แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การออกแบบแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ในอดีต มีการออกแบบเลียนแบบวิธีจัดเก็บข้อมูลของแฟ้มเอกสารที่เป็นกระดาษ โดยมีจุดมุ่งหมายการใช้แฟ้ มข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพียงเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการเรียกใช้ ค้นหา ลดการสูญเสียข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัยจากการมีสาเนาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ระบบแฟ้มข้อมูลในประเด็นด้านการออกแบบ การใช้งาน และข้อดีข้อเสียของระบบแฟ้มข้อมูลในแต่ละประเภทในอดีต จะชีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึนซึ่งได้นามาสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในหน่วยงานหรือองค์กรในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทางาน
แฟ้มข้อมูลประเภทต่าง ๆ รวมถึงข้อดีข้อเสียของแฟ้มข้อมูลแต่ละประเภท
2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัญหาของการใช้
ระบบแฟ้มข้อมูล ซึ่งเป็นระบบที่นยิ มใช้
กันในอดีต

เนื้อหา
1. ความหมายของแฟ้มข้อมูลและระบบแฟ้มข้อมูล
2. ประเภทของแฟ้มข้อมูล ได้แก่ แฟ้มข้อมูลแบบ
เรียงลาดับ แฟ้มข้อมูลแบบสุ่ม แฟ้มข้อมูลแบบ
เรียงลาดับเชิงดัชนี แฟ้มข้อมูลแบบดัชนีหลายค่า
และ แฟ้มข้อมูลแบบหลายรายการ
3. ปัญหาของการใช้ระบบแฟ้มข้อมูล

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
กิจกรรมผู้เรียน
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ทาแบบฝึกหัด วิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
ข้ อดี-ข้ อเสียของแฟ้ มข้ อมูลแต่ละ
ประเภท
3. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. LMS สาหรับเตรียมสื่อให้ผู้เรียน เช่น
สไลด์เนือหา และ upload ส่งแบบฝึกหัด
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การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อดี-ข้อเสียของแฟ้มข้อมูลแต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้อง
3. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพมหานคร: ท้อป.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

บันทึกหลังสอน
การทาแบบทดสอบหลังเรียน ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเวลาในการเริ่มทาการทดสอบ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนทาแบบฝึกหัดเสร็จไม่พร้อมกันทาให้ ผู้เรียนที่ทาแบบฝึกหัดเสร็จก่อนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการรอคอย ดังนัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนก่อนทาการสอบ Post test และแก้ปัญหาดังกล่าว ในปีการศึกษาต่อไป ควรปรับการทดสอบหลังเรียน
เป็นแบบออนไลน์ ใน LMS แทน เนื่องจากช่วงเวลาของ Post test ผู้เรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จึงสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ได้ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่จะใช้สอบ
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
ในปัจจุบันผู้ใช้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันมากขึน ทาให้การจัดการข้อมูลด้วยระบบแฟ้มข้อมูลไม่สามารถรองรับการทางานของผู้ใช้ได้ เนื่องจากข้อจากัดด้านการจัดการของระบบระบบ
แฟ้มข้อมูล เช่น การจัดการความซาซ้อนของข้อมูล ความสอดคล้องของข้อมูล การบูรณภาพของข้อมูล และความปลอดภัยของข้อมูล ดังนันระบบฐานข้อมูลจึงเข้ามาแทนที่ระ บบแฟ้มข้อมูลใน
หน่วยงานและองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและรองรับความต้องการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้ในปัจจุบัน ผู้ออกแบบฐานข้อมูลมีความจาเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
องค์ประกอบ และระบบฐานข้อมูลแต่ละประเภทเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานหรือองค์กร โดยเลือกใช้ระบบจัดก ารฐานข้อมูล (Database Management
System: DBMS) ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับขนาดของข้อมูลและหน่วยงานหรือองค์กร
วัตถุประสงค์
1. นักศึกษาสามารถมีความเข้าใจเบืองต้น
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล เช่น
สถาปัตยกรรม ประเภท องค์ประกอบ
และข้อดี-ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล
2. นักศึกษารู้จักระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management System:
DBMS) ที่ใช้ในปัจจุบัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
การประเมินผล
สื่อการสอน
1. ความหมายของระบบฐานข้อมูล
กิจกรรมผู้สอน
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียนในการอภิปรายกลุ่ม
2. สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลเบืองต้น
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. การนาเสนองานกลุ่ม
3. ประเภทของฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเชิงลาดับ 2. บรรยาย
ชัน ฐานข้อมูลเชิงเครือข่าย ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ค้นคว้าเพื่อ
และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
นาเสนอ DBMS ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
4. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ได้แก่ เทเบิล 4. แนะแนววิธีการสืบค้น DBMS เบืองต้น
แถวข้อมูล คอลัมน์ข้อมูล และคียป์ ระเภทต่าง ๆ
ให้กับผู้เรียน
5. ข้อดี-ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล
6. ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
กิจกรรมผู้เรียน
Oracle, DB2, MySQL, SQLite
1. ค้นคว้าและอภิปรายกลุ่ม เกีย่ วกับ DBMS
ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
2. จองหัวข้อ DBMS ที่จะนาเสนอใน LMS
3. นาเสนอ DBMS ที่เลือก
เนื้อหา

