รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่

1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS604 การจัดการฐานข้อมูลเพือ่ ธุรกิจ
(Business Database Management)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
รศ.ดร. สุรยี ์ ฟูนิลกุล
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
8 กรกฎาคม 2564
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ ระบบฐานข้อมูล และสามารถเข้าใจหลักการการสร้าง
ฐานข้อมูลเพือ่ ทาการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจได้โดยการวิเคราะห์ และเก็บรวบรวม
ความต้องการจากผูใ้ ช้งาน นักศึกษาเข้าใจในหลักการการเขียนคาสังเอสคิ
่
วแอลเพือ่ สร้างฐานข้อมูล
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และดึงข้อมูลเพือ่ ออกรายงานด้วยคาสังเอสคิ
่
วแอลเบือ้ งต้น การออกแบบจาลองข้อมูลโดยการทานอ
มอลไลซ์เซชัน สามารถประยุกต์หลักการการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลสาหรับธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ น้ื ฐาน มีความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจได้
2. เพื่อ ให้นั ก ศึก ษาสามารถออกแบบและติด ตัง้ ระบบฐานข้อ มูล ในการจัด เก็บ ข้อ มูล ได้อ ย่ า ง
เหมาะสม
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ร่วมกับการดาเนิน
ธุรกิจได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ความรู้พ้นื ฐานของฐานข้อมูล ความสาคัญและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองข้อมูล การ
ออกแบบจาลองข้อมูลจากความต้องการของผูใ้ ช้งาน การออกแบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล
การวาดไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล การออกแบบจาลองข้อมูลโดยการทานอมอลไลซ์เซชัน
การสร้างฐานข้อมูลโดยการใช้ภาษาเอสคิวแอล ความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับระบบคลังข้อมูล หลักการ
และขัน้ ตอนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผูเ้ กี่ยวข้อง ผลกระทบของ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม การป้ องกันอันตราย หรือภัยจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /
การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/การ
ตนเอง
ฝึ กงาน
45 ชัวโมง
่
ไม่มี
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- นักศึกษาสามารถนัดหมายเพื่อขอคาปรึกษา และ/หรือ ขอคาแนะนาผ่านทางอีเมลล์ และ/หรือ
ทางสือ่ สังคมออนไลน์ LINE และ/หรือทางข้อความผ่าน MS Teams
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
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PLO1: วิ เคราะห์และจัดการการใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนา
PLO1A วิเคราะห์หลักการ สถาปั ตยกรรม และการออกแบบระบบข้อมูลองค์กร
PLO1B จัดการข้อมูล วิเคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศทีไ่ ด้มา
PLO1C พิจารณาเปรียบเทียบระบบงานและเทคโนโลยีระดับองค์กร
1.2 วิธกี ารสอน
- การสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องสาหรับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล โดยการอ้างอิงจากหลักการและทฤษฎีทไ่ี ด้รบั อย่างแพร่หลาย
- การให้นกั ศึกษาได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง
- ให้นกั ศึกษาสามารถรับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วน
ตามทีก่ าหนด
1.3 วิธกี ารประเมินผล
- การเข้าใจถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทีใ่ ช้และสามารถนาไปประยุกต์เพื่อการสร้างฐานข้อมูลรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้
- การใช้เอกสารอ้างอิงและซอฟต์แวร์ ในการพัฒนาฐานข้อมูล ที่ได้รบั การยอมรับและถูก
ลิขสิทธิ ์
- การส่งงานทีถ่ ูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา
PLO3: ปรับใช้ระบบสารสนเทศเข้ากับกระบวนงานทางธุรกิจ
2.1 ประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั
PLO3A วิเคราะห์ปัญหาในระบบธุรกิจดิจทิ ลั และเลือกวิธแี ก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
PLO3B ตัดสินใจเลือกระบบสารสนเทศและจัดการการบูรณาการทีเ่ หมาะสม
2.2 วิธกี ารสอน
- บรรยายเนื้อหา
- ให้นกั ศึกษาได้ฝึกการวิเคราะห์และอภิปรายกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน
- ให้นกั ศึกษาซักถามและค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ ตอบคาถามจากกรณีศกึ ษา
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาเพือ่ ทาการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลตาม
กรณีศกึ ษาทีก่ าหนดให้
- การมอบหมายให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ใิ นการใช้คาสังเพื
่ ่อสร้างฐานข้อมูลตามกรณีศกึ ษาที่
กาหนดให้
- การมอบหมายให้ทารายงาน นาเสนอผลการศึกษา และอภิปรายกลุ่ม
2.3 วิธกี ารประเมินผล

