันท่ีส่งรายงาน 


