
เอกสารหมายเลข มคอ.3/1 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
    3442406 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Business database management system) 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
    3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
     อาจารย์กัลยานี เลื่องสุนทร 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
     ภาคเรียนที่ 2/2559  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1 
    - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1 
    - 
8. สถานที่เรียน1 
     ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
     20 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 
      เพ่ือทราบหลักการและแนวคิดเรื่องข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล
ส าหรับองค์กรธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาและวิธีการน าฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กรธุรกิจ  การแก้ไข
ปรับปรุงรวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
    1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเรื่องระบบฐานข้อมูล   
และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา และสามารถ                  ที่สามารถประยุกต์น าไปใช้ได้จริงในธุรกิจต่างๆ  
    2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช้หลักการเหตุและผล รวมทั้งหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถน าความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน 
    3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
    4. สามารถเลือกใช้สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา1 
        แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
ส าหรับองค์กรธุรกิจ การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล ความมั่นคง การ
ท างานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ์ การดูแลระบบฐานข้อมูล พ้ืนฐานของการออกแบบคลังข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูลส าหรับองค์กรธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาและวิธีการน าฐานข้อมูลมาใช้ในองค์กร
ธุรกิจ การแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา1 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตาม 
ความต้องการ 
ของนักศึกษา 

ปฏิบัติ 30 ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเองให้
นักศึกษาค้นคว้า

นอกเหนือเวลาเรียน 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   -  อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
   -  อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามเวลาว่างที่ไม่ใช่เวลาสอน  
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
     1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.1.2                                                                               

                                 
 1.1.3                                                                   
 1.1.4 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และวิชาชีพ 
     1.2 วิธีการสอน1 

1.2.1 มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 

     1.3 วิธีการประเมินผล1 
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานตามระยะเวลาที่นัดหมาย 
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. ความรู้ 
     2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1 

 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
 2.1.2                                                                    

                                                                           
 2.1.3                                                                        

                                                                      
 2.1.4 รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องสามารถ           

บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1.5 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง 
 

2.2 วิธีการสอน1 
2.2.1 การบรรยายและมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2 ก าหนดประเด็นค าถาม ปัญหา และอภิปราย 
2.2.3 การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน และวิเคราะห์กรณีศึกษา 

              2.2.4 มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกหัด 
     2.3 วิธีการประเมิน 

2.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป้าหมายบุคคลและกลุ่ม 
2.3.2 ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นกลุ่ม 
2.3.3 ประเมินจากผลการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

              2.3.4 ประเมินจากรายงานและการน าเสนอในชั้นเรียน 
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3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1 

 3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.1.2                                                                       

                                                     
 3.1.3                                                                            
 

     3.2 วิธีการสอน1 
3.2.1 การก าหนดหัวข้อให้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและอธิบายวิธีการ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
3.2.2 มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง 
 

     3.3 วิธีการประเมินผล1 
3.3.1 ประเมินจากผลการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1.1                                                                                 
                        

 4.1.2                                                                    
                     

           4.1.3                                                                                       
    ำ                         

     4.2 วิธีการสอน1 
4.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและการท างานร่วมกัน 
4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และมีการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 
4.2.3 การน าเสนอโครงงานและรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล1 
4.3.1 ประเมินจากรายงานการศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
4.3.3                                         
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 
          5.1.1        ในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.1.3                                            และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.1.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
     5.2 วิธีการสอน1 

5.2.1 มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงานที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข หรือ
การอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 

5.2.2 มอบหมายการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     5.3 วิธีการประเมินผล1 

5.3.1 ประเมินจากรายงานและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
5.3.2 ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

- ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
- แนวการสอน การวัดและประเมินผล 
- แนะน าเนื้อหาวิชา 

4 - อธิบายแนวการสอน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- กิจกรรมกลุ่ม 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

2 บทที่ 1 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 
-ระบบแฟ้มข้อมลู 
-ระบบฐานข้อมูล 
-สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
-สถาปัตยกรรมระบบจดัการฐานข้อมูล 
 ส าหรับผู้ใช้หลายคน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

3 บทที่ 2 แบบจ าลองข้อมูล 
-แบบจ าลองข้อมูล 
-แบบจ าลองข้อมูลเชิงสมัพันธ์ 
-กุญแจหรือคืย ์
-กฏความคงสภาพ 
-การลบและการแกไ้ขข้อมูล 
-พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ 
 

