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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 

    3442406 ระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ (Business database management system) 

2. จํานวนหนวยกิต1 

    3 หนวยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน1 

     อาจารยกัลยานี เลื่องสุนทร 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรยีน1 

     ภาคเรียนท่ี 1/2559  

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre- requisites) (ถาม)ี 1 

    - 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 1 

    - 

8. สถานที่เรียน1 

     หองบรรยาย และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด1 

     20 มิถุนายน 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา1 

      เพื่อทราบหลักการและแนวคิดเรื่องขอมูล โครงสรางขอมูล ระบบฐานขอมูล การจัดการฐานขอมูล

สําหรับองคกรธุรกิจ ในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและวิธีการนําฐานขอมูลมาใชในองคกรธุรกิจ การแกไข

ปรับปรุงรวมถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลทางธุรกิจ 

 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรบัปรุงรายวิชา1 

    1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเรื่องระบบฐานขอมูล   

และเขาใจปญหาทางดานธุรกิจ และสามารถประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แกปญหา และสามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถประยุกตนําไปใชไดจริงในธุรกิจตางๆ  

    2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชหลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทาง

ปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม มีความสามารถนําความรูในเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสม และสามารถประยุกตความรูและทักษะในศาสตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของมาพัฒนาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

    3. เพื่อใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

    4. สามารถเลือกใชสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา1 

        แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปตยกรรมฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล การออกแบบฐานขอมูล

สําหรับองคกรธุรกิจ การนอมัลไลซขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล ภาษาประมวลผลขอมูล ความมั่นคง การ

ทํางานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ การดูแลระบบฐานขอมูล พื้นฐานของการออกแบบคลังขอมูล การ

จัดการฐานขอมูลสําหรับองคกรธุรกิจในรูปแบบตางๆ การพัฒนาและวิธีการนําฐานขอมูลมาใชในองคกร

ธุรกิจ การแกไขปรับปรุง รวมถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลทาง

ธุรกิจ 
2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตาม 

ความตองการ 

ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอ 

ภาคการศึกษา 

การศึกษาดวยตนเองให

นักศึกษาคนควา

นอกเหนือเวลาเรียน 
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3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล1 

   -  อาจารยประจาํรายวิชา แจงนักศึกษาผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

   -  อาจารยประจาํรายวิชา ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามเวลาวางที่ไมใชเวลาสอน  

 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 1.1.1 มีวินัย ตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 1.1.2 มีความเปนผูนําและผูตามเคารพสิทธิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเคารพกฏระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

 1.1.3 สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

 1.1.4 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชพี 

     1.2 วิธีการสอน1 

1.2.1 มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลา 

     1.3 วิธีการประเมินผล1 

1.3.1 พฤติกรรมการเขาเรียนและการสงงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย 

1.3.2 ประเมินจากการแตงกายที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. ความรู 

     2.1 ความรูที่ตองไดรับ1 

 2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคญัในเน้ือหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

 2.1.2 สามารถวิเคราะหปญหา ออกแบบ เขาใจและอธิบายความตองการทางเทคโนโลยี 

รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 2.1.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการของเทคโนโลยีเล็งเห็นการ 

เปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งการนําไปประยุกต 

 2.1.4 รู เขาใจ สนใจพัฒนาความรู ความชาํนาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่องสามารถ           

บูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2.1.5 มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตเทคโนโลยีท่ีใชงานไดจริง 

 

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3/4 
 

              

     2.2 วิธีการสอน1 

2.2.1 การบรรยายและมอบหมายงานใหผูเรียนคนควาเนื้อหาท่ีเก่ียวของ 

2.2.2 กําหนดประเด็นคําถาม ปญหา และอภิปราย 

2.2.3 การทํางานกลุม การนาํเสนอรายงาน และวิเคราะหกรณีศึกษา 

2.2.4 มอบหมายใหฝกปฏิบัติจากแบบฝกหัด 

     2.3 วิธีการประเมิน 

2.3.1 ประเมินจากผลการปฏบิัติงานเปาหมายบุคคลและกลุม 

2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะหกรณีศึกษาเปนกลุม 

2.3.3 ประเมินจากผลการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

2.3.4 ประเมินจากรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปญญา 

     3.1 ทักษะทางปญญาทีต่องพัฒนา1 

 3.1.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

 3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปประเด็นปญหา 

และความตองการเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 3.1.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 

