
มคอ. 3 

มคอ .   คณะบริ หา รธุ รกิจ  มหาวิทยา ลัย หอการค้ าไ ทย  

รายละเอียดของรายวชิา 
 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. รหัสและชือรายวิชา  

 BC203 การออกแบบฐานข้อมลู (Database Design) 

. จาํนวนหน่วยกิต 

       หน่วยกิต (3-2-2) 

. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทรายวิชาวิชาเอก สาํหรับนกัศกึษาในคณะบริหารธุรกิจ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ชนาวธุ เชียวโสธร 

 อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ชนาวธุ เชียวโสธร 

      อาจารย์สกุลัยา เลศิวิวฒัน์สกลุ 

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทีเรียน 

 ภาคการศกึษา 2/2558 ชนัปีที 2 

6.  รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 

 ไม่มี 

7.  รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 

 ไม่มี 

8.  สถานทีเรียน 

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังล่าสุด 

 16 มกราคม 2559 
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หมวดที 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. ให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัระบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 

2. ให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัแบบจําลองทีใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล 

3. ให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการออกแบบฐานข้อมลู 

4. ให้นกัศกึษามีความรู้ความสามารถในการจัดการกบัฐานข้อมลูเพือให้การทํางานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

. วัตถปุระสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 - 

 

หมวดที  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

 การเปรียบเทียบระหว่างการประมวลผลแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล รูปแบบ

ฐานข้อมูลแบบลําดับขัน แบบข่ายงาน และแบบสมัพันธ์ ภาษาสําหรับปฏิบัติการกับฐานข้อมูล การทําให้เป็นรูปแบบ

บรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูล การคืนสภาพ การควบคุมการประมวลผลพร้อมกัน ระบบความปลอดภัยความคง

สภาพของฐานข้อมลู ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย ระบบฐานข้อมลูเชิงอ๊อบเจกต์ 

2. จาํนวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 

(ชวัโมง) 

สอนเสริม 

(ชวัโมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชวัโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชวัโมง) 

45 ชวัโมง ไม่มี 45 ชวัโมง 12 ชวัโมง 

3. จาํนวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ประจําวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทราบในประมวลการสอนรายวิชา และให้คําปรึกษา

ทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชันเรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสปัดาห์ โดยทีนักศึกษา

จะต้องทําการนัดหมายอาจารย์ประจําวิชาล่วงหน้า และตอบข้อสกัถามร่วมถึงให้คําปรึกษาผ่านทางอีเมล์ (Email) โดย

ตอบกลบัให้กบันกัศกึษาไม่เกิน 12 ชวัโมงหลงัจากทีได้รับอเีมล์ 

 

หมวดที   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปนี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซือสตัย์สจุริต ซือตรงต่อหน้าที ต่อตนเอง และต่อผู้ อืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อืน มีความอดทน 

เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.2. มีความพอเพียงเป็นหลกัในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกนั 
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1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  

และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตสาํนกึและมีมโนธรรมทีจะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชวั 

 1.2 วิธีการสอน 

  1.2.1. การบรรยาย (Lecture) 

1.2.2. การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

1.2.3. การฝึกปฏิบติั (Practice) 

1.2.4. การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

1.2.5. การอภิปราย (Discussion) 

1.2.6. กรณีศกึษา (Case Study) 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.3.1. ประเมินผลจากการทีนักศึกษามีการศึกษาบทเรียนและประเด็นปัจจุบันตามทีอาจารย์ได้มอบหมาย 

รวมทงัการมีสว่นร่วมและพฤติกรรมทีแสดงออกในการอภิปรายในชนัเรียน 

  1.3.2. ประเมินผลจากการทีนักศึกษามีพฤติกรรมและทัศนคติในการดําเนินโครงงานกลุ่มให้แล้วเสร็จตาม

กําหนดเวลา และความสามารถในการทํางานร่วมกบัสมาชิกในกลุม่ทีได้รับมอบหมาย 

. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ 

2.1.1.ความรู้เรืองบคุลกิภาพของการเป็นนกัธุรกิจและการเข้าสงัคม การเข้าใจตนเองและผู้อืน 

2.1.2.มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืนฐานทจํีาเป็นสําหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ทีครอบคลมุทงั  

  การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.1.3.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 

 และการดําเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญเกียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  