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Web board สาหรับให้ผู้เรียน
จองหัวข้อที่จะนาเสนอ เพื่อป้องกันการ
เลือก DBMS ซาซ้อนกัน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
2. Robs, P. Coronel, C. and Morris, S. (2011). Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management (9th ed.). US: Cengage Learning.
3. Topi, H. Ramesh, V., & Hoffer J. A. (2011). Modern Database Management: International Edition (10th ed.). US: Pearson Education Limited.
4. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
5. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
6. สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพมหานคร: ท้อป.
7. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บันทึกหลังสอน
ในการสืบค้นข้อมูล DBMS เพื่อเลือกหัวข้อที่จะนาเสนอของผู้เรียน พบว่า บางกลุ่มเลือก DBMS ที่เก่ามากและไม่นิยมใช้แล้วในปัจจุบัน ผู้สอนพิจารณาแล้วคิดว่าไม่เหมาะสมและผู้เรียน
อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าเท่าที่ควรจึงแนะนาให้ผู้เรียนเปลี่ยนหัวข้อที่จะนาเสนอ
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลที่ดี เป็นสิ่งที่สาคัญมากในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล ดังนัน จึงต้องควรดาเนินการอย่างรอบคอบและ
วิเคราะห์ออกแบบให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการแก้ไขภายหลัง ซึ่งอาจทาให้เกิดความยุ่งยากและใช้เวลาในการดาเนินการมาก การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลจะ
มีขันตอนสาคัญอยู่ 7 ขันตอนหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement analysis) การออกแบบเชิงความคิด (Conceptual Design) การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical design) การ
ปรับปรุงโครงสร้าง (Schema refinement) การออกแบบทางกายภาพ (Physical design) การออกแบบความปลอดภัย (Security design) และการดูแลรักษา (Maintenance) การวิเคราะห์
ความต้ องการ ซึ่งเป็ นขันตอนแรกของการวิ
้
เคราะห์และออกแบบฐานข้ อมูล โดยความต้ องการข้ อมูลของผู้ใช้ สว่ นใหญ่แฝงอยู่ในรายละเอียดเอกสารและขันตอนการท
้
างานต่าง ๆ ของผู้ใช้
ดังนัน้ ผู้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้ อมูลจาเป็ นต้ องเก็บรวบรวมความต้ องการด้ วยวิธีการที่เหมาะสมกับผู้ใช้ และลักษณะหน่วยงานของผู้ใช้ เพื่อนาไปใช้ ในการออกแบบระบบฐานข้ อมูล ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุม่ ละ 5-6 คน เพื่อฝึก
วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้จากสถานการณ์จาลอง

เนื้อหา

1. ผู้เรียนเข้าใจขันตอนการวิเคราะห์และ

1. ขันตอนการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
ออกแบบฐานข้อมูล
2. เครื่องมือและวิธีการรวบรวมความต้องการของ
2. ผู้เรียนสามารถรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้ ได้แก่ การรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ใช้ โดยการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการ
การสัมภาษณ์ การสังเกต และ แบบสอบถาม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. การตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการ
4. การสรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการ

กิจกรรมผู้เรียน
1. อภิปรายกลุ่ม กลุม่ ละ 5-6 คน ฝึก
วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้จากสถานการณ์จาลอง
2. จัดทารายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้
เพื่อใช้วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
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การประเมินผล
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียนในการอภิปรายกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
แต่ละกลุ่ม จากรายงานสรุปความ
ต้องการของผู้ใช้

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
2. Robs, P. Coronel, C. and Morris, S. (2011). Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management (9th ed.). US: Cengage Learning.
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพมหานคร: ท้อป.
5. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บันทึกหลังสอน
จากเดิมที่ผู้สอนได้ออกแบบให้การเรียนการสอนเนือหานี เรียนเพียง 1 สัปดาห์ หรือ ทฤษฎี 2 คาบ และ ปฏิบัติ 2 คาบ ซึ่งน่าจะพอสาหรับการทบทวนและประมวลความรู้เพิ่มตามในส่วน
นี เนื่องจากผู้สอนคาดว่าผู้เรียนคงผ่านการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้มากก่อนแล้วในรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ แต่จากการสั งเกตและสอบถามผู้เรียนพบว่าผู้เรียนยังไม่ได้เรียนใน
รายละเอียด ดังนัน ในปีการศึกษาต่อไป ผู้สอนวางแผนไว้ว่าควรที่จะเพิ่มเวลาในส่วนของการฝึกวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้ของผู้เรียนให้มากขึน เนื่ องจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ที่ดีเป็น
พืนฐานสาคัญที่ทาให้ผู้เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
แบบจาลองอีอาร์
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 4 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
แบบจาลองอีอาร์ (ER model) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีและสิ่งที่ต้องการจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยนาเสนอในรูปของ แผนภาพ
อีอาร์ (ER diagram: ERD) แบบจาลองอีอาร์มีความสาคัญในการเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจระบบฐานข้อมูลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าเป็ นผู้บริหารระบบฐานข้อมูล
ผู้จัดการฐานข้อมูล นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้ระดับปฏิบัติการ โดยแบบจาลองอีอาร์ประกอบด้วย เอนทิตี แอททริบิวต์ คีย์ และ รีเลชันชิป ซึ่งผู้ออกแบบฐานข้อมูลจะต้องแปลง
แบบจาลองอีอาร์ให้เป็นเค้าร่างเทบิล เพื่อเตรียมการเข้าสู่ขันตอนการทานอร์มัลไลเซชัน (Normalization) ต่อไป
กิจกรรมการเรียนการสอน/
การประเมินผล
สื่อการสอน
1. ผู้เรียนเข้าใจในองค์ประกอบที่สาคัญของ 1. องค์ประกอบของแบบจาลองอีอาร์ ได้แก่ เอนทิตี กิจกรรมผู้สอน
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียนในการอภิปรายกลุ่ม
การเขียนแบบจาลองอีอาร์
แอททริบิวต์ คีย์ และ รีเลชันชิป
2. ทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
- ครังที่ 1
2. ผู้เรียนสามารถแปลงแบบจาลองอีอาร์เป็น 2. การแปลงแบบจาลองอีอาร์เป็นเค้าร่างเทเบิล
สาหรับการเขียนแบบจาลองอีอาร์
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
เค้าร่างเทเบิลได้
2. บรรยายความรู้เบืองต้นเกี่ยว การเขียน 3. แบบฝึกหัดการเขียนอีอาร์และการแปลง
แบบจาลองอีอาร์ของแต่ละกลุ่ม Mini
แบบจาลองอีอาร์
Project
3. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน เพื่อทา
กิจกรรมเกมส์แข่งขัน การเขียน
แบบจาลองอีอาร์ ตามโจทย์ที่
กาหนดให้
4. มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม Mini Project
ออกแบบ แบบจาลองอีอาร์ ของกลุ่ม
ตนเอง
5. แนะนาการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง
สาหรับการเขียนแบบจาลองอีอาร์ใน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
- ครังที่ 2
1. บรรยายเกี่ยวกับการแปลงแบบจาลอง
อีอาร์เป็นเค้าร่างเทเบิล
วัตถุประสงค์

