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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดที ่1ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
BIS 618 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
              Big Data Analytics 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต  3(3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ประเภทรายวชิา   วชิาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
ดร.ไพรสันต ์ ผดุงเวยีง  อาจารยผ์ูส้อน/ผูรั้บผิดชอบ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 / ชั้นปีท่ี 1-2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
15  กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big data) ทั้งในหลกัการเก็บ
บนัทึก การคืนคน้ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งสามารถน าเทคนิควิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลมาประยุกตใ์ชก้บั
ขอ้มูลทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
2.วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ ความสามารถ ทางดา้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

แรงขบัเคล่ือนทางธุรกิจ ความตอ้งการ และแหล่งขอ้มูลของขอ้มูลขนาดใหญ่ การคดัเลือก ประมวลผล 
วิเคราะห์และน าเสนอสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวตั เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลบนส่ืออิเลคทรอนิคส์และเวบ็เทคโนโลยี การสร้างความรู้จาก
ฐานขอ้มูล แหล่งขอ้มูลบนโซเชียลมีเดีย 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  48 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   

สอนเสริมตามหวัขอ้ท่ี
นกัศึกษามีความสนใจ 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 9
ชัว่โมงต่อสัปดาห์   

 
 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ใหน้กัศึกษาติดต่อผา่นทางเมล ์โทรศพัทมื์อถือ และการส่ือสังคม 
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย

ท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 1.มีศูนยป์ระสานงานภาษาองักฤษเพื่อใหค้  าแนะน าการใชภ้าษา 

2. เอกสาร ต าราเรียน และขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษ 
ความเป็นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิยั 1. มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาทความเป็นผูน้ า

และผูต้าม เพื่อใหน้กัศึกษาปรับบทบาทได ้  
2. ก าหนดใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน  
3. สร้างวนิยัในตนเอง และความรับผดิชอบในการเรียน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 1. การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อพฒันาสังคม ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบ 
ต่าง ๆ และการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิทางปัญญา 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
     1 . คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม )4) 

             กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ใหร่้วมท างานกลุ่ม และน าเสนอผลงาน 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม 
- ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 2.1. มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวจิยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจในระดบัแนวหนา้ 

)2)   
กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

- ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยุกตท์างปฏิบติั
โดยวเิคราะห์ขอ้มูลจริงจากธุรกิจต่าง ๆ  
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- จดัใหมี้การเรียนรู้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- การทดสอบยอ่ย 
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
- ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ทกัษะทางปัญญา  
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1. ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการจดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ และพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรคเ์พื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา (1) 
กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

- กรณีศึกษาทางการวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่จากกรณีศึกษา 
- การอภิปรายกลุ่ม 

- ใหน้กัศึกษามีโอกาสทดลองปฏิบติังานกบั software มาตรฐานสากลเป็นท่ียอมรับใน
อุตสาหกรรม   

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
- ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบติัของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน และการสังเกตพฤติกรรม 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1. แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการท างานของกลุ่ม (4) 

             กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน 
- การใชก้รณีศึกษา 

2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น

เรียน 
- สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรง

ประเด็นของขอ้มูล 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา สรุปปัญหา
และเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ )1  ( 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหค้น้ควา้ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานหนา้ห้องเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์   เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม  
- การเรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
 

1.แผนการสอน 
 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 
 

Course Introduction and 
Overview  
- Introduction 
- Introduction to Big Data 
- Big Data Analytics  
- Real World Example 

3 - แนะน ารายละเอียดวชิา เน้ือหาและ
ขอบเขต เอกสารและแหล่งขอ้มูลท่ีใช้
ศึกษาเพิ่มเติม แนวทางการเรียนรู้  

- บรรยายภาพรวมเก่ียวกบัแนวโนม้ 
ความส าคญัและการใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ในธุรกิจปัจจุบนั 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

2 
 

Data Collection, Sampling and 
Preprocessing  
- Distributed Computing 
- Data Understanding  
- Data Preparation  
- Supervised Versus 

Unsupervised Methods  
- The Data Analytics/Data 

Mining Process  

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

3-4 
 

Predictive Analytics 
- Regression  
- Classification 
- Multiclass classification 

techniques 
- Evaluating predictive 

models 

6 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

5 
 

Case Study1 / Group 
Discussions 

3 - น าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
กรณีศึกษาจากขอ้มูลในธุรกิจจริง 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
6-7 Descriptive Analytics 

- Similarity and Distance  
- Rule Base Model  
- Segmentation 

6 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

8 Mid-Term Examination 3   

9 Decision Analytics  
- Evaluating Classifiers 
- Visualizing Model 

Performance  

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

10 Case Study2 / Group 
Discussions  

3 
 
 

- น าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
กรณีศึกษาจากขอ้มูลในธุรกิจจริง 

- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

11 
 

Text Analytics  
- Representation 
- Example: Jazz Musicians 
- Beyond Bag of Words 
- Example: Sentiment 

analysis 
- Example: Mining News 

Stories to Predict Stock 
Price Movement 

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

12 
 

Case Study3 / Group 
Discussions  

3 - น าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
กรณีศึกษาจากขอ้มูลในธุรกิจจริง 

- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

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

Ecosystem   

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 
 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

14 
 

Social Network Analytics 
- Metrics, Learning  

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

15 Analytics with Internal and 
External Processes 
- Example Applications 

3 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

16 
 

Case Study4 / Group 
Discussions  

3 - น าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย
กรณีศึกษาจากขอ้มูลในธุรกิจจริง 

- อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน 

อ.ดร.ไพรสันต ์ 
ผดุงเวยีง 

17 Final Examination  3   
 
 

 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรม
ที่ 

ผลการ
เรียนรู้  

วธีิการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 
1.1, 2.1, 
3.1, 5.1 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
 

 
8 
17 

 

 
25% 
35% 

 

2 
1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 5.1 

ศึกษา คน้ควา้ น าเสนอผลสรุปขอ้มูลการ
เรียนรู้จากทฤษฎี และสรุปประเด็นส าคญัท่ี
เรียนรู้ในแต่ละคร้ัง 
และ น าเสนอการวเิคราะห์งานท่ีไดรั้บ
มอบหมายกรณีศึกษาจากขอ้มูลในธุรกิจจริง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

35% 

3 1.1, 3.1, 4.1 
การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและต าราหลกั 
- 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. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- 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. 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอเสนอแนะผา่นเวบบอร์ด ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3. การปรับปรุงการสอน  
หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  

- ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ 
รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

เป็นการเปิดสอนคร้ังแรกยงัไม่มีผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา 
-  

 


