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แบบฟอรมการเขียนเคาโครงการสอน  (Course  Syllabus) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 

1.  รหัสวิชา    104453 
2.  ช่ือวิชา       เทคโนโลยีฐานขอมูล      จํานวน  3 หนวยกิต 
3.  อาจารยผูสอน   อาจารยศิรชญาน   การะเวก , อาจารยพิพัฒนพล  ศุภรัตนาวงศ , อาจารยวีระศักด์ิ  จงเลขา 
4.  เง่ือนไขรายวิชา 

4.1  สถานภาพของวิชา หมวดศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ  -  กลุมวิชาแกน 
                     -   กลุมวิชาเอก 

 -  กลุมวิชาโท 
/-  วิชาเอกเลือก 

   หมวดเลือกเสรี 
5.  จํานวนช่ัวโมงที่สอน / สัปดาห     3 / สัปดาห 
6.  คําอธิบายรายวิชา 
 เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับฐานขอมูล  ระบบจัดการฐานขอมูลแบบกระจาย  (Distributed DBMS) 
     ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Object-Oriented DBMS)  ระบบจัดการ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ-ออบเจกต   
     (Object-Relational DBMS) ระบบฐานขอมูลบนเว็บ  คลังขอมูล (Data warehouse)   OLAP เหมืองขอมูล  
     (Data Mining)  
 7.  ประมวลการเรียนรายวิชา 
    7.1  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   
 1) นักศึกษาทราบและสามารถอธิบายเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เก่ียวของกับฐานขอมูลได 
 2) นักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตใชกับระบบฐานขอมูลได 
 3) นักศึกษาสามารถบอกคุณลักษณะของคลังขอมูลและเหมืองขอมูลได 
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    7.2  เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห  (Course  Outline) 
 
สัปดาหที่ หัวขอ กิจกรรม 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

แนะนํารายวิชา  
1 
 

-แนวการสอน   ขอบเขตการสอน 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ -พ้ืนฐานการออกแบบโปรแกรม 
ทําแบบทดสอบเก่ียวกับการ

เขียนโปรแกรม 
บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
สถาปตยกรรมฐานขอมูล  

2 
 

-ระดับของขอมูลในระบบฐานขอมูล 
-ความเปนอิสระของขอมูล 
-ภาษาที่ใชในระบบฐานขอมูล 
-ประเภทของฐานขอมูล 
     -ฐานขอมูลแบบกระจาย 
     -ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
-คุณสมบัติของฐานขอมูล 
-โครงสรางของขอมูล 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

ชนิดของฐานขอมูล  
3 
 

-Microsoft Access 
- Oracle 
-SQL Server 
-My SQL 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการใชฐานขอมูล

ชนิดตาง ๆ 
บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดทําฐานขอมูล  

4 
 

-การจัดทําฐานขอมูลดวย MS Access 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ  
ฝกปฎิบัติการใชฐานขอมูล

ชนิดตาง ๆ 
การเช่ือมโยงฐานขอมูลกับ  Visual Basic  

5 
 

-การเขาถึงฐานขอมูล 
-ODBC 
-DAO 
-RDO 
-ODBC DirecT 
-ADO 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
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สัปดาหที่ หัวขอ กิจกรรม 
บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
การเช่ือมโยงฐานขอมูลดวย Data Access Object (DAO)  

6 
 

 
 
 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
การเช่ือมโยงฐานขอมูลดวย Data Access Object (DAO) บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
 

7 
 

มาประยุกตใชงาน 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
8 ทดสอบยอย ทดสอบการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
สอบกลางภาค  

9 
 

 

 
10 

 

การเช่ือมตอฐานขอมูลดวย ActiveX Data Object (ADO) บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
การเช่ือมตอฐานขอมูลดวย ActiveX Data Object (ADO)มา
ประยุกตใชงาน 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

 
11 

 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติการเช่ือมโยง

ฐานขอมูล 
การใช Control  Bar  และ Image List บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
 

12 
 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

ฝกปฎิบัติการใช Control 
Bar  และ Image List 

การสราง MDI Form บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

 
13 

 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
ฝกปฎิบัติ 
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สัปดาหที่ หัวขอ กิจกรรม 
14 ทบทวนภาษา SQL บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

ฝกปฎิบัติ 
15 การเขียน Code  เช่ือมฐานขอมูลผาน  ODBC รวมกับคําสั่ง SQL บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

ฝกปฎิบัติ 
16 การประยุกตใชฐานขอมูลในธุรกิจตาง ๆ บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

ฝกปฎิบัติ 
17 ทดสอบยอย  
18 สอบปลายภาค  

 
     7.3   สื่อการสอน 
 (     )   แผนใส 
 (   / )  คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI  ,  E – Learning) www .bkkthon.ac.th/Learn 
 (   / )  Power  Point 
                (   /  )  CD  ,  VCD 
                (     )   อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
  7.4   การวัดผลการเรียน 
 1.  คะแนนเก็บตลอดภาค...............30....................% 
  -  ทดสอบยอย..........20...........% 
  -  แบบฝกหัด............10.........% 
  -  อื่นๆ (ระบุ).....................% 
 2.  รายงาน.......................10..................................% 
 3.  สอบกลางภาค………30……………………..% 
 4.  สอบปลายภาค..............40...............................% 
8.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีฐานขอมูล  อ.ศิรชญาน  การะเวก , อ.วีระศักด์ิ จงเลขา 
 Microsoft VB 6.0  โดย ธารินทร  สิทธิธรรมชารี 
 การเขียนโปรแกรม VBA  และ มาโครบน  Access 
 การเขียนโปรแกรมเช่ือมระบบฐานขอมูล โดย  นภันสรัน   ชัชวาลานนท 

********************* 
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