เนื้อหา

-7-

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
2. ให้คาแนะนาในการออกแบบ
แบบจาลองอีอาร์ และการแปลงเป็น
เค้าร่างเทเบิลในแต่ละกลุม่ Mini
Project เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของ
ผู้เรียน

เนื้อหา

กิจกรรมผู้เรียน
- ครังที่ 1
1. ฝึกการเขียนแบบจาลองอีอาร์จาก
โจทย์ที่ให้ โดยใช้รูปแบบกิจกรรม
เกมส์แข่งขันกัน ระหว่างกลุ่มที่มี
จานวน 5-6 คน
2. ฝึกออกแบบ แบบจาลองอีอาร์ด้วย
ซอฟต์แวร์เฉพาะทางสาหรับการ
เขียนแบบจาลองอีอาร์ใน
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
- ครังที่ 2
1. ทาแบบฝึกหัดการแปลงแบบจาลอง
อีอาร์เป็นเค้าร่างเทเบิล จากระบบ
ฐานข้อมูลที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือก
ทา Mini Project
2. วาดแบบจาลองอีอาร์ Mini Project
พร้อมผลการแปลงเป็นเค้าร่างเทเบิล
และ upload ส่งงานผ่าน LMS
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Flip board เพื่อใช้ในเกมส์การแข่งขัน
ระหว่างกลุม่ ผู้เรียน
-8-

การประเมินผล

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน

เนื้อหา

การประเมินผล

4. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
5. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน
เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.

Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
Robs, P. Coronel, C. and Morris, S. (2011). Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management (9th ed.). US: Cengage Learning.
นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพมหานคร: ท้อป.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

บันทึกหลังสอน
ผู้เรียนรู้สึกชื่นชอบการเล่นเกมส์ที่ผู้สอนออกแบบให้ร่วมกิจกรรมระหว่างเรียน และเมื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจัดทาแบบจาลองอีอาร์เองตามกลุ่ม Mini Project ก็พบว่าผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการทามากขึนกว่าปีการศึกษาก่อนหน้านีที่เป็นการสอนบรรยายเพียงอย่างเดียว อีก ทังผู้เรียนยังมีการร้องขอให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนลักษณะนีอีก เนื่องจากผู้เรียนรู้สึกสนุกและ
ผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดจากการเรียนในหลากหลายวิชา
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
นอร์มัลไลเซชัน
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 4 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การออกแบบฐานข้อมูลที่ดี จะต้องคานึงถึงการจัดเก็บข้อมูลให้มีความซาซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด หรือไม่มีความซาซ้อนเลย ทังนี เพื่อให้ข้อมูลจัดเก็บอยู่เพียงแห่งเดียวและลดความขัดแย้ง
ของข้อมูลที่เกิดขึนจากการเก็บข้อมูลไว้มากกว่า 1 แห่ง วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล เรียกว่า นอร์มัลไลเซชัน ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ออกแบบให้อยู่ใน
รูปแบบบรรทัดฐานระดับที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการออกแบบที่มีความซาซ้อนของข้อมูล การทานอร์มัลไลเซชันมีทังหมด 6 ระดับ ได้แก่ นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 1-3 (1NF - 3NF) บอยส์-คอด์ด
นอร์มัลฟอร์ม (BCNF) และ นอร์มัลฟอร์มระดับที่ 4-5 (4NF – 5NF) การทานอร์มัลไลเซชัน บางครังอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเทเบิลที่ยังไม่ผ่านการนอร์มัลไลเซชัน (Unnormalized form: UNF) หรือ
เริ่มต้นการทาจากนอร์มัลฟอร์มลาดับที่ 1 (1NF) เนื่องจากการแบบจาลองอีอาร์ที่สร้างโดยนักวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลที่มีความชานาญมากส่วนใหญ่มีคุณสมบัติของนอร์มัลฟอร์มระดับที่ 1 เป็น
อย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ขันตอนการพิจารณาจะเริ่มจาก 1NF เสมอ หากพิจารณาแล้วพบว่าข้อมูลในเทเบิลมีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะที่กาหนดในขันตอนแต่ละลาดับอยู่แล้ว ก็สามารถ
ข้ามการทานอร์มัลฟอร์มลาดับนันไปยังนอร์มัลฟอร์มลาดับต่อไปได้ ซึ่งปกติในการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีฐานข้อมูลนันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นนอร์มัลฟอร์มลาดับที่ 3 (3NF)
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์การทานอร์
มัลไลเซชัน
2. ผู้เรียนสามารถทานอร์มัลไลเซชันได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหา
1. จุดประสงค์ของการทานอร์มลั ไลเซชัน
2. การทานอร์มลั ไลเซชันในแต่ละระดับ
3. ประเด็นที่ควรคานึงถึงในการทานอร์มัลไลเซชัน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
- ครังที่ 1
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุม่ ละ 5-6 คน เพื่อ
ทากิจกรรมเกมส์ส่งไม้ต่อ ในหัวข้อการ
ทานอร์มัลไลเซชันที่กาหนด
- ครังที่ 2
1. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพื่อวิเคราะห์และ
จัดทานอร์มลั ไลเซชันของระบบ
ฐานข้อมูล กลุ่ม Mini Project
2. ให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์และทา
นอร์มัลไลเซชันในแต่ละกลุ่มผู้เรียน

