รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS604 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(Business Information System)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร. สุรยี ์ ฟูนิลกุล
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1- 2 / ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล าสุด
15 พฤษภาคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อ ให้นัก ศึก ษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อ มูล เพื่อสามารถออกแบบและติดตัง้
สาหรับใช้ใ นการดาเนินธุรกิจได้ และสามารถเข้าใจหลักการการสร้างฐานข้อมูลเพื่อ ทาการเก็บ
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ข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การด าเนิ นธุ รกิจได้โดยการวิเ คราะห์ และเก็บรวบรวมความ ต้อ งการจาก
ผูใ้ ช้งาน นักศึกษาเข้าใจในหลักการทางานและประโยชน์ของระบบธุรกิจอัจฉริยะ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจได้
2. เพื่อ ให้นัก ศึก ษาสามารถออกแบบและติด ตัง้ ระบบฐานข้อ มูล ในการจัด เก็บ ข้อ มูล ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ร่วมกับการดาเนิน
ธุรกิจได้
4. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาข้อมูลทีเ่ ก็บในฐานข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ และ
จัดทารายงานต่าง ๆ ได้ดว้ ยระบบธุรกิจอัจฉริยะ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความรู้พ้นื ฐานของฐานข้อมูล ความสาคัญและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองข้อมูล การ
ออกแบบจาลองข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งาน การออกแบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล
การวาดไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบจาลองข้อมูลโดยการทานอมอลไลซ์เซชัน
การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ภาษาเอสคิวแอล การสร้างตาราง การสร้างวิว การใช้คาสังเอสคิ
่
วแอล
เพื่อเรียกดูขอ้ มูล เพิม่ ข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และลบข้อมูล การใช้เครื่อ งหมายต่าง ๆ การใช้ฟงั ก์ชนั
และการเชื่อมตารางด้วยคาสังเอสคิ
่
วแอล ความรูพ้ ้นื ฐานของระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุ นการ
ตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับระบบคลังข้อมูล ความรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับเหมือง
ข้อมูล และการจัดการและนาเสนอข้อมูลในหลายมิตดิ ว้ ยการใช้คาสังเอสคิ
่
วแอล พร้อมกับ หลักการ
และขัน้ ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผูเ้ กี่ยวข้อง ผลกระทบของการ
ใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ต่ อ บุ ค คลและสัง คม การป้อ งกัน อันตราย หรือ ภัยจากการใช้ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การ
ตนเอง
ฝึ กงาน
45 ชัวโมง
่
ไม่ม ี
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
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- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1 . คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ องพัฒนา
)1.1) สามารถจัดการปญั หาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ บั ซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรูส้ กึ
ของผู้อ่นื อย่างรอบรู้ ยุติธ รรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปญั หาตามหลักการและ
ค่านิยมอันดี ให้ขอ้ สรุปทีไ่ วต่อความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื
)1.3) แสดงออกซึ่ง ภาวะผู้ น าในการส่ ง เสริม ให้ม ีก ารประพฤติป ฏิบ ัติต ามหลัก คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนทีก่ ว้างขวางขึน้
(1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธกี ารสอน
- การสอนให้นัก ศึกษาได้เ ข้าใจถึง หลักการและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อ งสาหรับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยการอ้างอิงจากหลักการและทฤษฎีทไ่ี ด้รบั อย่างแพร่หลาย
- การให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง
- ให้นกั ศึกษาสามารถรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วน
ตามทีก่ าหนด
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- การเข้าใจถึงทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อการสร้างฐานข้อมูลรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้
- การใช้เอกสารอ้างอิงและซอฟต์แวร์ในการพัฒนาฐานระบบสารสนเทศที่ได้รบั การยอมรับ
และถูกลิขสิทธิ ์
- การส่งงานทีถ่ ูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรูท้ ต่ี อ้ งได้รบั
(2.2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจยั อย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจใน
ระดับแนวหน้า
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายเนื้อหา
- ให้นกั ศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาทีเ่ กี่ยวข้องร่วมกัน
- ให้นกั ศึกษาซักถามและค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม เพื่อตอบคาถามจากกรณีศกึ ษา
2.3 วิธกี ารประเมินผล
- การทาแบบฝึ กหัดย่อยในห้อ งเรียน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้ว ยข้อสอบที่เ น้ นการวัด
หลักการและทฤษฎี
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปญั ญาทีต่ อ้ งพัฒนา
(3.1) ใช้ความรูท้ างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นการจัดการบริบทใหม่ท่ไี ม่คาดคิดทางระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ และพัฒนาแนวคิดริเริม่ และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญั หา
3.2 วิธกี ารสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเพื่อทาการสร้างระบบสารสนเทศตามกรณีศกึ ษาที่
กาหนดให้
- การมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นการใช้คาสังเพื
่ ่อสร้างระบบสารสนเทศตามกรณีศกึ ษาที่
กาหนดให้
- การมอบหมายให้ทารายงาน นาเสนอผลการศึกษา และอภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้อ สอบที่มกี ารวิเ คราะห์ ปญั หาและการประยุก ต์
ความรูท้ ศ่ี กึ ษา
- ประเมินจากการวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่มในชัน้ เรียน
- ประเมินจากรายงานทีใ่ ห้นกั ศึกษาทา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
(4.1) สามารถแก้ไขปญั หาทีม่ คี วามซับซ้อน หรือความยุง่ ยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ดว้ ยตนเอง
4.2 วิธกี ารสอน
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่กาหนดให้โดยเน้นการประยุกต์ความรูท้ ่เี รียนใน
วิชากับปญั หาทีก่ าหนด
- ให้นัก ศึก ษาร่ว มเสนอแนะ วิเ คราะห์กรณีศึกษาต่ าง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับการสร้างระบบ
สารสนเทศ โดยการมอบหมายงานรายกลุ่ม
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปญั หาในกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
(5.1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปญั หา
สรุปปญั หาและเสนอแนะแก้ไขปญั หาในด้านต่าง ๆ
5.2 วิธกี ารสอน
- ตัง้ คาถามกับนักศึกษาในระหว่างการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาฝึกคิดหาวิธกี ารแก้ปญั หา
- ให้นกั ศึกษาอภิปรายการจัดการกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
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- ให้นกั ศึกษานาเสนอผลจากการคิดคาสังส
่ าหรับการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการทางานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศกึ ษาทีไ่ ด้รบั
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยการใช้
หลักการควบคุมและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Database Systems

