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รหัสวิชา 3652105
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
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อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง
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คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช า 3652105 ระบบฐานข้ อ มู ล ทางธุ ร กิ จ (Database Systems in
Business) เป็นรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลัก สูต รปรับ ปรุง
พ.ศ. 2560 ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิช าเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและ
แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัพันธ์ แบบจาลองอี -อาร์ การบรรทัด ฐานข้อมูล ภาษาแอสคิวแอล การ
ออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล ทางธุร กิ จ ความมั่ น คงปลอดภั ย ของฐานข้ อ มู ล การบ ารุงรัก ษาและบริห าร
ฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงาน หรือระบบธุรกิจต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดวิชานี้จึงเป็นส่วนสาคัญต่อผู้เรี ยน ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฏี การ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ และการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ ผู้ เรียนได้แ นวทางในการจั ด การเรีย นรู้ท ฤษฏี แ ละ
กรณีศึกษาต่างๆ จากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการรายวิชาการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการทางานอนาคตได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พฤศจิกายน 2563
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน้า
4
4
5
6
10
36
36
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3652105 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) (Database Systems in Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา สวนมะลิ
อาจารย์ผู้สอน
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบารุง ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่จัดทา
20 พฤศจิกายน 2562
วันที่ปรับปรุงครั้งที่ 1
16 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมและแบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูล เชิงสัมพั นธ์ แบบจาลองอี -อาร์ การ
บรรทัดฐานข้อมูล
2. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจภาษาเอสคิวแอล ชุดคาสั่งในภาษาเอสคิวแอลในการจัดการข้อมูล
ในฐานข้อมูล
3. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการการออกแบบระบบฐานข้อมูลสาหรับงานธุรกิจ ตลอดจน
มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบารุงรักษาและบริหารฐานข้อมูล
4

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 16 พ.ย. 63)
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานการ
เรียนรู้ การนาไปเชื่อมโยงกับรายวิชาอื่น การนาไปประกอบอาชีพและนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อปรับ เนื้ อหารายวิช าที่สอนให้ มีความทันสมัย สอดคล้ องต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนาเสนอกรณีตัวอย่าง
2. เพื่อนาตัวอย่างโครงงานของรุ่นพี่มาให้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง
3. การจัดเตรียมเนื้อหาให้เรียนรู้และทบทวน รวมทั้งมอบงานผ่านระบบ LMS เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตาม
งานได้ด้วยตนเอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและแบบจาลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัพันธ์ แบบจาลองอี-อาร์ การบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาแอสคิวแอล การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การบารุงรักษาและบริหารฐานข้อมูล
Concepts of database system; database management system; architecture and data
model; relational database; E-R model; normalization; SQL; database system design in
business; database security systems; database maintenance and administration
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
เพื่อทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชาหรือหลักสูตร
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการโดยติดต่อนัดหมายอาจารย์ผ่านทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ ได้แก่ line ID
หรือ e-Mail: Suparat.dao@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็น ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
(1) กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
(2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกตนด้วยการมี
ระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน ส่งงานให้ตรงเวลา การแต่งกาย ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) การมอบงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
(5) อาจารย์ผู้สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้นให้นักศึกษาปฏิบัติจนเป็นนิสัย
และการสร้างต้นแบบที่ดี โดยการเข้าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นเพื่อนาไปปรับแก้ไข
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) วัดและประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการส่งงานตามข้อกาหนด
(3) วัดและประเมินจากปริมาณการกระทาความผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) วัดและประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและรายบุคคล
(5) วัดและประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขงานที่มีข้อบกพร่อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาในรายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
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 (4) สามารถติ ด ตามความก้าวหน้ าทางวิช าการและวิวัฒ นาการคอมพิ ว เตอร์ รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์
 (5) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ทางธุรกิจ
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
(1) การบรรยายในห้องเรียนของผู้สอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
(2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ และการเรียนรู้แบบสืบสอบ
(3) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้จากผู้เรียน
(4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎีที่ใช้สอน
(5) การเรียนรู้ร่วมมือ เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
(6) ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือแข่งขันเพื่อขอรับ
รางวัลประเภทต่าง ๆ จากผลงานที่ได้
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ โดยพิจารณาจากใบงาน ผลการ
ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้
(2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค รายงานที่ได้มอบหมายโดยมีแหล่งอ้างอิงผลงาน และการสอบปลายภาคการศึกษา
(3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
(4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้แบบร่วมมือจากรายวิชาหรือโครงงานที่นาเสนอ
(5) วัดและประเมิน ประเมินจากการนาเสนอรายงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ห รือ
ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับฝึกในรายวิชาดังนี้
 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
(1) ให้ผู้เรียนศึกษากรณีศึกษาการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติในการจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอ การแสดงความคิดเห็นต่อกรณีศึกษา
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(2) วัดและประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
(3) วั ด และประเมิ น จากผลการวิเคราะห์ แ บบวิ ภ าษวิ ธี เกี่ ย วกั บ ประเด็ น การจั ด การระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ในประเด็นที่ผู้ศึกษาสมควรได้รับพัฒนาใน
รายวิชาดังต่อไปนี้
 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) สามารถให้ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) การเป็นผู้นาแบบมีส่วนร่วมในการนาเสนองานทางวิชาการ
(3) การมอบหมายงานกลุ่ม การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
(2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า การแก้โจทย์งาน
(3) วัดและประเมินจากผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม
(4) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการนาเสนอรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
 (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 (2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลื อกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ ด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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(2) การสืบค้นและนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญ การนาเสนอข้อการเปรียบเทียบ สถิติ ด้านการ
จัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้สอนมอบหมายงานให้มีการสืบค้น
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) วัดและประเมินจากผลการติดตาม การคิด การวิเคราะห์ และนาเสนอรายงานประเด็นสาคัญด้าน
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
(2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(3) วัดและประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