-10-

การประเมินผล
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียนในการอภิปรายกลุ่ม
2. ผลความถูกต้องของการทานอร์มลั ไลเซ
ชันของแต่ละกลุ่ม Mini Project

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้เรียน
- ครังที่ 1
1. ฝึกการทานอร์มัลไลเซชันจากโจทย์ที่
กาหนด โดยรูปแบบเกมส์ส่งไม้ต่อให้
กลุ่มอื่นทานอร์มลั ไลเซชันระดับต่อไป
ต่อจากกลุ่มที่ออกมากก่อนหน้า
จนกระทั่งเสร็จสินการทานอร์มัลไลเซ
ชันของโจทย์นัน จึงเริ่มโจทย์ใหม่ที่มี
ลักษณะของโจทย์แตกต่างกัน เพือ่ ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้และการทากิจกรรมร่วมกัน

เนื้อหา

- ครังที่ 2
1. อภิปรายกลุ่ม หัวข้อการทานอร์มลั ไลเซ
ชันระบบฐานข้อมูลตามกลุ่ม Mini
Project และจัดทารายงาน Upload
ส่งผ่าน LMS
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน
5. Visualizer สาหรับการเล่นเกมส์ส่งไม้ต่อ
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การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
2. Topi, H. Ramesh, V., & Hoffer J. A. (2011). Modern Database Management: International Edition (10th ed.). US: Pearson Education Limited.
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. สุจิตรา อดุลย์เกษม. (2553). ระบบฐานข้อมูล (Database System). กรุงเทพมหานคร: ท้อป.
5. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
บันทึกหลังสอน
กิจกรรมเกมส์ในคาบนีเรียนใช้ Visualizer เป็นอุปกรณ์ในการเล่น แต่ประสบปัญหาคุณภาพของ Visualizer ที่เก่ามากและมีแสงสว่างไม่มากพออีกทังภาพไม่คมชัดเท่าที่ควรแม้ผู้สอนจะ
ปรับโฟกัสแล้วก็ตามทาให้ผู้เรียนที่อยู่ด้านหลังห้องไม่สามารถเห็นภาพทีช่ ัดเจนนัก ผู้สอนจึงแก้ปัญหาให้ผู้เรียนด้านหลังออกมายืนเล่นเกมส์แถวหน้า ๆ ห้องเรียน การแก้ปัญหาในครังหน้า ผู้สอนเห็น
ควรว่าจะปรับเปลี่ยนสื่อโดยอาจใช้ Flip board หรือ White board แทน
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
พจนานุกรมข้อมูล
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
พจนานุกรมข้อมูล เป็นการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลในองค์กร การสร้างพจนานุกรมข้อมูล
ควรจะกระทาหลังจากการทานอร์มัลไลเซชันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และควรทาก่อนการสร้างฐานข้อมูลผ่านระบบจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
จะมีการกาหนดกฎความเป็นเอกสภาพ (Integrity constraint) อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าใจประโยชน์และส่วนประกอบ
ของพจนานุกรมข้อมูล
2. ผู้เรียนเข้าใจกฎความเป็นเอกภาพของ
ฐานข้อมูล
3. ผู้เรียนสามารถสร้างพจนานุกรมข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามกลุ่ม Mini Project
เพื่อให้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบ
พจนานุกรมของระบบฐานข้อมูลของ
ผู้เรียน

เนื้อหา
1. ประโยชน์ของการทาพจนานุกรมข้อมูล

2. ส่วนประกอบของพจนานุกรมข้อมูล
3. ชนิดและขนาดของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
Oracle
4. กฎความเป็นเอกภาพของฐานข้อมูล
5. เครื่องหมายที่ใช้ในพจนานุกรมข้อมูล
6. ตัวอย่างการทาพจนานุกรมข้อมูล

กิจกรรมผู้เรียน
1. อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับการทาพจนานุกรม
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล Mini Project
2. จัดทารายงานพจนานุกรมข้อมูลของกลุ่ม
Mini Project และ Upload ส่งงานผ่าน
LMS
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
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การประเมินผล
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียนในการอภิปรายกลุ่ม
2. ผลความถูกต้องของการทาพจนานุกรม
ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม Mini Project

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adamski, J. J. and Pratt, P. J. (2012). Database Management Concepts (7th ed.). US: Cengage Learning.
Robs, P. Coronel, C. and Morris, S. (2011). Database Principles: Fundamentals of Design, Implementation, and Management (9th ed.). US: Cengage Learning.
Topi, H. Ramesh, V., & Hoffer J. A. (2011). Modern Database Management: International Edition (10th ed.). US: Pearson Education Limited.
นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

บันทึกหลังสอน
กิจกรรมการอภิปรายกลุ่มเพื่อจัดทาพจนานุกรมข้อมูลของกลุ่ม ผู้เรียน Mini Project สามารถทาให้ผู้เรียนสามารถเสริมทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ ซึ่งใน
ช่วงแรก ๆ ของการอภิปรายกลุ่ม พบว่า แต่ละกลุ่มผู้เรียนมีการวิเคราะห์และออกแบบพจนานุกรมข้อมูลของระบบฐานข้อมูลของตนเองยังไม่ค่อยถูกต้องนักตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของ ชนิดและขนาดของแอททริบิวต์ แต่เมื่อผู้สอนแนะนาและลองฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ใหม่อีกครังเป็นรายกลุ่ม พบว่า ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มมีพัฒนาด้านการวิเคราะห์และออกแบบดีขึน