 การปฏิบติัการ การควบคมุและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทงัการปรับปรุงแผนงานในสาขาทีศกึษา 

2.1.5.มีความรู้เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทังมีความเข้าใจ 

 ในสถานการณ์ทีเปลยีนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทนั 

 2.2 วิธีการสอน 

  2.2.1 การบรรยาย (Lecture) 

2.2.2 การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

2.2.3 การฝึกปฏิบติั (Practice) 

2.2.4 การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

2.2.5 การอภิปราย (Discussion) 

2.2.6 กรณีศกึษา (Case Study) 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 2.3.1.การร่วมกนัอภิปรายกรณีศกึษาทีมอบหมายให้ และการนําเสนองานผ่าน VDO Clip (YouTube) 

  2.3.2.การประเมินผล การจดัทํารายงาน การนําเสนอรายงาน และการสอบปลายภาค 
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. ทักษะทางปัญญา 

 .  ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา 

3.1.1. สามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 

3.1.2. มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทีศึกษาและ   

ประสบการณ์เพือให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ 

3.1.3.สามารถสืบค้น จําแนก และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบเพือให้ได้มาซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ใน

การแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอย่างเหมาะสม 

3.1.4.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือก 

ทางเลอืกทีสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 .  วิธีการสอน 

  3.2.1 การบรรยาย (Lecture) 

3.2.2 การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

3.2.3 การฝึกปฏิบติั (Practice) 

3.2.4 การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

3.2.5 การอภิปราย (Discussion) 

3.2.6 กรณีศกึษา (Case Study) 

 .  วิธีการประเมินผล 

  3.3.1.ประเมินผลจากความถกูต้องและคุณภาพของงานทีมอบหมาย 

  3.3.2.ประเมินผลจากการสอบปลายภาค 
  

. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 .  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา 

4.1.1.สามารถประสานงาน มีมนษุย์สมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อืน 

4.1.2.สามารถทํางานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้นําผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

4.1.3.สามารถแสดงความคิดริเริมและความคิดเห็นทีมีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อืน 

4.1.4.สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมทีหลากหลาย 

4.1.5.มีบคุลกิภาพทีดีทงัภายในและภายนอก รวมทงัมีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 .  วิธีการสอน 

  4.2.1 การบรรยาย (Lecture) 

4.2.2 การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

4.2.3 การฝึกปฏิบติั (Practice) 

4.2.4 การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

4.2.5 การอภิปราย (Discussion) 

4.2.6 กรณีศกึษา (Case Study) 

 .  วิธีการประเมินผล 

  4.3.1.ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม 

  4.3.2.ประเมินผลจากรายงาน 
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. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 .  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา 

5.1 สามารถประยกุต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ

ทางธุรกิจ 

5.2 สามารถสอืสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5.3 สามารถสือสารเพืออธิบายและสร้างความเข้าใจอ ย่างถูกต้อง ทังใน รูปแบบการเขียนรายงาน 

และการนําเสนอด้วยวาจา 

5.4 สามารถนําเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเครืองมือในการสนบัสนนุในการดําเนินงาน 

 .  วิธีการสอน 

  5.2.1 การบรรยาย (Lecture) 

5.2.2 การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

5.2.3 การฝึกปฏิบติั (Practice) 

5.2.4 การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

5.2.5 การอภิปราย (Discussion) 

5.2.6 กรณีศกึษา (Case Study) 

 .  วิธีการประเมินผล 

 5.3.1. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานทีมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของนกัศกึษารายบคุคลและกลุม่ 

 

หมวดที   แผนการสอนและการประเมินผล 

. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที 
วันที หวัข้อบรรยาย/ ปฏิบัติการ 

จาํนวน 

คาบ/ 

สัปดาห์ 

กิจกรรม/ สือการสอน 

1 16/01/59 

แนะนําระบบฐานข้อมูลการเป รียบเทียบระหว่างการ

ป ระ ม ว ล ผ ล แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล  แ น ะ นํ า

สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมลู 

2 บรรยาย/ PowerPoint 

ตวัอย่างแสดงการทํางานของระบบฐานข้อมลู 

Modern Web Application 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

2 23/01/59 

- แบบจําลองข้อมลู (Data Model) 

- รูปแบบฐานข้อมลูแบบลําดบัขนั แบบข่ายงาน และแบบ

สมัพนัธ์ 

2 บรรยาย/ PowerPoint 

- การติดตงัโปรแกรม (Visio/ Database application) 

