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รายละเอียดของรายวิ ชา (มคอ.3)
ประจําภาคเรียนที ........1........./......2557...........

1087205 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิ จ
ชันปี ที.......2........หมูเ่ รียนที........1 และ 2.......(ภาคปกติ )
นักศึกษาหลักสูตรบริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต สาขาคอมพิ วเตอร์ธุรกิ จ
รหัส (2 ตัวแรก) 56

อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์เสาวลักษณ์ เป็ นการ, อาจารย์วิระพงศ์ จันทร์สนาม

คณะบริ หารธุรกิ จ
มหาวิ ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
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คํานํา
รายละเอียดรายวิชา 1087205 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ (Database System in Business)
เป็นรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฎีเบืองต้นเกียวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเบืองต้นเพือปฏิบตั งิ านได้ มีความ
เข้าใจถึงการหลักการ กระบวนการในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้
ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงาน หรือระบบธุรกิจต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดวิชานีจึงเป็นส่วนสําคัญต่อผูเ้ รียน ทีเน้นทังการเรียนการสอนทีเป็นทฤษฏี การฝึ ก
ปฏิบตั ิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฏษฏีและ
กรณีศึกษาต่างๆ จากกิจ กรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และการค้นคว้าจากแหล่ง การเรียนรู้
เพือให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูท้ ได้
ี จากการรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
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ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป
1. รหัสและชือรายวิ ชา
1087205 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
2. จํานวนหน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทรายวิชา : เอกบังคับ
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิ ดชอบรายวิ ชา
อาจารย์เสาวลักษณ์ เป็นการ, อาจารย์วริ ะพงศ์ จันทร์สนาม
5. ภาคการศึกษา / ชันปี ทีเรียน
ภาคการศึกษาที 1 ชันปีท ี 2
6. รายวิ ชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิ ชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเรียน
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9. วันทีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครังล่าสุด
วันที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพือให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจหลักการทํางานเกียวกับระบบฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล
2. เพือให้ผเู้ รียนสามารถประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล สามารถออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลได้
3. เพือให้ผเู้ รียนสามารถใช้คาํ สังเพือสืบค้นและปรับปรุงฐานข้อมูลได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพือให้นกั ศึกษามีความรูพ้ นฐาน
ื
เป็นการเตรียมความพร้อมทังทางด้านทักษะและป ัญญา ในการนํา
ความรูค้ วามเข้าใจ ไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพือสร้างระบบฐานข้อมูล
2. เพือให้นกั ศึกษาสามารถนาความรูท้ างด้านระบบฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจําวันและงานจริง
ได้
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนิ นการ
1. คําอธิ บายรายวิ ชา
ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับระบบฐานข้อมูลแบบจําลองฐานข้อมูลและแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตาราง
คีย์ กฎบูรณภาพพจนานุกรมข้อมูลรูปแบบและวิธกี ารในการวิเคราะห์ขอ้ มูลฟ ังก์ชนั การขึนตรงต่อกันในรูปแบบ
ต่างๆการทําให้อยูใ่ นรูปปกติแบบจําลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตระบบจั
ี
ดการฐานข้อมูลเบืองต้น พีชคณิต
เชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสําหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (เอส
คิวแอล) วงจรชีวติ การพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบืองต้น
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