-14-

แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
การจัดการเทเบิล
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การจัดการเทเบิลในฐานข้อมูล เป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ การสร้างเทเบิล การแก้ไขโครงสร้างเทเบิล และการลบเทเบิล ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความรู้เรื่องชนิดของข้อมูล
และเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในการสร้างเทเบิล และต้องมีการเตรียมรายละเอียดโครงสร้างของเทเบิลในรูปแบบของเค้าร่างเทเบิล หรือ พจนานุกรมข้อมูล ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้
คาสั่ง SQL ในชุดคาสั่งของการกาหนดโครงสร้างฐานข้อมูล (Data Definition Language: DDL) จัดการฐานข้อมูลและเทเบิล
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าใจภาษา SQL เพื่อใช้ในการ
จัดการเทเบิล
2. ผู้เรียนสามารถใช้ Oracle เพื่อจัดการ
เทเบิลด้วยภาษา SQL ได้

เนื้อหา
1. การจัดการเทเบิล เช่น การสร้างเทเบิล การ
เปลี่ยนชื่อเทเบิล การลบเทเบิล การเพิ่มคอลัมน์
ในเทเบิล การลบคอลัมน์ในเทเบิล การปรับปรุง
โครงสร้างคอลัมน์ในเทเบิล และ การเปลีย่ นชื่อ
คอลัมน์ในเทเบิล

กิจกรรมการเรียนการสอน/
การประเมินผล
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียน และการตอบ
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
คาถามของผู้เรียนระหว่างเรียน
2. บรรยาย
2. ความถูกต้องของการสร้างฐานข้อมูลด้วย
3. แนะนาการใช้งาน SQL Developer ของ
Oracle ของแต่ละกลุม่ Mini Project
Oracle เบืองต้นให้กับผู้เรียนใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมผู้เรียน
1. ฝึกใช้ Oracle จัดการเทเบิลด้วยคาสั่ง
CREATE TABLE, ALTER TABLE และ
DROP TABLE ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
2. ผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม Mini Project
ช่วยกันสร้างเทเบิลที่ได้ออกแบบไว้ของ
กลุ่มตนเอง ด้วย SQL Developer กับ
ฐานข้อมูล Oracle และ Capture
หน้าจอ ทารายงานส่งงาน ผ่าน LMS
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Bryla, B., & Loney, K. (2013). Oracle Database 12: The Complete Reference. US: Oracle Press.
2. Oracle website. (2015). Oracle Help Center: Database Documentation. Retrieved June 14, 2015, from https://docs.oracle.com/en/database/
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
บันทึกหลังสอน
ในระหว่างการเรียนคาบ LAB เมื่อแบ่งให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม Mini Project ทดลองจัดการข้อมูลของกลุ่มตนเอง พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาจัดลาดับการเพิ่มข้อมูลในเทเบิลไม่
ถูกต้องทาให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้ เนื่องจากผู้เรียนได้เพิ่มข้อมูลในเทเบิลที่มี Foreign key ไปเชื่อมโยงอีกเทเบิลที่มี Primary key ก่อน แต่เมื่ออธิบายซาพร้อมกับโยงไปยังเนือหาที่ได้บรรยายไว้ใน
คาบทฤษฎีซึ่งได้เคยเตื่อนถึงข้อกาหนดในส่วนนี ก็ทาให้ผู้เรียนก็สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว และตระหนักถึงความสาคัญและลาดับการจัดการข้อมูลได้ดีขึน
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
การเรียกข้อมูลอย่างง่าย
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 4 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล สามารถใช้คาสั่ง SELECT ซึ่งเป็นคาสั่งในกลุ่มภาษาจัดการข้อมูล (Data Query language: DQL) เรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขและความต้องการของผู้ใช้ การ
เขียนคาสั่ง SQL สามารถเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้โดยไม่มีความแตกต่างกัน และการเขียนคาสั่ง SELECT ไม่จาเป็นต้องเขียนคาสั่งทังหมดให้อยู่บรรทัดเดียวกัน แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อ
จบคาสั่งควรจะจบคาสั่ง SELECT ด้วยเครื่องหมาย “;”
กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
1. ผู้เรียนเข้าใจการใช้ภาษา SQL เพื่อเรียกดู 1. การเรียกดูข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลอย่างง่ายตาม กิจกรรมผู้สอน
ข้อมูลอย่างง่ายตามเงื่อนไขต่าง ๆ
เงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เรียกดูทุกคอลัมน์ การเรียกดู - ครังที่ 1
ข้อมูลเฉพาะบางคอลัมน์ การเรียกดูโดยใช้
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายผลลัพธ์ที่จะได้จาก
นิพจน์คณิตศาสตร์ การเรียกดูข้อมูลไม่ซาด้วย
2. บรรยาย
การใช้คาสั่ง SQL ที่ใช้ในการเรียกดูข้อมูล
คาสั่ง SELECT DISTINCT การเรียกดูข้อมูลโดย
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-6 คน เพื่อเล่นเกมส์
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ใช้ WHERE การกาหนดเงื่อนไข การใช้ฟังก์ชัน
แข่งขัน เกี่ยวกับการเขียนคาสั่ง SQL
3. ผู้เรียนสามารถใช้ Oracle เพื่อเรียกดู
พืนฐานเพื่อเรียกดูข้อมูล การเรียกดูข้อมูลเป็น
อย่างง่ายจากโจทย์ที่กาหนด
ข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างง่าย จากเท
กลุ่มด้วย GROUP BY และ Having การเรียกดู - ครังที่ 2
เบิล 1 เทเบิลได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลโดยมีการจัดเรียงลาดับด้วย ORDER BY
1. แบ่งกลุ่มมอบหมายให้แต่ละกลุม่ Mini
2. การแสดงชื่อคอลัมน์ด้วยชื่ออื่น
Project ออกแบบการเรียกค้นข้อมูล
3. การระบุชื่อเทเบิลด้วยชื่ออื่น
ของกลุ่มตนเองในเทเบิลทีไ่ ด้สร้างไว้
ด้วย Oracle
วัตถุประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรมผู้เรียน
- ครังที่ 1
1. ทากิจกรรมแข่งขันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการ
เขียนคาสั่งเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายใน
คาบทฤษฎี
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การประเมินผล
3. พฤติกรรมของผูเ้ รียน และการตอบ
คาถามของผู้เรียนระหว่างเรียน
4. ความถูกต้องของการใช้คาสั่งเรียกค้น
ข้อมูลอย่างงายด้วย Oracle ของแต่ละ
กลุ่ม Mini Project