4

- การทาแบบฝึ กหัดย่อยในห้องเรียน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้น
การวัดหลักการและทฤษฎี
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ ปัญหาและการประยุกต์
ความรูท้ ศ่ี กึ ษา
- ประเมินจากการวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่มในชัน้ เรียน
- ประเมินจากรายงานทีใ่ ห้นกั ศึกษาทา
PLO4: ให้คุณค่าต่อความเป็ นมืออาชีพ
3.1 ประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนา
PLO4A สามารถสือ่ สารกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธกี ารสอน
- ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่างๆ ที่กาหนดให้โดยเน้นการประยุกต์ความรูท้ ่เี รียนใน
วิชากับปั ญหาทีก่ าหนด
- ให้นกั ศึกษาร่วมเสนอแนะ วิเคราะห์กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างฐานข้อมูล โดยการ
มอบหมายงานรายกลุ่ม
- ให้นกั ศึกษาอภิปรายการจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
- ให้นกั ศึกษานาเสนอผลจากการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการดาเนินธุรกิจ เพือ่ ประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบและสร้างฐานข้อมูล
3.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาในกรณีศกึ ษาต่าง ๆ
- ประเมินจากการมีสว่ นร่วมในการนาเสนอรายงานและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
Data Information and
Knowledge
2
Introduction to Database

จานวน
ชัวโมง
่
3
3

3-4

Database Design

6

5-6

The Relational Database
Model
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กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ

ผูส้ อน
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

5

สัปดาห์
ที่
7

จานวน
ชัวโมง
่
3

8
9-11

Storing Organizational
Information
สอบกลางภาค
SQL Lab

12

Normalization

3

13

Data Warehouse

3

14

3

16

Dashboard via Excel and
Power BI
Case study in Business
Database
Project Presentation

17

สอบปลายภาค

15

2.

หัวข้อ/รายละเอียด

9

3
3

กิ จกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- ทาแบบฝึกหัด
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- บรรยาย / ยกตัวอย่าง
ประกอบ / อภิปราย
- นาเสนองานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
- อภิปราย

ผูส้ อน

รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล
รศ.ดร.สุรยี ์ ฟูนิลกุล

แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม ผลการ
ที่
เรียนรู้
1
PLO1A,
PLO1B,
PLO1C,
PLO4A
2

PLO1A,
PLO1B,
PLO3B,
PLO1C,
PLO3A,

วิ ธีการประเมิน
- การฝึกปฏิบตั ิ การทารายงาน วัดผล
จากการวิเคราะห์ อภิปราย แก้ไข
ปั ญหา
- การทาแบบฝึกหัด การบ้าน งานที่
ได้รบั มอบหมาย
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วย
ข้อสอบทีว่ ดั หลักการและทฤษฎี

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
40%

สัปดาห์ท่ี 8
และ 17

- สอบกลางภาค
30%
- สอบปลายภาค
30%

6
กิ จกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้
PLO3B,
PLO4A

วิ ธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
- Carlos Coronel and Steven Morris (2018) Database System: Design,
Implementation and Management, Cengage Learning, Inc South-Western
College Publishing, 13th Edition, ISBN-10: 1337627909 ISBN-13: 9781337627900
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Analytics Tools
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
- Ramesh Sharda, Dursun Delen, and Efraim Turban, Business Intelligence A
Managerial Perspective on Analytics, (2013) 3rd Edition, ISBN-10: 0133051056,
ISBN-13: 978-0133051056
- Laursen Gert H.N. and Thorlund Jesper (2010) Business Analytics for Managers:
Taking Business Intelligence Beyond Reporting, ISBN: 978-0-470-89061-5
- Bartlett Randy (2013) A Practitioner’s Guide to Business Analytics: Using Data
Analysis tools to Improve Your Organization’s Decision Making and Strategy, ISBN:
978-0-07-180759-3
- 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
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
ประเมินด้วยระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการสอบ
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- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- เข้ารับการอบรม หรือสัมมนา เพือ่ ให้อาจารย์มคี 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