30 ชัวโมงต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
30 ชัวโมงต่อภาค
75 ชัวโมงต่อภาค
ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เฉพาะราย
3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คาํ ปรึกษาได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม หรือนักศึกษาสามารถปรึกษาผ่านทาง
Facebook ของอาจารย์ได้
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสัตย์สุจริต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟ ังความคิดเห็นของผูอ้ นื รวมทังเคารพในคุณค่าและศักดิศรีของความเป็นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิ ธีการสอนทีจะใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
(1) ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนโดยการเช็คชือทุกครังในการเข้าเรียนเพือให้นกั ศึกษา
มีวนิ ยั และตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
(2) บรรยายเนือหา พร้อมกับการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกียวกับ
จริยธรรมทีเกียวข้องกับการใช้และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(3) มอบหมายงานกลุ่มทีเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม เพือให้นกั ศึกษามีภาวะเป็นผูน้ ํา และผูต้ าม และ
รับฟ ังความคิดเห็นของผูอ้ นื
(4) มอบหมายงานเดียวเพือให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
(1) การเข้าเรียน และส่งงานทีได้รบั มอบหมายตรงตามระยะเวลาทีกําหนดให้
(2) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทีเกิดขึนระหว่างการเรียน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทีจะได้รบั
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีทสํี าคัญของระบบฐานข้อมูล
(2) สามารถวิเคราะห์ป ัญหาเกียวกับข้อมูล เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครืองมือในการพัฒนาฐานข้อมูลทีเหมาะสม
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทังการนําไปประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนือง
(6) มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาทีศึกษาเพือให้เล็งเห็นการเปลียนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใช้
ี งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาทีศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อนื ๆ ทีเกียวข้อง
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2.2. วิ ธีการสอน
(1) การบรรยายและอธิบายเนือหาของวิชา พร้อมกับยกตัวอย่างของกรณีต่างๆมาประกอบเนือหา โดย
ให้นกั ศึกแสดงความคิดเห็น ร่วมกันสรุปบทเรียนและทําแบบฝึกหัด
(2) การมอบหมายงานกลุ่ม เพือให้นกั ศึกษามีขนวนในการคิดและวิเคราะห์จากกรณีศกึ ษา และการ
นําเสนอผลงานหน้าชันเรียน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
(2) การนําเสนอผลงานในชันเรียน
(3) แบบฝึกหัด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือใช้ในการแก้ไขป ัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นป ัญหาและความต้องการได้
(4) สามารถพัฒนาฐานข้อมูลและสามารถประยุกต์ฐานข้อมูลในงานธุรกิจได้
3.2 วิ ธีการสอน
(1) วิเคราะห์จากกรณีศกึ ษาหรือจากป ัญหาทีเกิดขึนจริง
(2) กําหนดให้นกั ศึกษาทําโครงงานรายวิชา และนําเสนอผลงานในชันเรียน
3.3 วิ ธีการประเมิ นผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
(1) การทํางานโครงงานรายวิชาและการเสนอผลงานในชันเรียน
(2) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบโดยเน้นข้อสอบทีมีการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ความรูจ้ ากทีได้ศกึ ษาฐานข้อมูล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบทีต้องการพัฒนา
(1) สามารถสือสารกับกลุ่มคนทีหลากหลายและสามารถสนทนาทังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ป ัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทังใน
บทบาทของผูน้ ํา หรือในบทบาทของผูร้ ่วมทีมทํางาน
(3) สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีนาสังคมในประเด็นทีเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในงานของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็นผูร้ เิ ริมในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆทังส่วนตัวและส่วนรวม
(6) มีการพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองและทางวิชาชีพให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนือง
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4.2 วิ ธีการสอน
(1) มอบหมายงานกลุ่มให้นกั ศึกษาทําร่วมกัน
(2) การพูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษา
(3) การศึกษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้
4.3 วิ ธีการประเมิ น
(1) การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการทํางานภายในกลุ่ม และการมีส่วนร่วมระหว่างเรียน
(2) ผลการดําเนินงานทีมอบหมายให้เป็นงานกลุม่
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
(1) มีทกั ษะในการใช้เครืองมือทีจําเป็นทีมีอยูใ่ นป ัจจุบนั ต่อการทํา งานทีเกียวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขป ัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อป ัญหาทีเกียวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสือสารอย่างมีประสิทธิภาพทังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสือการนําเสนอ
รายได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสอสารอย่
ื
างเหมาะสม
(5) สามารถค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ เช่น อินเตอร์ ห้องสมุด บทความและงานวิจยั
5.2 วิ ธีการสอน
(1) การสอนนําทฤษฏีมาใช้ในการแก้ไขป ัญหาหรือกรณีศกึ ษาตามทีมอบหมายให้
(2) มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการทํารายงานจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ
(3) มอบหมายโครงงานให้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลที
เหมาะสม
5.3 วิ ธีการประเมิ น
(1) การทํารายงานและการนําเสนอผลงาน
(2) คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลทีพัฒนาขึน
(3) การแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชันเรียน
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
1
- ปฐมนิเทศรายวิชาและ กําหนด
ข้อตกลงในรายวิชา
ความรู้ทวไปเกี
ั
ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล
- ข้อมูลและสารสนเทศ
- ระบบแฟ้ มข้อมูล
- ประเภทของแฟ้ มข้อมูล
- ข้อดีขอ้ จากัดของแฟ้ มข้อมูล
- ความหมายของฐานข้อมูล
- ความสําคัญของฐานข้อมูล
- ส่วนประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล
- รูปแบบของฐานข้อมูล
- โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล
2
สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานข้อมูล
- สถาป ัตยกรรม 3 ระดับ
- ประโยชน์ของสถาป ัตยกรรม
ของระบบฐานข้อมูล
- ความเป็นอิสระของข้อมูล
- ภาษาทีใช้ในระบบฐานข้อมูล
แบบจําลองฐานข้อมูล
-แบบจําลองเชิงสัมพันธ์
-แบบจําลองเครือข่าย
-แบบจําลองลําดับชัน
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จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
(ชัวโมง)
และสือทีใช้
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน
- ซักถามความรูพ้ นฐานของ
ื
ผูเ้ รียนก่อนเรียน
-บรรยายพร้อมกับการให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรุป
อภิปรายเนือหา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์