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
2. ฝึกใช้ออราเคิลเขียนคาสั่ง SELECT
ร่วมกับการใช้ฟังก์ชันพืนฐานเพื่อ
เรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ จาก
โจทย์แบบฝึกหัดที่กาหนดและ
ตรวจสอบผลลัพธ์ว่าตรงกับความ
คาดหวังหรือไม่
- ครังที่ 2
1. ผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม Mini Project
ช่วยกันออกแบบการเรียกค้นข้อมูลจาก
เทเบิลที่ได้สร้างไว้ของกลุ่มตนเอง ด้วย
SQL Developer กับฐานข้อมูล
Oracle และ Capture หน้าจอ คาสั่ง
และผลลัพธ์ ทารายงานส่งงาน ผ่าน
LMS

เนื้อหา

การประเมินผล

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน
5. White board
เอกสารอ้างอิง
1. Bryla, B., & Loney, K. (2013). Oracle Database 12: The Complete Reference. US: Oracle Press.
2. Oracle website. (2015). Oracle Help Center: Database Documentation. Retrieved June 14, 2015, from https://docs.oracle.com/en/database/
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
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บันทึกหลังสอน
ในคาบสัปดาห์แรก ของการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่ายจากโจทย์แบบฝึกหัดที่ผู้สอนกาหนด พบว่า ผู้เรียนเข้าใจการใช้คาสั่ง SELECT เพื่อเรียกค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนด แต่เมื่อทดลองให้
ผู้เรียนออกแบบความต้องการการแสดงผลลัพธ์เองพร้อมทังใช้คาสั่งเรียกค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ผู้เรียนต้องการในกลุ่มงาน Mini Project พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการออกแบบการ
เรียกค้นข้อมูล เนื่องจากผู้เรียนไม่ทราบว่าในระบบฐานข้อมูลของผู้เรียนควรมีการออกแบบให้มีการแสดงผลลัพธ์การเรียกค้นข้อมูลอะไรบ้าง ดังนัน ผู้สอนจึงต้องคอยแนะนาในกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
Mini Project เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ใช้จริงในองค์กรหรือหน่วยงานจาเป็นต้องเรียกค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล Mini Project ของผู้เรียน ซึ่งในส่วนนี เป็นไปตามความคาดหมายของ
ผู้สอนที่จัดสรรเวลาในเนือหาบทนีออกเป็น 2 สัปดาห์ เพื่อให้เป็นการเรียนพืนฐานในสัปดาห์แรก และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์และออกแบบการเรียกคันข้อมูลเองใน Mini Project ของผู้เรียน
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการใข้งานในระบบฐานข้อมูลจริงและต่อยอดความคิดของผู้เรียนได้ในสาขาอาชีพอนาคต
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
การเรียกข้อมูลด้วยเทคนิคซับซ้อน
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
การเรียกดูข้อมูลในระบบฐานข้อมูลในการทางานจริง อาจมีการเรียกดูข้อมูลพร้อมกันหลายเทเบิล เพือ่ ให้ได้ข้อมูลตามความต้องการที่จะใช้ จึงจาเป็นต้องใช้เทคนิคหรือคาสั่ง (Data
Query Language: DQL) ที่ซับซ้อนขึน ในการดึงข้อมูลจากเทเบิลมากกว่าหนึ่งเทเบิล เช่น การใช้คาสั่ง JOIN การใช้เทคนิค Subquery และ การใช้เทคนิค Correlated subquery
วัตถุประสงค์

เนื้อหา

1. ผู้เรียนเข้าใจการใช้คาสั่ง JOIN เพื่อเรียก 1. การใช้คาสั่ง JOIN ในรูปแบบ INNER JOIN และ
ค้นข้อมูลที่ซับซ้อน
OUTER JOIN
2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิค JOIN,
2. การใช้เทคนิค Subquery เพื่อเรียกดูข้อมูล
Subquery และ Correlated subquery 3. การใช้เทคนิค Correlated subquery เพื่อ
ได้อย่างเหมาะสม
เรียกดูข้อมูล
3. ผู้เรียนสามารถใช้ Oracle ในการเรียกค้น
ข้อมูลด้วยเทคนิค JOIN, Subquery และ
Correlated ubquery ได้ถูกต้อง
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กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
3. แบ่งกลุ่ม 5-6 คน เพื่อฝึกการใช้คาสั่ง
SQL เพื่อเรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
Mini Project ของนักศึกษา
กิจกรรมผู้เรียน
1. อภิปรายกลุ่ม เพื่อฝึกการใช้คาสั่ง SQL
เรียกค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Mini
Project ของนักศึกษาแต่ละกลุม่
2. ฝึกใช้ออราเคิลเขียนคาสั่ง SELECT เพื่อ
เรียกดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ด้วย
เทคนิคการ JOIN, Subquery และ
Correlated subquery จากโจทย์
แบบฝึกหัดในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
และ upload ส่งงานผ่าน LMS

การประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคาถามของ
ผู้เรียน
2. ความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาได้
ส่งผ่าน LMS