- แนะนําโครงสร้างของฐานข้อมลู (MySQL Structure) 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

3 30/01/59 
แนวทางการออกแบบความสมัพนัธ์ของข้อมลูด้วย 

ER-Diagram 
2 บรรยาย/ PowerPoint 
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สัปดาห์

ที 
วันที หวัข้อบรรยาย/ ปฏิบัติการ 

จาํนวน 

คาบ/ 

สัปดาห์ 

กิจกรรม/ สือการสอน 

การออกแบบและใช้งาน ER-Diagram 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

4 06/02/59 

การออกแบบฐานข้อมลู (Database Design) 2 บรรยาย/ PowerPoint 

SQL Lab#01: DDL Command 

- คําสงัการกําหนดประเภทข้อมลู DDL 

- คําสงัการควบคมุโครงสร้าง DDL 

1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

5 13/02/59 

ภาษาสําหรับปฏิบตัิการกบัฐานข้อมลู 

- การประยกุต์ใช้ SQL Language (Basic) 
2 บรรยาย/ PowerPoint 

SQL Lab#02:: DML Command (Basic)  
- คําสงัการคิวรี (Query) ข้อมลู DML แบบ Basic 

1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

6 

20/02/59 

 

ชดเชย 

31/01/59 

การนําเสนองานของนักศึกษา (กลุ่ม) ASS#1: นําเสนอ 

YouTube Clip การวิเคราะห์ข้อมลูด้วย ER Diagram 
2 การนําเสนอของนกัศกึษา 

ทบทวน และฝึกการใช้ SQL Lab#1+2 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

7 

27/02/59 

 

ชดเชย 

14/02/59 

การนําเสนองานของนักศึกษา (บุคคล) ASS#2: นําเสนอ 

YouTube Clip การออกแบบฐานข้อมลูด้วย ER Diagram 
2 การนําเสนอของนกัศกึษา 

การสอบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (บคุคล) 

LAB_EXAM#1 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

8 - 
วิชานีไมมี่สอบกลางภาค 

หยดุสอบกลางภาค  ก.พ. – 0  มี.ค. 2559 
- - 

9 12/03/59 

ภาษาสําหรับปฏิบตัิการกบัฐานข้อมลู 

- การประยกุต์ใช้ SQL Language (Advance) 
2 บรรยาย/ PowerPoint 

SQL Lab#03: DML Command (Advance) 

- คําสงัการคิวรี (Query) ข้อมลู DML แบบ Advance 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

10 19/03/59 
การทําให้เป็นรูปแบบบรรทดัฐาน (Normalization Form) 2 บรรยาย/ PowerPoint 

SQL Lab#04: คําสงัควบคมุการทํารายการข้อมลู 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

11 26/03/59 

การรักษาความปลอดภยัในระบบฐานข้อมลู และแนวทาง

การบํารุงรักษา 

- การคืนสภาพการควบคมุการประมวลผลพร้อมกนั 

- ระบบความปลอดภยัความคงสภาพของฐานข้อมลู 

2 บรรยาย/ PowerPoint 

SQL Lab#05: การสร้าง View 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

12 02/04/59 แนวการพฒันาระบบฐานข้อมลูในระบบขนาดใหญ่ 2 บรรยาย/ PowerPoint 
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สัปดาห์

ที 
วันที หวัข้อบรรยาย/ ปฏิบัติการ 

จาํนวน 

คาบ/ 

สัปดาห์ 

กิจกรรม/ สือการสอน 

- ระบบฐานข้อมลูแบบกระจาย 

- ระบบฐานข้อมลูเชิงอ๊อบเจกต์ (Object Oriented DB) 

SQL Lab#06: Security, Backup, Restored 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

13 09/04/59 

การประยกุต์ระบบฐานข้อมลูสมยัใหม ่(Modern DB) 

: กรณีศกึษาการประยกุต ์Big Data 
2 บรรยาย/ PowerPoint 

ทบทวน และฝึกการใช้ SQL Lab#3 + 4 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

14 16/04/59 

การนําเสนองานของนักศึกษา (กลุ่ม) ASS#3: นําเสนอ 

YouTube Clip Web Application + DB in e-Business 
2 การนําเสนอของนกัศกึษา 

ทบทวน และฝึกการใช้ SQL Lab#5 + 6 1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