1

- หัวข้อการสอน
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ
- ระบบแฟ้มข้อมูล
- ระบบฐานข้อมูล
- การนาฐานข้อมูลมาใช้ในการ
- จัดการข้อมูลทางธุรกิจ
- องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
- หน้าที่ของระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
- Data Dictionary และ File
Manager
- ประโยชน์ของฐานข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ

4

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตนเองพร้อม
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือและ
เว็บไซต์
2. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

2

นาเสนอประเด็นสาคัญเกี่ยวกับ
แนวคิดของฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
- การแปลงรูป และอินสแตนท์
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับผู้บริหารฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูลกับระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล
- ความอิสระของข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

3

ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็น
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและ
สามารถนาเสนอประเด็นสาคัญ
ของสถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล
- หัวข้อการสอน
แบบจาลองฐานข้อมูล
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

แบบจาลองฐานข้อมูล
- ประเภทของแบบจาลองข้อมูล
- การสร้างแบบจาลองข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับแบบจาลอง
ฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- - นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับแบบจาลอง
ฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม

2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างการสร้างแบบจาลองข้อมูล
และอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างแบบจาลอง
ข้อมูลนั้น
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

4

และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม
จากการสืบค้นข้อมูลและสามารถ
นาเสนอประเด็นสาคัญของ
แบบจาลองฐานข้อมูล
- หัวข้อการสอน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- โครงสร้างของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
- กฎความบูรณาภาพเชิงสัมพันธ์
- การแทนเค้าร่างฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
บอกถึงองค์ประกอบหลักของโครงสร้าง
ข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ
อธิบายความหมายนั้น
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
บอกลักษณะความแตกต่างของคีย์ และ
สรุปความเกี่ยวกับกฎ Referential
Integrity และ กฎ Entity Integrity
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

5-6

เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- หัวข้อการสอน
แบบจาลองอี-อาร์
- แนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลอง อีอาร์

สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
6. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
1. ตาราระบบ
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
สัปดาห์
2. ใบงานหรือใบความรู้
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- เอนทิตี
- แอททริบิวต์
- ความสัมพันธ์
- แอททริบิวต์บนความสัมพันธ์
- กฎบนความสัมพันธ์
- สรุปสัญลักษณ์ของแผนภาพอีอาร์
- การออกแบบแผนภาพอี-อาร์
- ตัวอย่างการสร้างแผนภาพอีอาร์
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต
จากการทาทดสอบย่อย
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการออกแบบแบบจาลอง
อี-อาร์
ทักษะทางปัญญา