4

ผู้สอน
อาจารย์เสาวลักษณ์
เป็นการ

อาจารย์เสาวลักษณ์
กิ จกรรมการเรียนการสอน
เป็นการ
-บรรยายพร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ และ
ให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการสรุป
อภิปราย เนือหา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
3-4 ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์
- พีชคณิตเชิงสัมพันธ์
- คําศัพท์เทคนิคทีเกียวข้อง
- ความหมายของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
- ข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
-ประเภทของคีย์
-กฎทีเกียวข้องกับคียใ์ น
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ประเภทของรีเลชัน
5-6 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
- วัฏจักรการพัฒนาระบบ
- การศึกษาเบืองต้น
- การออกแบบฐานข้อมูล
- การติดตังระบบ
- การทดสอบและประเมินผล
- การดําเนินการ
- การบํารุงรักษาและการ
ปรับปรุง
โมเดลแบบ E-R
- ความคิดเกียวกับ E-R Model
- ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
- สัญลักษณ์ทใช้
ี ใน E-R Model
- ขันตอนการออกแบบ
- ตัวอย่างการเขียน E-R Model
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จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
(ชัวโมง)
และสือทีใช้
8
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบตั จิ ากกรณีศกึ ษา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์

4

กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบตั จิ ากกรณีศกึ ษา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
อาจารย์เสาวลักษณ์
เป็นการ

อาจารย์เสาวลักษณ์
เป็นการ
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที
7
- การแปลงอี-อาร์ โมเดล เป็ น
รูปโมเดลเชิ งสัมพันธ์

9-10

11-12

จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
(ชัวโมง)
และสือทีใช้
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ
- ฝึกปฏิบตั จิ ากกรณีศกึ ษา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์
สอบกลางภาค
นอร์มลั ไลเซชันและกฎความ
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
คงสภาพของข้อมูล
ยกตัวอย่างประกอบ และ
-กระบวนการนอร์มลั ไลเซชัน
ให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการสรุป
-นอร์มลั ระดับ 1
อภิปราย เนือหา
-นอร์มลั ระดับ 2
- การค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้
-นอร์มลั ระดับ 3
สือการสอน
-กฎความคงสภาพของเอนติตี
-เอกสารประกอบการสอน
-กฎความคงสภาพในการอ้างอิง
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
-กฎความคงสภาพของโดเมน
และคอมพิวเตอร์
ภาษา SQL (Structured Query
12
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
Language)
ยกตัวอย่างประกอบ
-ภาษาสําหรับการนิยามข้อมูล
- ทดลองปฏิบตั จิ ากใบงาน
-ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูล
- การค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้
-ภาษาสําหรับการควบคุม
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์
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ผู้สอน
อาจารย์เสาวลักษณ์
เป็นการ

อาจารย์วริ ะพงศ์
จันทร์สนาม

อาจารย์วริ ะพงศ์
จันทร์สนาม
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สัปดาห์ที