15 23/04/59 

กรณีศกึษา การใช้ระบบฐานข้อมลูในธรุกิจ/อตุสาหกรรม 2 บรรยาย/ PowerPoint 

การสอบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (บคุคล) ครังที 1/2 

LAB_EXAM#2 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

16 30/04/59 

ทบทวนบทเรียน 2 บรรยาย/ PowerPoint 

การสอบปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (บคุคล) ครังที 2/2 

LAB_EXAM#2 
1 ปฏิบติั/ PowerPoint 

17 - Final Examination สอบปลายภาค 07 พ.ค. 2559 - - 

 

ผู้สอน 

อาจารย์ชนาวธุ เชียวโสธร  บรรยาย/ PowerPoint 

อาจารย์สกุลัยา เลศิวิวฒัน์สกุล ปฏิบติั/ PowerPoint 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ท ี
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมินผล 

1 นําเสนองานครังที  (รายกลุม่) 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ข้อมลูด้วย ER-Diagram 

 นําเสนอฟังก์ชนัการทํางานพืนฐาน 

 ลกัษณะนําเสนอผา่นเวบ็ไซต์ YouTube.com 

6 10 คะแนน 

2 นําเสนองานครังที 2 (รายบคุคล) 

 การออกแบบฐานข้อมลูด้วย ER-Diagram 

7 5 คะแนน 
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กิจกรรม

ท ี
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที

ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมินผล 

 ลกัษณะนําเสนอผา่นเวบ็ไซต์ YouTube.com 

3 นําเสนองานครังที 3 (รายกลุม่) 

 นําเสนอ Web Application และ Database 

สําหรับ e-Business 

 ลกัษณะนําเสนอผา่นเวบ็ไซต์ YouTube.com 

14 15 คะแนน 

4 สอบปฏิบตัิ ครังที 1/2 7 15 คะแนน 

5 สอบปฏิบตัิ ครังที 2/2 15-16 15 คะแนน 

6 สอบข้อเขียนปลายภาค  40 คะแนน 

รวมคะแนนทงัสิน:  100 คะแนน 

 

 

หมวดที  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

 ชนาวธุ เชียวโสธร ม.ป.ป. เอกสารประกอบการออกแบบฐานข้อมลู มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย. 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 ชาญชยั ศุภอรรถกร, , จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ฉบับสมบูรณ์, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ซิม

พลฟิาย. 

 รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์, , สารสนเทศทางธุรกิจ, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด 

(มหาชน). 

 ลาภลอย วานิชกรู, , เรียนรู้ด้วยตนเอง Database/Query/T-SQL/Stored Procedure, กรุงเทพมหานคร: 

สาํนกัพิมพ์ซีเอ็ดยเูคชนั จํากดั (มหาชน). 

 สลัยทุธ์ สว่างวรรณ ดร. , , ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ, กรุงเทพมหานคร:  สาํนักพิมพ์เพียร์สนั เอ็ด

ดเูคชนั อินโดไชน่า. 

 สมบรูณ์ อริสริยวงศ์, , เขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูล MySQL, กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์ซีเอ็ดยเูคชัน 

จํากดั (มหาชน). 

 โอภาส เอียมสิริวงศ์, , ระบบฐานข้อมูล Database Systems, กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชัน 

จํากดั (มหาชน). 
 

. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 



 

มคอ .   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- 9 - 

หมวดที  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(1) สนทนากลุม่ระหว่างผู้ เรียนและผู้สอน 

(2) สงัเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

(3) ให้นกัศกึษาประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

(1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยดผูลของนกัศกึษาในการทํารายงานและคะแนนทีได้จากการสอบ 

(2) อาจารย์ผู้สอนทําการปรับปรุง รายละเอียดวิชา กรณีศกึษาทีใช้ในการสอน ให้มีความทนัสมยั 

3. การปรับปรุงการสอน  

(1)  รวบรวม วิเคราะห์ ความเห็นของนักศึกษา และประเมินการสอนของตนเอง สรุป ปัญหา อุปสรรค แนวทางการ

แก้ไขเมือสนิสดุการสอน เพือเป็นข้อมลูเบืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศกึษาต่อไป 

(2) ปรับปรุงรายละเอียดวิชาเพือให้ร่วมสมัย และเหมาะกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตงักรรมการกํากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพือทวนสอบผลสมัฤทธิ ทางการเรียน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