ฝึกปฏิบัติออกแบบแผนภาพอี-อาร์
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนตอบคาถามทบทวนท้ายบทเรียน
6. ทดสอบย่อย
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

3. การนาเสนอด้วย
ภาพเลื่อน (Power
Point)
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. แบบทดสอบย่อย
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

7

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการออกแบบ
แบบจาลองอี-อาร์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการออกแบบ
แบบจาลองอี-อาร์
- หัวข้อการสอน
การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- การแปลงแผนภาพอี-อาร์เป็น
รีเลชัน

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ยกตัวอย่างแผนภาพแสดงความสัมพันธ์

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- การแปลงเอนทิตี
- การแปลงแอททริบิวต์ของ
เอนทิตี
- การแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนทิตี
- พจนานุกรมข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ของข้อมูล
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฎิบัติการแปลงแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
5. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
6. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
7. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

8

- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการแปลงแผนภาพอีอาร์เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- หัวข้อการสอน
การบรรทัดฐานข้อมูล
- แนวคิดเกี่ยวกับการบรรทัด
ฐานข้อมูล
- ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน
- การทาบรรทัดฐานข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนทากิจกรรมในการสร้างบรรทัด
ฐานข้อมูลเพื่อออกแบบโมเดลฐานข้อมูล
แบบเชิงสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น
บรรทัดฐาน
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบรรทัดฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการทาการบรรทัด
ฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล

9

และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการทาการตลาดผ่านยู
ทูปได้
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุด้วย UML
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
- UML
- คลาสไดอะแกรม
- องค์ประกอบและสัญลักษณ์
ของคลาสไดอะแกรม
- ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส
- คลาสไดอะแกรมสาหรับการ
ออกแบบฐานข้อมูล
- แอคทิวิตีไดอะแกรม
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุด้วย
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษามีทักษะในการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้าง
รายได้
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
23

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

10-11

และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML
- หัวข้อการสอน
ภาษาสาหรับการจัดการระบบ
ฐานข้อมูล
- ภาษาเอสคิวแอล
- ประเภทของคาสั่งภาษาเอสคิว
แอล
- ฟังก์ชันในคาสั่งเอสคิวแอล
- ชุดคาสั่งที่ช่วยจัดทาสรุปผล
รายการ
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาสาหรับการจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติการใช้ฟังก์ชันในคาสั่ง SQL การ
ระบุเงื่อนไข where ในคาสั่ง SQL และ
การใช้ชุดคาสั่ง GROUP BY ORDER BY
และ HAVING
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้นและนาเสนอข้อมูล
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. เว็บไซต์
www.w3school.com

2, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการใช้ภาษาสาหรับการ
จัดการระบบฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของภาษาสาหรับการ
จัดการระบบฐานข้อมูล
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
25

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

12

นาเสนอข้อมูล
- หัวข้อการสอน
การบารุงรักษาและการบริหาร
ฐานข้อมูล
- รายการเปลี่ยนแปลง
- การควบคุมการใช้งาน
ฐานข้อมูลโดยผู้ใช้หลายคน
- การสารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานข้อมูล
- การปรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี
ประสิทธิภาพ
- จริ ย ธรรม ส าห รั บ ผู้ บ ริ ห าร
ฐานข้อมูล
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล

4

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนกาหนดแบ่งกลุ่ม ให้
ผู้เรียนทากิจกรรมในการอภิปรายการ
เลือกใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
ควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล และการ
สารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

องค์กร และสังคม
- ตะหนักถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการบารุงรักษาและการ
บริหารฐานข้อมูล
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

13-14

และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการบารุงรักษาและ
การบริหารฐานข้อมูล
- หัวข้อการสอน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ ฐานข้อมูล
- วงรอบชีวิตการพัฒนา
ฐานข้อมูล
- ตัวอย่างการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- การออกแบบฐานข้อมูลด้วย
Microsoft Access
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

8

1. อาจารย์ผู้สอนบรรยายโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมตามหัวข้อบรรยายประจา
สัปดาห์
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทา
กิจกรรมในการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในงานธุรกิจจากกรณีศึกษา
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
3. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานตามใบงานหรือ
เอกสารที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้
สืบค้น
4. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบงานที่ผู้เรียน
นาเสนอและแจ้งให้ปรับแก้ไขหรือจัดทา
เพิ่มเติม
5. ผู้เรียนทาแบบฝึกทัดทบทวนท้าย
บทเรียน
6. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุป

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4

4 (1)
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่างเป็น
ระบบในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- นักศึกษาสามารถประยกต์
ความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจโดยอาศัย
ประสบการณ์ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล

เนื้อหาการเรียนการสอน
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

15

และสามารถนาเสนอประเด็น
สาคัญของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
- หัวข้อการสอน
- ผู้เรียนนาเสนอกรณีศึกษา
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจประจา
ภาคการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรียนรู้ตามความสนใจของ
ผู้เรียนตามองค์ประกอบและ
ข้อกาหนดตามที่ผู้สอนได้กาหนด
ไว้
- ทบทวนบทเรียน
- Learning Outcome
คุณธรรม จริยธรรม
- มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
- นักศึกษามีการตรงต่อเวลาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็นทีม สามารถ

4

1. ผู้เรียนนาเสนอผลการพัฒนาโปรแกรม
เชิงบูรณาการต่อผู้สอนและเพื่อนร่วมตอน
เรียน
2. อาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
อภิปราย ซักถาม
3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข
4. ผู้เรียนปรับแก้ไขผลงานพร้อมนาเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงสร้างสรรค์
5. อาจารย์ผู้สอนทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-14 โดยสรุป
6. ผู้เรียนร่วมอภิปรายพร้อมตั้งคาถาม
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
7. การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นขององค์ความรู้และทฤษฎี
อภิปรายสภาพปัญหาจากการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน

1. ตารา/เอกสาร
ประกอบการสอน
รายวิชาระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. ใบงานหรือใบความรู้
3. สื่อ PowerPoint
เว็บไซต์ BLOG FB
และ Youtube
4. สื่อมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1, 2, 3, 4

4 (1)

30

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

แก้ไขข้อขัดแย้ง และลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม
ความรู้
- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ผู้เรียนนาเสนอ
ทักษะทางปัญญา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และร่วมตอบคาถามในการ
นาเสนอผลงาน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษามีความรับผิดชอบใน
การที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่ม
และงานเดี่ยว
- นักศึกษาสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความ
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

ผู้สอน

(ระบุข้อ)

สะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
- นักศึกษามีความสามารถสื่อสาร
ด้านภาษาไทยในนาเสนอผลงาน
ทั กษะการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักศึกษาสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสมผ่าน
กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลและการ
นาเสนอข้อมูล
หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

-การมีส่วน
ร่วมในชั้น
เรียน
- การ
มอบหมาย
งานให้
นักศึกษาทา
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

คุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่า
คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต (1.1)
2. มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และวิชาชีพ
(1.7)

- การ
มอบหมาย
ใบงาน การ
ทดสอบย่อย
แบบฝึกหัด
แบบฝึก
ปฏิบัติ
- การ
นาเสนอ
รายงานการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือใน
รายวิชา

ความรู้
1. มีความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2.1)
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ

1. วัดและประเมินจากการตรง
ต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการมี
วินัยและความพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการส่งงานตาม
ข้อกาหนด
3. วัดและประเมินผลงานที่
ได้รับมอบหมายและการแก้ไข
งานที่มีข้อบกพร่องโดยไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. วัดและประเมินจากความมี
น้าใจในการช่วยเหลืออาจารย์
ผู้สอนและการช่วยแนะนาในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
1. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้จากใบงาน การทดสอบ
ย่อย แบบฝึกหัด แบบฝึกปฏิบัติ
2. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
สถานองค์ความรู้ โดยการสอบ
ระหว่างภาค
3. วัดและประเมินจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและสรุป
องค์ความรู้ โดยการสอบปลาย
ภาค

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

10

8

30

16

30
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มคอ. 3
กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ส่งผลงาน
เข้าร่วม
แข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล
- การ
ทบทวน
วรรณกรรม
และสรุป
สถานองค์
ความรู้ โดย
การสอบ
ปลายภาค
- มอบหมาย
งานให้
นักศึกษา
วิเคราะห์
แสดงความ
คิดเห็น
รวมทั้งร่วม
อภิปราย
กลุ่ม

และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา(2.2)

ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และอย่าง
เป็นระบบ (3.1)
2. สามารถรวบรวม
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ (3.3)

4. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอรายงานการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในรายวิชา/โครงการ
5. วัดและประเมินจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
6. วัดและประเมินจากการ
ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันเพื่อ
ขอรับรางวัล

1. วัดและประเมินจากการ
นาเสนอ การแสดงความคิดเห็น
ต่อกรณีศึกษา/งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. วัดและประเมินจากการ
แสดงความคิดเห็นในการ
อภิปรายกลุ่มของผู้เรียน
3. วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15
5

1-15

5
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กิจกรรม

ผลการเรียนรู้ที่ได้

วิธีการประเมิน

(ระบุข้อ)

- การ
นาเสนอ
ผลงานที่
ได้รับ
มอบหมาย
ทั้งงานกลุ่ม
และงาน
เดี่ยว

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบใน
การกระทาของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุม่ (4.4)

- การ
ติดตาม การ
คิด การ
วิเคราะห์
และ
นาเสนอ
รายงาน
ประเด็น
สาคัญด้าน
การจัดการ
ฐานข้อมูล
ทางธุรกิจ

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่
ในปัจจุบันต่อการทางาน
ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์(5.1)
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม(5.4)

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. วัดและประเมินจากผลการ
เรียนแบบร่วมมือ
2. วัดและประเมินจากผลการ
ค้นคว้า การตอบโจทย์งาน
3. วัดและประเมินจากผลการ
นาเสนอผลงานกลุ่มและการ
เป็นผู้นาในการอภิปรายซักถาม

1-15

5

1. วัดและประเมินจากผลการ
ติดตาม การคิด การวิเคราะห์
และนาเสนอรายงานประเด็น
สาคัญด้านการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียน
2. วัดและประเมินจากผลการ
สืบค้น เทคนิคการนาเสนอโดย
ใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสม
3. วัดและประเมินจาก
ความสามารถในการอธิบาย ถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือ การอภิปราย
กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้น
และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

1-15

5
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ลัดดา สวนมะลิ. (2560). ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
โอภาส เอี่ย มสิ ริ ว งศ์ . (2558). ระบบฐานข้ อมู ล (Database Systems) ฉบั บ ปรั บ ปรุ งเพิ่ ม เติ ม
กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดเอดูเคชั่น.
กอบเกี ย รติ สระอุ บ ล. (2563). เรี ย นรู้ Data Science และ AI : Machine Learning ด้ ว ย
Python. กรุงเทพมหานคร: มีเดีย เนทเวิร์ค
Ashwin Pajankar. (2020). Learn SQL with MySQL: Retrieve and Manipulate Data
Using SQL Commands with Ease (English Edition). BPB publication
Ben forta. (2019). SQL in 10 Minutes a Day, Sams Teach Yourself 5th Edition. NJ.
SAMS (eBook)

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการสอบของนักศึกษา
การวัดผล
ค่าคะแนน ร้อยละ 100 ได้จาก คะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรมการ
เรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน แบ่งได้ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ร้อยละ
5
2) ด้านความรู้
ร้อยละ
75
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ร้อยละ
10
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ
5
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ร้อยละ
5
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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การประเมินผล
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการเรียน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ค่าร้อยละ
85-100
79-84
73-78
67-72
61-66
55-60
50-54
0-49

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่ม ผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ปรับให้มีกรณีตัวอย่างที่สามารถเชื่อมโยงกับสาระรายวิชาอื่นในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เช่น
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ปรับให้ มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้ นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในงานธุรกิจ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนการสอบ/ระดับผลการเรียนของนักศึกษา พฤติกรรม
การเรียนรู้/ส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมายและการนาเสนอผลงาน การทดสอบย่อย โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การสอบ/ผลการเรียน พฤติกรรม/ส่วนร่วม มอบหมายงาน/นาเสนอ
✓
✓
✓
1. คุณธรรม จริยธรรม
✓
✓
✓
2. ความรู้
✓
✓
✓
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
✓
✓
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
✓
✓
✓
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับกิจกรรมการสอนมีความสอดคล้องต่อสภาพของกลุ่ม ผู้ศึกษาโดยการนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของสาระรายวิชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ปรับให้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนการสอน ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีของการนาคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ระบบฐานข้อมูลในงานธุรกิจ ตามข้อเสนอแนะ
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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