หัวข้อ/รายละเอียด

13

ทรานแซคชัน (Transaction)
- หลักการของทรานแซคชัน
- สถานะของทรานแซคชัน
(Transaction State)
-ขอบเขตของทรานแซคชัน
- การทํางานพร้อมกันของทราน
เซคชัน
- ความสามารถในการทํางานแบบ
ลําดับ (Scrializability)
ควบคุมการทํางานในภาวะ
พร้อมกัน
 ความจําเป็นในการควบคุมการ
ทํางานพร้อมกัน
 การใช้ล๊อคโปรโตคอล (LockBased Protocols)
- ล๊อค (Lock)
- ล๊อคตาย (Dead-Lock)
- ล๊อคโปรโตคอลแบบสองระยะ
(The two-Phase locking
Protocol)
- กราฟโปรโตคอล (GraphBased Protocols)
- โปรโตคอลเวลาประทับ
(Timestamp-Based Protocols)
ความปลอดภัยและการคงสภาพ
- ระบบควบคุมความปลอดภัย
- คําสังเกียวข้องกับความปลอดภัย
ของข้อมูล

14-15

จํานวน* กิ จกรรมการเรียนการสอน
(ชัวโมง)
และสือทีใช้
4
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพร้อมกับการ
ยกตัวอย่างประกอบ และให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรุป
อภิปราย เนือหา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์
6

ผู้สอน
อาจารย์วริ ะพงศ์
จันทร์สนาม

อาจารย์วริ ะพงศ์
กิ จกรรมการเรียนการสอน
-บรรยาย และให้นกั ศึกษามีส่วน จันทร์สนาม
ร่วมในการสรุป อภิปราย เนือหา
สือการสอน
-เอกสารประกอบการสอน
- สือ PowerPoint โปรเจคเตอร์
และคอมพิวเตอร์

สอบปลายภาค
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
เรียนรู*้
1.1(1)(6) (7)
2.1(1)(2)(3)
3.1(1)
1.1 (1)-(4)
2.1(1)-(3)
3.1(1)-(4)
4.1(1)(3)(5)
5.1(1)-(5)
1.1(1)(4)(5)
3.1(1)(3)

สัปดาห์ทีประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ น

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

6
11

30%
30%

โครงงานรายวิชา และการเสนอผลงาน
การค้นคว้า เขียนรายงาน แบบฝึกหัด
การส่งงานตามทีมอบหมาย

1-10

30%

การเข้าชันเรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย นําเสนอ
ความคิดเห็นในชันเรียน

1-10

10%

วิ ธีการประเมิ น**

หมวดที 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
โอภาส เอียมสิรวิ งศ์. (2551). ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดดูเคชัน.
กิตติ ภักดีวฒั นะกลุและจําลอง ครูอุตสาหะ.(2547). คัมภีร ์ ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร:
บริษทั เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จํากัด.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
ผศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์, ผศ.งามนิจ อาจอินทร์. ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่น: ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มณีโชติ สมานไทย.(2002). คู่มือการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา SQL ฉบับผู้เริ มต้น. กรุงเทพมหานคร:
ไอ ดี ซี.
สมศักดิ โชคชัยยุตกิ ุล. 2548. คู่มือการออกแบบระบบฐานข้อมูล. .กรุงเทพฯ :chulabook.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ไม่มี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หน้า 13

มคอ. 3

หมวดที 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมิน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
-ผลการเรียนของนักศึกษา
-สอบถามความเข้าใจระหว่างเรียน
-การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนดังนี
- ทบทวนกับหนังสือและเอกสารด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ๆในป ัจจุบนั พร้อมทังปรับปรุงเนือหาให้สอดคล้อง
- ปรับปรุงแนวการสอน (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามระบบ TQF
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ รายวิ ชาของนักศึกษา
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิโดยรวมในวิชาได้ดงั นี
-การตังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนน โดยอาจารย์ผสู้ อนผ่านไปยังหัวหน้าสาขาและคณบดี
5. การดําเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
ดังนี
- มีการปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะทีได้จากการประเมินและตามข้อเสนอแนะของผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิตามข้อ 4 ได้มกี ารศึกษาแนว คิด ทฤษฎีใหม่ๆ ค้นหากรณีศกึ ษาทีสัมพันธ์กบั เนือหา
เพือให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิงขึน เพือปรับปรุงแนวการสอน และพัฒนาวิธกี ารสอนให้ทนั ต่อ
การเปลียนแปลง
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