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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT630  เทคโนโลยีฐำนข้อมูล(Database Technology) 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต (3-0-9) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแก้ว อำจำรย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2555 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    INT604  Database Management Systems หรือตำมควำมเห็นชอบของคณำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
22 ตุลำคม 2555 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในด้ำนฐำนข้อมูลและสำขำที่ใกล้เคียง 
ตลอดจนประโยชน์กำรประยุกต์ใช้งำนฐำนข้อมูล ผลกระทบ เพื่อน ำไปสู่กำรเป็นนักเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ มี
คุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรท ำงำนของระบบจัดกำรฐำนข้อมูลที่
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนำคตตำมแนวโน้มกำรพัฒนำในด้ำนระบบจัดกำรฐำนข้อมูลที่ ได้ มี
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ควำมก้ำวหน้ำไปตำมยุคสมัย 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับฐำนข้อมูลที่ทันสมัย เช่น คลังข้อมูล กำรประมวลผลเพื่อวิเครำะห์ข้อมูลออนไลน์ 

ฐำนข้อมูลเอ็กเอ็มแอล สถำปัตยกรรมของระบบฐำนข้อมูลกำรประมวลผลรำยกำรเปลี่ยนแปลงขั้นสูง 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย 45 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ 

 –  – กำรศึกษำด้วยตนเอง 135 
ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

– อำจำรย์ผู้สอน ใช้กระดำนสนทนำซึ่งนักศึกษำสำมำรถตั้งค ำถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้ตลอดเวลำ โดย
อำจำรย์ผู้สอน จะได้รับจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์แจ้งทันทีที่มีควำมเคลื่อนไหวในกระดำนสนทนำ และ
อำจำรย์ผู้สอนยังสำมำรถใช้เป็นสื่อในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรทำงวิชำกำรท่ีทันสมัยแก่นักศึกษำ 

– อำจำรย์ผู้สอน ใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ที่นักศึกษำสำมำรถติดต่อหำรือได้ตลอดเวลำ โดยนักศึกษำ
สำมำรถนัดหมำยเพื่อขอค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคลได้ โดยไม่จ ำกัดจ ำนวนชั่วโมง 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.4 เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 

2. ความรู้  

2.3 มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ ๆ และกำรประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงำนวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ใช้ควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรจัดกำรบริบทใหม่ที่ไม่คำดคิดทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และพัฒนำแนวคิดริเร่ิมและสร้ำงสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหำ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.3 มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรข้อโต้แย้ง
และปัญหำต่ำง ๆ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 
ผู้สอน 

1 Introduction to XML and 
Query Languages 

3 บรรยำยฝึกฝนแก้ไข
ปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

2 XPath Expression 3 บรรยำยฝึกฝนแก้ไข
ปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

3 XML Query 3 บรรยำย ฝึกฝนแก้ไข
ปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

4 XML in Databases 3 บรรยำยสำธิต ฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

5 XQuery in SQL/XML 3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

6 Relational to XML in 
SQL/XML 

3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

7 SQL/XML altogether 3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

8 Midterm Examination 2:30  ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
9 Databases for Business 

Intelligence 
3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน

แก้ไขปัญหำ 
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

10 
Data Warehouse Concept 

3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

11 
Data Warehouse Design 

3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
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12 OLAP System Concept and 
Design 

3 บรรยำย สำธิตฝึกฝน
แก้ไขปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

13 SQL/OLAP Extension 3 บรรยำย ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
14 Database System 

Architectures 
3 บรรยำย ฝึกฝนแก้ไข

ปัญหำ 
ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

15 Concurrency Control 3 บรรยำย ฝึกฝนแก้ไข
ปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

16 Database Recovery Systems 3 บรรยำย ฝึกฝนแก้ไข
ปัญหำ 

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 

17 Final Examination 2:30  ผศ.ดร.เกรียงไกร ปอแก้ว 
 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.4, 2.3, 3.1, 4.3 สอบกลางภาค  8 45% 

2 1.4, 2.3, 3.1, 4.3 สอบปลายภาค 17 45% 

3 1.4, 2.3, 3.1, 4.3 งานที่ได้มอบหมาย 
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management (5th Edition) 
 Thomas M. Connolly and Carolyn E. Begg, Addison Wesley, 2009. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
– E-Learning วิชำ INT630 (https://learning.sit.kmutt.ac.th/) 
– Facebook วิชำ INT630 (http://www.facebook.com/groups/180180925442579/) 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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 ไม่มี 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 
- กำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกนักศึกษำ ทั้งจำกกำรสนทนำโดยตรง และผ่ำนทำงกระดำน

สนทนำประจ ำวิชำ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ปรับปรุงวิธีกำรสอนในหัวข้อที่นักศึกษำโดยเฉลี่ยมีปัญหำ จำกกำรประเมินกำรสอบ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร

เรียนรู้ในวิชำ ได้จำกกำรสอบถำมนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลลัพธ์ของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
- หลังกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์จำกกำรสอบปลำยภำค และกำรสอบประมวล

ควำมรู ้
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำร
สอน และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ เช่น ปรับปรุงรำยวิชำทุก 3 ปี หรือตำม
ข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ตำมข้อ 4 

 


