
 
 

แผนการจัดและการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา  ง30206 โครงสรางขอมลู                         1.0 หนวยกิต        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6                       ภาคเรียนท่ี  1      ปการศึกษา  2558 
อาจารยผูสอน   นางพรพิมล  ชุมแสง 
   
********************************************************************************************************* 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีเพื่อใชในการแกโจทยปญหาที่ซับซอนการแปลง
ข้ันตอนวิธีใหอยูในรูปของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรศึกษารูปแบบการดําเนินการขอมูลสายอักขระในรูปแบบ
ตางๆ รวมถึงโครงสรางขอมูลแบบตอเน่ืองและแบบไมตอเน่ือง โครงสรางขอมูลแบบแถวลําดับ โครงสรางขอมูล
แบบรายการโยง โครงสรางขอมูลแบบกองซอนและคิว โครงสรางขอมูลแบบกราฟ และโครงสรางขอมลูแบบตนไม 
ข้ันตอนวิธีการจัดเรียงและคนขอมูลในรูปแบบตางๆ 

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรที่มีหลักการและกระบวนการคิด
อยางเปนระบบ และรูจักโครงสรางของขอมูล ที่ใชทํางานในระบบคอมพิวเตอรรวมทั้งสามารถนําความรูทางดาน
โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธีไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 
2. ผลการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของขอมูลและฐานขอมูลได 
2. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร และความจําเปนทําใหเกิดการใชงานโดยระบบ

ฐานขอมูลได 
3. อธิบายสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลได 
4. อธิบายความแตกตางของฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน ฐานขอมูลแบบเครือขายและฐานขอมูลแบบสัมพันธ 
5. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Data) ได 
6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Model) ได 
7. อธิบายและออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Model) ได 
8. แปลงฐานขอมูลที่ออกแบบดวยแบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (E-R Model) เปนฐานขอมูลเชิง

สัมพันธได 
9. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน (Nomal Form) ได 
10. อธิบายความสัมพันธระหวางแอททริบิวตในแตละรีเลช่ัน และสามารถอธิบายวัตถุประสงคในการทําใหเปน

รูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน (Nomal Form) ได 
11. อธิบายประโยชนของระบบฐานขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชในงานตาง ๆ ได 
12. ใชเทคโนโลยีในการสรางฐานขอมูลไดอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ สรางสรรคและสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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3.  กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 
สัปดาหท่ี คาบท่ี เน้ือหา/สาระการเรยีนรู ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

1 1 ปฐมนิเทศและบทนํา 
แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

มีความเขาใจ วิธีการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 

1 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมลูและฐานขอมลู มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลและ
ฐานขอมูล 

2 
 

3-4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร และความจําเปนทําให
เกิดการใชงานโดยระบบฐานขอมูล 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเกบ็ขอมลู
ในระบบคอมพิวเตอร และความจําเปนทําให
เกิดการใชงานโดยระบบฐานขอมูลได 

3 
 

5-6 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถาปตยกรรมของ
ระบบฐานขอมลู 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถาปตยกรรม
ของระบบฐานขอมูล 

4-6 
 

7-12 ความแตกตางของฐานขอมลูแบบลําดับข้ัน 
ฐานขอมูลแบบเครือขายและฐานขอมูลแบบ
สัมพันธ 

มีความรูความเขาใจความแตกตางของ
ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน ฐานขอมูลแบบ
เครือขายและฐานขอมูลแบบสัมพันธ 

7-8 
 

13-16 
แนวคิดเกี่ยวกับขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Data) 

สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับขอมลูเชิง
สัมพันธ (Relational Data) ได 

9 
 

17-18 
แนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลองความสมัพันธ
ระหวางขอมูล (E-R Model) 

สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางขอมลู (E-R Model) ได 

10-12 19-24 
ออกแบบฐานขอมลูดวยแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางขอมลู (E-R Model) 

สามารถอธิบายและออกแบบฐานขอมลูดวย
แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล      
(E-R Model) ได 

13-14 25-28 
แปลงฐานขอมูลที่ออกแบบดวยแบบจําลอง
ความสัมพันธระหวางขอมลู (E-R Model) 
เปนฐานขอมลูเชิงสัมพันธ 