     3.2 วิธีการสอน1 

3.2.1 การกําหนดหัวขอใหศึกษา คนควา วิเคราะห สรุปประเด็นปญหาและอธิบายวิธีการ

แกปญหาท่ีเกิดขึ้น 

3.2.2 มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณโดยตรง 

 

     3.3 วิธีการประเมินผล1 

3.3.1 ประเมินจากผลการปฏบิัติงานตามหัวขอที่มอบหมายและการมีสวนรวมในการอภิปราย 

3.3.2 ประเมินจากการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

     4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 4.1.1 สามารถเปนผูริเร่ิมและสื่อสารกับกลุมคนหลากหลาย เพื่อแกไขสถานการณทั้งสวนตัว 

และสวนรวมอยางเหมาะสม 

 4.1.2 สามารถใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกและมีความรับผิดชอบในการกระทํา 

ของตนเอง และสวนรวม 

 4.1.3 สามารถพัฒนาความรูทางวิชาชีพของตนเองอยางตอเน่ืองและความรูในศาสตรมา                

ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

     4.2 วิธีการสอน1 

4.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองและการทํางานรวมกัน 

4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูเปนกลุม และมีการสงงานตามเวลาที่กําหนด 

4.2.3 การนาํเสนอโครงงานและรายงาน 

     4.3 วิธีการประเมินผล1 

4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรูดวยตนเอง 

4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 

4.3.3 ประเมินจากการสงงาน และการนาํเสนอรายงาน 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

          5.1.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 5.1.2 สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

 5.1.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

 5.1.4 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

     5.2 วิธีการสอน1 

5.2.1 มอบหมายใหผูเรียนคนควาดวยตนเอง และทํารายงานท่ีมีการวิเคราะหเชิงตัวเลข หรือ

การอางอิงท่ีนาเชื่อถือ 

5.2.2 มอบหมายการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     5.3 วิธีการประเมินผล1 

5.3.1 ประเมินจากรายงานและการมีสวนรวมในการทาํงาน 

5.3.2 ประเมินจากรูปแบบการนําเสนอการใชสื่อเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห 

ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อที่ใช 

ผูสอน 

1 

 

- ปฐมนิเทศ 

- ศึกษาวิเคราะหผูเรียน 

- แนวการสอน การวัดและประเมินผล 

- แนะนําเนื้อหาวิชา 

4 - อธิบายแนวการสอน 

- การวิเคราะหผูเรียน 

- กิจกรรมกลุม 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

2 บทที่ 1 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 

-ระบบแฟมขอมลู 

-ระบบฐานขอมูล 

-สถาปตยกรรมฐานขอมลู 

-สถาปตยกรรมระบบจัดการฐานขอมลู 

 สําหรับผูใชหลายคน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทาย

บท 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

3 บทที่ 2 แบบจําลองขอมูล 

-แบบจําลองขอมลู 

-แบบจําลองขอมลูเชิงสมัพันธ 

-กุญแจหรือคืย 

-กฏความคงสภาพ 

-การลบและการแกไขขอมูล 

-พีชคณิตเชิงสัมพันธ 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทาย

บท 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

4 บทที่ 3 แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ 

-ชนิดของความสัมพันธ 

-สวนประกอบของแบบจําลองอ-ีอาร 

-คอนเนคทิวิต ี

-การพ่ึงพิงการมีอยูของเอนทิตอีื่น 

-เอนทิตีออนแอ 

-เอนทิตีเรียกซ้ํา 

-คอมโพสิตเอนทิตี 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทาย

บท 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

5-6 บทที่ 4 การออกแบบฐานขอมูล 

-การออกแบบฐานขอมลู 

-ขั้นตอนการออกแบบฐานขอมลู 

-การแปลงไดอะแกรมออีารเปนรีเลชัน 

-นอลมัลไลเซชัน 

-การแปลงใหอยูในรูป 1NF 

-การแปลงใหอยูในรูป 2NF 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทาย

บท 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 
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สัปดาห 