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4 บทที่ 3 แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
-ชนิดของความสัมพันธ์ 
-ส่วนประกอบของแบบจ าลองอ-ีอาร ์
-คอนเนคทิวิตี 
-การพึ่งพิงการมีอยู่ของเอนทิตีอื่น 
-เอนทิตีอ่อนแอ 
-เอนทิตีเรียกซ้ า 
-คอมโพสิตเอนทิต ี

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

5-6 บทที่ 4 การออกแบบฐานข้อมูล 
-การออกแบบฐานข้อมูล 
-ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล 
-การแปลงไดอะแกรมอีอาร์เป็นรีเลชัน 
-นอล์มัลไลเซชัน 
-การแปลงให้อยู่ในรูป 1NF 
-การแปลงให้อยู่ในรูป 2NF 
-การแปลงให้อยู่ในรูป 3NF 
-การแปลงให้อยู่ในรูป BCNF 
-นอร์มัลฟอร์มที่ 4 และ 5 

8 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

7 ทดสอบย่อย 4 ทดสอบ อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

8 สอบกลางภาค 4 ทดสอบผลการเรียน อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

9 บทที่ 5 ภาษาประมวลผลข้อมลู 
-ภาษาส าหรับนิยามข้อมูล 
-ภาษาส าหรับการจดัการข้อมลู 
-ภาษาส าหรับควบคุมข้อมลูระบบ 

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
- ฝึกปฏิบัติการ 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

10 บทที่ 6 การบริหารฐานข้อมูลและการ
จัดการความปลอดภัย 
-ความจ าเป็นท่ีต้องมผีู้บริหารข้อมลูและ
ผู้บริหารฐานข้อมลู 
-ผู้บริหารข้อมูลและผู้บริหารฐานขอ้มูล 
-การสร้างความเสียหาย 
-การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 
-การเข้ารหสัข้อมูล 
-การส ารองข้อมลูและการกู้คืน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
- ฝึกปฏิบัติการ 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 

11 บทที่ 7 การจัดการทรานแซคชั่นและ
การควบคุมภาวะพร้อมกัน 
-ทรานแซกชัน 
-การควบคุมภาวะพร้อมกัน 
-ทรานแซกชันและการกูค้ืน 

4 - บรรยาย / อภิปราย 
- ทบทวนค าถามทา้ย
บท 
- ฝึกปฏิบัติการ 
 

อ.กัลยานี เลื่องสุนทร 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน / สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

12-14 บทที่ 8 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ช่วยในการออกแบบและพัฒนา
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

12 - บรรยาย / อภิปราย 
 

อ.กัลยานี  
   เลื่องสุนทร 

15 สอบปฏิบัต ิ 4 ทดสอบ อ.กัลยานี  
   เลื่องสุนทร 

16 สอบปลายภาค 2 สอบปลายภาค 
(ในตาราง ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั) 

 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 
 
 

1.2  2.2  3.2  
4.2  5.2 
 
 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

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 

-วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า  
การน าเสนอโครงงาน 
ส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
การท างานกลุ่ม 

5-6, 12-14 
 
 

15% 
 

3 
 
 

1.3.4  2.3.1  
2.3.3  3.3.3  
3.3.4  3.3.5 

ทดสอบย่อยและสอบปฏบิัต ิ
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

7, 15 
8 
16 

10% 
25% 
30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลัก1 
เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 

สุจิตรา อดุลย์เกษม, ระบบฐานข้อมูล, กรุงเทพฯ : ท้อป, 2553. 
วิเชียร เปรมชัยศักดิ์, ระบบฐานข้อมูล, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555. 
โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, ระบบฐานข้อมูล, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551. 
วราภรณ์ โกวิทวรางกูร, ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2544. 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    - เว็บไซต ์ทีเ่กีย่วข้องกับระบบฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล 
 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     ในการประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  มีดังนี้ 

- สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลการเรียนของนักเรียน 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
     สัมมนาระดมความคิดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประจ ารายวิชา เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           -     ทวนสอบกับแผนการสอนของหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
            -    ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง 
            -    การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
            -    ปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอนตามประมวลรายวิชา 
 