สามารถแปลงฐานขอมลูที่ออกแบบดวย
แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล       
(E-R Model) เปนฐานขอมลูเชิงสัมพันธ 

 
15-19 

 
29-38 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน 
(Nomal Form) และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางแอททริบิวตในแตละรีเลช่ัน และ
สามารถอธิบายวัตถุประสงคในการทําใหเปน
รูปแบบทีเ่ปนบรรทัดฐาน (Nomal Form) 

สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับรปูแบบทีเ่ปน
บรรทัดฐาน (Nomal Form) และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางแอททรบิิวตในแตละ 
รีเลช่ัน และสามารถอธิบายวัตถุประสงคใน
การทําใหเปนรูปแบบที่เปนบรรทัดฐาน     
(Nomal Form) ได 

 
20 
 

39-40 

ประโยชนของระบบฐานขอมูลเพื่อนําไป
ประยุกตใชในงานตาง ๆ และใชเทคโนโลยีใน
การสรางฐานขอมูลไดอยางคุมคา มี
ประสิทธิภาพ สรางสรรคและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

สงช้ินงาน 1 ช้ิน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การเรียนรูจากประสบการณโดยมีการกําหนดช้ินงานใหไปศึกษาคนควา 
  2. การสาธิต 
  3. การฝกทักษะปฏิบัติจริง 
  4. การทําใบงาน 
     
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง30206 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 
 4.1   ประเมินจากใบงานหรือการบานที่มอบหมาย                 80        คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10 คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค      - คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค      10  คะแนน 
          รวม 100  คะแนน 
 
รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอเปนดังน้ี 
4.1    ประเมินจากใบงาน และชิ้นงาน (80 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของ
งาน 

วันท่ีมอบ 
หมาย
งาน 

กําหนดสง 
เวลาท่ี

นักเรียน
ควรใช 

คะแนน 

1.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 1 งานเด่ียว   100 นาที 5 
2.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 2 งานเด่ียว   100 นาที 5 
3.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 3 งานเด่ียว   100 นาที 5 
4.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 4 งานเด่ียว   100 นาที 10 
5.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 5 งานเด่ียว   100 นาที 10 
6.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 6 งานเด่ียว   100 นาที 10 
7.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 7 งานเด่ียว   100 นาที 10 
8.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 8 งานเด่ียว   100 นาที 10 
9.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 9 งานเด่ียว   100 นาที 10 
รวม     80 
 
หมายเหตุ    1. เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึง เวลาที่ครูไดพจิารณาวา ในการทํางานหรอืการบานช้ินน้ัน ๆ   
                     นักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใด การประมาณการดังกลาว ครูไดพิจารณาจากความยาก   
                     ความซับซอน และปรมิาณของงานหรือการบานช้ินน้ัน ๆ  
                 2. งานหรือการบานที่มอบหมายแตไมไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางน้ีดวย เพื่อเปนขอมูลวา  
                    งานหรือการบานที่ไดมอบหมายทั้งหมดของรายวิชาน้ีนักเรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด 
 3. การปฏิบัติงานเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนกลุม แตใหเขียนรายงานเปนรายบุคคลเพื่อ ดูการ  
                      ทํางานของแตละคน  
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4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ง30206 ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558 ได
กําหนดหัวขอการประเมิน ดังแสดงในตารางขางลาง 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ตองปรับปรง 
(1) 

1.   ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น      
2.   ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น อดทน      
3.   ความมีเหตุผล      
4.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      
5.   ความซื่อสัตย      
6.   ความใจกวางรวมแสดงความคิดเห็น และ 
     รับฟง ความคิดของผูอื่น   

     

รวม      
รวมคะแนนจิตพิสัย 10 

 
4.4  การประเมินจากการสอบปลายภาค (10 คะแนน) 
 กําหนดการสอบปลายภาคจากการปฏิบัติงาน ระหวางวันที่ ………………………………….  พ.ศ. 2558  เวลาที่ใช
ในการสอบปฏิบัติงาน  100 นาที 
 เน้ือหาทีส่อบ ลักษณะขอสอบ จํานวนขอสอบยอยแตละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวขอที่ใชในการสอบ 
ลักษณะและ

จํานวน
ขอสอบ 

คะแนน 

การสอบการออกแบบช้ินงานเว็บไซต 1 ช้ิน สอบปฏิบัติ 10 
 