จานวน
ชัวโมง
่
3

2

Data Models

3

3

Database Design

3

4

The Relational Database Model

3

5

The Relational Database Model
(Exercise)

3

6

The Entity Relationship Modeling

3

7

The Entity Relationship Modeling
(Exercise)

3

8

สอบกลางภาค

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ สาธิต
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ สาธิต
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ สาธิต
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ สาธิต
- อภิปราย

ผูส้ อน
ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

6

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
9
Normalization of Database
Tables with Exercise
10
Introduction to Structured Query
Language (SQL) and Advanced
SQL
11
Transactional Management and
Concurrency Control
12
SQL Lab with Oracle Database

3
3

3
3

Lab for Transactional
Management and Concurrency
Control
Business Intelligent and Data
Warehouse

3

3

16

System build Implementation and
Maintenance: Change
Management
Review and Lab exercise

17

สอบปลายภาค

13

14

15

2.

จานวน
ชัวโมง
่

3

3

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบตั กิ าร
บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
ฝึกปฏิบตั กิ าร

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

- บรรยาย/สาธิต/ยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึกปฏิบตั กิ าร
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบตั กิ าร

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

-

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
วิ ธีการประเมิ น
ที่
เรียนรู้
1
1.1, 1.3, - พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีสว่ น
1.4, 3.1
ร่วมและการแสดงความคิดเห็นในชัน้
เรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
5%

7
กิ จกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู้
2
2.2
3

วิ ธีการประเมิ น
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วย
ข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
สัปดาห์ท่ี 8
และ 17

2.2, 3.1, การฝึกปฏิบตั ิ การทารายงาน วัดผลจาก ตลอดภาค
4.1, 5.1 การวิเคราะห์ อภิปราย แก้ไขปญั หา และ การศึกษา
การฝึกปฏิบตั ิ

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
-สอบกลางภาค 30%
-สอบปลายภาค 30%
แบบฝึกหัดรายกลุ่ม
15%
รายงาน 20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Stephen Morris, Peter Rob, Carlos Coronel (2012) Database Principles Fundamentals of
Design, implementation and Management, Cengage Learning, Inc South-Western College
Publishing, 10th Edition, ISBN10: 1133311970 ISBN13: 9781133311973
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- ระบบสารสนเทศกับการดาเนินธุรกิจ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg. (2005) Database Systems: A Practical
Approach to Design, Implementation, and Management, Harlow, Essex, England ;
New York : Addison-Wesley, 4th edition, ISBN: 0321210255 (pbk.)
- Bocij, P., Greasley, A., and Hickie, S. (2008), Business Information Systems:
Technology, Development and Management for the E-Business, 4th edition,
Prentice Hall, pp. 1-710. ISBN-13: 978-0273716624
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
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3. การปรับปรุงการสอน
- เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพื่อให้อาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งของการจัดการ
ฐานข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนาการสอนจากผลการประเมินทีไ่ ด้รบั
4. การทบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ วิธกี ารให้คะแนน และการตัดเกรด
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
ปรับปรุงรายวิชาอย่างสม่าเสมอตามความเหมาะสม หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4

