เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
BIS 618 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-9)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ
ประเภทรายวิชา วิชาเลือก
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง อาจารย์ผสู ้ อน/ผูร้ ับผิดชอบ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 / ชั้นปี ที่ 1-2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data) ทั้งในหลักการเก็บ
บันทึก การคืนค้นข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งสามารถนาเทคนิ ควิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาประยุกต์ใช้กบั
ข้อมูลทางธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเหมาะสม
2.วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ พ้ืนฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการนาความรู ้ ความสามารถ ทางด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการประกอบอาชี พในอนาคตและเป็ นพื้นฐานการเรี ยนในวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
แรงขับเคลื่ อนทางธุ รกิ จ ความต้องการ และแหล่ งข้อมู ลของข้อมู ลขนาดใหญ่ การคัดเลื อก ประมวลผล
วิเคราะห์ และนาเสนอสารสนเทศที่ เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปริ มาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิ คการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลบนสื่ ออิเลคทรอนิ คส์และเว็บเทคโนโลยี การสร้างความรู ้จาก
ฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 48 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม
สอนเสริ มตามหัวข้อที่
นักศึกษามีความสนใจ

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้วยตนเอง 9
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้นกั ศึกษาติดต่อผ่านทางเมล์ โทรศัพท์มือถือ และการสื่ อสังคม
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ตอ้ งการ)
2

เอกสารหมายเลข มคอ.3

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ความเป็ นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิ ยั

คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
1.มีศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษเพื่อให้คาแนะนาการใช้ภาษา
2. เอกสาร ตาราเรี ยน และข้อสอบเป็ นภาษาอังกฤษ
1. มีการทางานเป็ นกลุ่ม โดยมีการกาหนดบทบาทความเป็ นผูน้ า
และผูต้ าม เพื่อให้นกั ศึกษาปรับบทบาทได้
2. กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการนาเสนอรายงาน
3. สร้างวินยั ในตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยน
1. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสังคม ให้เข้าใจถึงผลกระทบ
ต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ทางปั ญญา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
1 . คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม )4)
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- มอบหมายงานให้คน้ คว้าให้ร่วมทางานกลุ่ม และนาเสนอผลงาน
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
2.1. มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจยั อย่างลึกซึ้ งในกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุ รกิจในระดับแนวหน้า
)2)
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
- ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิ บตั ิ
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจริ งจากธุ รกิจต่าง ๆ
3

เอกสารหมายเลข มคอ.3
- จัดให้มีการเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
- การทดสอบย่อย
- การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
- ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
- ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.1. ใช้ความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริ บทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทาง
ธุ รกิจ และพัฒนาแนวคิดริ เริ่ มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรื อปั ญหา (1)
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
- กรณี ศึกษาทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่จากกรณี ศึกษา
- การอภิปรายกลุ่ม
- ให้นกั ศึกษามีโอกาสทดลองปฏิบตั ิงานกับ software มาตรฐานสากลเป็ นที่ยอมรับใน
อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
- ประเมิ นตามสภาพจริ งจากผลงาน และการปฏิ บตั ิ ของนักศึ กษา เช่ น ประเมิ นจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรี ยน และการสังเกตพฤติกรรม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. แสดงออกทักษะการเป็ นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของกลุ่ม (4)
กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน
- การใช้กรณี ศึกษา
2.4.3. กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรี ยน
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปั ญหา สรุ ปปั ญหา
และเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ )1 (
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานให้คน้ คว้า เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานหน้าห้องเรี ยน
- จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์ เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- การเรี ยนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3. กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึ งข้อจากัด เหตุผลในการเลื อกใช้เครื่ องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
Course Introduction and
Overview
- Introduction
- Introduction to Big Data
- Big Data Analytics
- Real World Example
2
Data Collection, Sampling and
Preprocessing
- Distributed Computing
- Data Understanding
- Data Preparation
- Supervised Versus
Unsupervised Methods
- The Data Analytics/Data
Mining Process
3-4 Predictive Analytics
- Regression
- Classification
- Multiclass classification
techniques
- Evaluating predictive
models
5
Case Study1 / Group
Discussions

จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
3
- แนะนารายละเอียดวิชา เนื้ อหาและ
อ.ดร.ไพรสันต์
ขอบเขต เอกสารและแหล่งข้อมูลที่ใช้
ผดุงเวียง
ศึกษาเพิ่มเติม แนวทางการเรี ยนรู ้
- บรรยายภาพรวมเกี่ยวกับแนวโน้ม
ความสาคัญและการใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุ รกิจปั จจุบนั
3
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา อ.ดร.ไพรสันต์
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
ผดุงเวียง

6

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

3

- นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
กรณี ศึกษาจากข้อมูลในธุ รกิจจริ ง

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง
6
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สั ปดาห์
ที่
6-7

8
9

10

11

12

13

หัวข้ อ/รายละเอียด
Descriptive Analytics
- Similarity and Distance
- Rule Base Model
- Segmentation
Mid-Term Examination
Decision Analytics
- Evaluating Classifiers
- Visualizing Model
Performance
Case Study2 / Group
Discussions

จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
6
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา อ.ดร.ไพรสันต์
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
ผดุงเวียง

3
3

3

Text Analytics
- Representation
- Example: Jazz Musicians
- Beyond Bag of Words
- Example: Sentiment
analysis
- Example: Mining News
Stories to Predict Stock
Price Movement
Case Study3 / Group
Discussions

3

Big Data Management
- Map Reduce Fundamental
- Hadoop Foundation and
Ecosystem

3

3

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
กรณี ศึกษาจากข้อมูลในธุ รกิจจริ ง
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

- นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
กรณี ศึกษาจากข้อมูลในธุ รกิจจริ ง
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

-

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

7
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สั ปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
14 Social Network Analytics
- Metrics, Learning
15 Analytics with Internal and
External Processes
- Example Applications
16 Case Study4 / Group
Discussions
17

Final Examination

จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
3
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา อ.ดร.ไพรสันต์
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
ผดุงเวียง
3
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา อ.ดร.ไพรสันต์
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน
ผดุงเวียง
3

- นาเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
กรณี ศึกษาจากข้อมูลในธุ รกิจจริ ง
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรี ยน

อ.ดร.ไพรสันต์
ผดุงเวียง

3

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู้

1

1.1, 2.1,
3.1, 5.1

2

3

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ศึกษา ค้นคว้า นาเสนอผลสรุ ปข้อมูลการ
เรี ยนรู ้จากทฤษฎี และสรุ ปประเด็นสาคัญที่
1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 5.1 เรี ยนรู ้ในแต่ละครั้ง
และ นาเสนอการวิเคราะห์งานที่ได้รับ
มอบหมายกรณี ศึกษาจากข้อมูลในธุ รกิจจริ ง
การเข้าชั้นเรี ยน
1.1, 3.1, 4.1 การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรี ยน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล

8
17

25%
35%

ตลอดภาค
การศึกษา

35%

ตลอดภาคการศึกษา

5%

8

เอกสารหมายเลข มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
- Foster Provost and Tom Fawcett, “Data Science for Business”, California: O’Reilly Media, 2013.
- Bart Baesens, “Analytics in a Big Data World: The Essential Guide to Data Science and its
Applications”, New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.
- ManasA. Pathak, "Beginning Data Science with R", Switzerland: Springer, 2014.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- Markus Hofmann and Ralf Klinkenberg, "RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics
Applications", Florida: Taylor & Francis Group, 2014
- Judith Hurwitz, Alan Nugent, Dr. Fern Halper, and Marcia Kaufman, "Big Data For Dummies", New
Jersey: John Wiley & Sons, 2013.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็ น
จากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผ่านเวบบอร์ ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
9
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3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ ในวิช า ได้จากการสอบถามนักศึ กษา หรื อการสุ่ ม ตรวจผลงานของนักศึ ก ษา รวมถึ งพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชาได้ดงั นี้
- ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
เป็ นการเปิ ดสอนครั้งแรกยังไม่มีผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา
-
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