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Bryla, B., & Loney, K. (2013). Oracle Database 12: The Complete Reference. US: Oracle Press.
2. Oracle website. (2015). Oracle Help Center: Database Documentation. Retrieved June 14, 2015, from https://docs.oracle.com/en/database/
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
บันทึกหลังสอน
ผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียกค้นข้อมูลที่มากกว่า 1 เทเบิล ค่อนข้างยากในขณะที่เรียนคาบทฤษฎี แต่เมื่อได้ให้ผู้เรียนออกแบบการเรียกค้ นข้อมูลมากกว่า 1 เทเบิล ในกลุ่ม Mini Project ของ
ผู้เรียนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึน อีกทังเห็นประโยชน์ของการเรียกค้นข้อมูลมากกว่า 1 เทเบิลในระบบฐานข้อมูลมากขึน
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
วิวและอินเด็กซ์
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
วิวและอินเด็กซ์ นิยมใช้ในการจัดการกับข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้ใช้ โดยวิวช่วยให้สามารถใช้เทเบิลและข้ อมูลเดียวกันแต่มองเห็นข้อมูลเฉพาะในส่วนที่
ตนเองเกี่ยวข้อง ทาให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึน เนื่องจากสามารถสร้างวิวจากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะเข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่ตนเองมีสิทธิ์ เท่านัน ส่วนอินเด็กซ์จะช่วยในการเข้าถึงข้อมูล
และเรียกค้นข้อมูลทางานได้ความรวดเร็วขึน ดังนัน ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลจึงต้องทราบวิธีการในการสร้าง ลบ แก้ไข และจัดการทังวิวและอินเด็กซ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าใจประโยชน์ การใช้งาน และ
การจัดการวิวและอินเด็กซ์ในระบฐาน
ข้อมูล
2. ผู้เรียนสามารถใช้ Oracle ในการจัดการ
วิวและอินเด็กซ์ด้วยภาษา SQL ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง

เนื้อหา
1. ประโยชน์ การใช้งาน และการจัดการวิวใน
ระบบฐานข้อมูล
2. ประโยชน์ การใช้งาน และการจัดการอินเด็กซ์
ในระบฐานข้อมูล

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
กิจกรรมผู้สอน
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
2. บรรยาย
3. แบ่งกลุ่มมอบหมายให้แต่ละกลุม่ Mini
Project จัดการวิวและอินเด็กซ์ของกลุ่ม
ตนเองในเทเบิลที่ได้สร้างไว้ด้วย Oracle
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมผู้เรียน
3. ผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม Mini Project
ช่วยกันจัดการวิวและอินเด็กซ์ใน
ฐานข้อมูลที่ได้ไว้ของกลุ่มตนเอง ใน
ฐานข้อมูล Oracle และ Capture
หน้าจอ ทารายงานส่งงาน ผ่าน LMS
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
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การประเมินผล
5. พฤติกรรมของผูเ้ รียน และการตอบ
คาถามของผู้เรียนระหว่างเรียน
6. ความถูกต้องเหมาะสมของการจัดการวิว
และอินเด็กซ์ ใน Oracle ของแต่ละกลุ่ม
Mini Project

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Bryla, B., & Loney, K. (2013). Oracle Database 12: The Complete Reference. US: Oracle Press.
2. Oracle website. (2015). Oracle Help Center: Database Documentation. Retrieved June 14, 2015, from https://docs.oracle.com/en/database/
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
บันทึกหลังสอน
ในช่วงของการเรียนทฤษฎี 2 คาบแรก ผู้เรียน ยังไม่ค่อยเข้าใจประโยชน์ และเหตุผลในการทา วิวและอินเด็กซ์ ชัดเจนนัก แต่เมื่อได้มีการทดลองจัดการวิวและอินเด็กซ์กับ Mini Project
ของกลุ่มตนเอง และมีการซักถามเพิ่มเติม รวมถึงขอคาแนะนาเพิ่มเติมขณะเรียน LAB ในห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความสาคัญและประโยชน์ของการใช้วิวและอินเด็กซ์ใน
ระบบฐานข้อมูลมากขึน
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
หัวเรื่อง
ผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี
แนวคิด
ความปลอดภัยของฐานข้อมูลเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงในการใช้ระบบฐานข้อมูลในองค์กร เนื่องจากผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมีจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานหรือองค์กรขนาด
ใหญ่ ซึ่งอาจทาให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลทังโดยตังใจของผู้ใช้และโดยอุบัติเ หตุที่ไม่ได้ตังใจ การให้สิทธิ์กับผู้ใช้คนอื่นในการเข้าใช้ฐานข้อมูลมีความจาเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงสิทธิ์ เมื่อผู้ใช้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่งานหรือมีความจาเป็นในการใช้ข้อมูลที่เปลี่ยนไป นอกจากนีการเพิกถอนสิทธิ์การใช้ งานก็มีความสาคัญเช่นกัน เนื่องจากผู้ใช้มีการลาออกจากการเป็น
พนักงาน และบางครังอาจไปเข้าทางานกับบริษัทคู่แข่ง ซึ่งในกรณีนีการเพิกถอนสิทธิ์จะต้องรีบดาเนินการโดยทันทีเนื่องจากหากชักชัาอาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ โดยทั่วไปการวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูลและสิทธิ์ผู้ใช้เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database administrator: DBA) ที่จะพิจารณาและกาหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ต่าง ๆ ในองค์กร
วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียนเข้าใจผู้ใช้และสกีม่าในระบบ
ฐานข้อมูล
2. ผู้เรียนเข้าใจถึงความสาคัญของการ
จัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งานในระบบ
ฐานข้อมูล
3. ผู้เรียนสามารถใช้ Oracle ในการจัดการ
สิทธิ์การใช้งานและผู้ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
1. ผู้ใช้และสกีม่าในระบบฐานข้อมูลของ Oracle
กิจกรรมผู้สอน
2. ประเภทของผู้ใช้ที่อยู่บนฐานข้อมูล Oracle
1. บอกวัตถุประสงค์การเรียน
3. การควบคุมการเข้าถึงโดยผูด้ ูแลระบบหรือผูไ้ ด้รับ 2. บรรยาย
มอบหมายสิทธิ์ การสร้างผู้ใช้ การเปลี่ยน
3. แบ่งกลุ่มมอบหมายให้แต่ละกลุม่ Mini
รหัสผ่านผู้ใช้ การลบผู้ใช้ การกาหนดกลุ่มของ
Project จัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้งาน
สิทธิ์ผู้ใช้ การให้ระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้
ของสมาชิกในกลุ่มตนเองที่ได้สร้างไว้ใน
ใหม่ การให้ระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ
Oracle ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ใช้เก่า การเปลี่ยนระดับสิทธ์ในการเข้าถึง
ฐานข้อมูล การเพิกถอนระดับสิทธิ์ผู้ใช้
กิจกรรมผู้เรียน
4. การควบคุมสิทธิ์เข้าถึงโดยผู้ใช้งานแต่ละคน
1. ผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม Mini Project
ช่วยกันจัดการผู้ใช้และสิทธิ์การใช้ในแต่
ละบทบาทให้กับสมาชิกในกลุ่มใน
ฐานข้อมูล Oracle และ Capture
หน้าจอ ทารายงานส่งงาน ผ่าน LMS
เนื้อหา
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การประเมินผล
1. พฤติกรรมของผูเ้ รียน และการตอบ
คาถามของผู้เรียนระหว่างเรียน
2. ความถูกต้องเหมาะสมของการจัดการผู้ใช้
และสิทธิ์การใช้งาน ใน Oracle ของแต่
ละกลุม่ Mini Project

วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Facebook สาหรับตอบข้อซักถามของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับงานที่ได้มอบหมาย
4. LMS – Upload File เพื่อให้ผเู้ รียนส่ง
รายงาน

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
1. Bryla, B., & Loney, K. (2013). Oracle Database 12: The Complete Reference. US: Oracle Press.
2. Oracle website. (201 5). Oracle Help Center: Database Documentation. Retrieved June 14, 2015, from https://docs.oracle.com/en/database/
3. นาทิพย์ ตระกูลเมฆี. (2558). เอกสารประกอบการสอน ระบบแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
4. ศุภชัย จิวะรังสินี และขจรศักดิ์ สังข์เจริญ. (2551). คู่มือระบบฐานข้อมูล Oracle 11g ขันพืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: เทรนลิสต์.
บันทึกหลังสอน

ผู้เรียนรู้สึกสนุกและเข้าใจการกาหนดผู้ใช้และสิทฺธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้มากขึน เมื่อมีการจาลองสถานการณ์บทบาทของผู้ใช้ในกลุ่มสมาชิกที่แตก ต่างกันในระบบ
ฐานข้อมูล Mini Project ของผู้เรียน และทดลองใช้งานใช้ฐานข้อมูลในบทบาทของสมาชิกแต่ละคนทังส่วนที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ ด้วย Oracle ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
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แผนการสอนรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ
แผนการสอนรายวิชา
หัวเรื่อง
ผู้สอน
แนวคิด

ระบบไฟล์และฐานข้อมูล (308-321)
การประมวลความรู้ในรายวิชา
ดร.นาทิพย์ ตระกูลเมฆี

จานวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
จานวนชั่วโมงสอน ทฤษฎี 2 ชั่วโมง และ ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
การประเมินผล
สื่อการสอน
1. ผู้เรียนสามารถประมวลความรูท้ ี่ได้ศึกษา 1. ประมวลความรู้ในส่วนของคาสั่ง SQL จากการ
กิจกรรมผู้สอน
1. ผลการสอบย่อยด้วยวิธีการ LAB กริ่ง
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลจากการทา
สอบย่อย
1. จัดการสอบย่อยด้วยวิธีการ LAB กริ่ง ใน 2. ผลการนาเสนอ Mini Project ของผู้เรียน
แบบทดสอบย่อย และนาเสนอ Mini
2. ประมวลความรู้ในส่วนของการวิเคราะห์และ
ส่วนของคาสั่ง SQL
แต่ละกลุม่
Project ของกลุ่มผู้เรียน
ออกแบบระบบฐานข้อมูลจาก Mini Project ของ 2. บอกวัตถุประสงค์การนาเสนอผลงานของ 3. การมีส่วนร่วมแนะนา และซักถาม
กลุ่มผูเ้ รียน
ผู้เรียนแต่ละกลุม่ Project
เพิ่มเติมของผูเ้ รียนกลุ่มอื่น ต่อกลุม่ ที่
3. แนะนาในส่วนที่ขาดหายหรือผิดพลาด ใน
นาเสนอ Mini Project
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม Mini
Project รวมถึงชมเชยและยกตัวอย่าง
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันระหว่างกลุม่ ผู้เรียน
วัตถุประสงค์

เนื้อหา

กิจกรรมผู้เรียน
1. ทาแบบทดสอบ ด้วยวิธีการ LAB กริ่ง
2. นาเสนอ Mini Project ของกลุ่มผู้เรียน
ทังหมดตังแต่ วิเคราะห์ความต้องการ
จนกระทั่งถึงการจัดการระบบฐานข้อมูล
ใน Oracle ของกลุ่มผู้เรียน
3. เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นกับกลุ่ม
Mini Project อื่น
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อการสอน
สื่อการสอน
1. PowerPoint

เนื้อหา

การประเมินผล

เอกสารอ้างอิง
บันทึกหลังสอน
ในปีการศึกษาหน้า ผูส้ อนวางแผนจะลดกิจกรรมในส่วนของการประมวลผลความรู้ ให้เหลือเพียงกิจกรรมนาเสนอ Mini Project เท่านัน เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอสาหรับการดาเนิน 2
กิจกรรม อีกทังในปีการศึกษาหน้าคาดว่า จานวนผูเ้ รียนจะมีมากกว่าในปีการศึกษานี ดังนัน ผู้สอนวางแผนจะตัดกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมสอบย่อยออก

-27-