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

 -การแปลงใหอยูในรูป 3NF 

-การแปลงใหอยูในรูป BCNF 

-นอรมัลฟอรมท่ี 4 และ 5 

   

7 ทดสอบยอย 4 ทดสอบ อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

8 สอบกลางภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

9 บทที่ 5 ภาษาประมวลผลขอมูล 

-ภาษาสําหรับนิยามขอมูล 

-ภาษาสําหรับการจัดการขอมลู 

-ภาษาสําหรับควบคุมขอมลูระบบ 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทายบท 

- ฝกปฏิบัติการ 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

10 บทที่ 6 การบริหารฐานขอมูลและ

การจัดการความปลอดภัย 

-ความจําเปนที่ตองมีผูบริหารขอมลูและ

ผูบริหารฐานขอมูล 

-ผูบริหารขอมูลและผูบริหารฐานขอมลู 

-การสรางความเสียหาย 

-การควบคุมการเขาถึงขอมลู 

-การเขารหัสขอมูล 

-การสํารองขอมลูและการกูคืน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทายบท 

- ฝกปฏิบัติการ 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

11 บทที่ 7 การจัดการทรานแซคชั่น

และการควบคุมภาวะพรอมกัน 

-ทรานแซกชัน 

-การควบคุมภาวะพรอมกัน 

-ทรานแซกชันและการกูคืน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

- ทบทวนคําถามทายบท 

- ฝกปฏิบัติการ 

 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

12-14 บทที่ 8 การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ชวยในการออกแบบและพัฒนา

ฐานขอมูลทางธุรกิจ 

4 - บรรยาย / อภิปราย 

 

อ.กัลยานี  

   เลื่องสุนทร 

15 สอบปฏิบัติ 4 ทดสอบ อ.กัลยานี  

   เลื่องสุนทร 

16 สอบปลายภาค 2 สอบปลายภาค 

(ในตาราง ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย) 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม 

ที ่

ผลการ

เรียนรู 

วิธีการประเมิน สัปดาหที ่

ประเมิน 

สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1 

 

 

1.2  2.2  3.2  

4.2  5.2 

 

 

- การมีสวนรวมในช้ันเรียน การ

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 

- แบบฝกหัดทายบท 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

10% 

 

 

10% 

2 

 

1.3.2  1.3.3  

2.2.3  2.2.4  

2.2.5  3.2.1 

3.2.2  3.2.3  

3.2.4  4.2.1  

4.2.2  5.2.1  

5.2.2  5.2.3  

5.2.4  5.2.5 

-วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  

การนําเสนอโครงงาน 

สงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

การทํางานกลุม 

5-6, 12-14 

 

 

15% 

 

3 

 

 

1.3.4  2.3.1  

2.3.3  3.3.3  

3.3.4  3.3.5 

ทดสอบยอยและสอบปฏิบัติ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

7, 15 

8 

16 

10% 

25% 

30% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก1 

เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ 

 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ1 

สุจิตรา อดุลยเกษม, ระบบฐานขอมูล, กรุงเทพฯ : ทอป, 2553. 

วิเชียร เปรมชัยศักดิ,์ ระบบฐานขอมูล, กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2555. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, ระบบฐานขอมูล, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. 

วราภรณ โกวิทวรางกูร, ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ, กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิทักษอักษร, 2544. 

 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

    - เวบ็ไซต ที่เก่ียวของกับระบบฐานขอมูล และระบบจัดการฐานขอมูล 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     ในการประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี ้ มีดังนี้ 

- สนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

- ขอเสนอแนะผานทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

    ในการเก็บขอมลูเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักเรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรงุการสอน 

     สัมมนาระดมความคิดเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประจํารายวชิา เมื่อสิ้นป

การศึกษา 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

           -     ทวนสอบกับแผนการสอนของหลักสูตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

            -    ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศหลายๆ รูปแบบ เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากสถานท่ีจริง 

            -    การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรบัปรุงและพัฒนารายวิชา 

            -    ปรับปรุงและพฒันาแผนการสอนตามประมวลรายวชิา 

 


