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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
INT624 กำรท ำเหมอืงขอ้มลู (Data Mining) 
BIS624, SED690 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นวชิำเลอืก 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิดจิทิลั เป็นวชิำเลอืก 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวศิวกรรมซอฟตแ์วรเ์พือ่วทิยำกำรขอ้มลู เป็นวชิำเลอืก 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน   
ผศ.ดร.ชำครดิำ  นุกลูกจิ    

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภำคกำรศกึษำที ่2 / ชัน้ปีที ่2  

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
INT602 Analysis and Design of Algorithms 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุรี และหรอื รูปแบบออนไลน์อนั

เนื่องจำกมสีถำนะกำรณ์COVID-19 หรอืเหตุจ ำเป็น อื่นๆ 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

5 มกรำคม 2565 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพือ่ใหน้กัศกึษำมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัพืน้ฐำน องคป์ระกอบ ประโยชน์และผลกระทบของกำรใช้
เทคโนโลยกีำรท ำเหมอืงขอ้มูล  รูจ้กัและเขำ้ใจพื้นฐำนเทคนิคกำรท ำเหมอืงขอ้มูลที่ส ำคญัต่ำงๆ เช่น กำรท ำ
ควำมรู้จ ักข้อมูล (Data exploration) กำรหำค่ำสถิติพื้นฐำนต่ำงๆจำกข้อมูล (Statistical approaches to 
estimation and prediction) กำรเตรียมข้อมูลก่อนกำรประมวลผล (Data preprocessing) กำรจ ำแนกข้อมูล 
(Classification methods) กำรหำกฏควำมสมัพนัธ์ของขอ้มูล (Association rule methods) กำรจดักลุ่มขอ้มูล 
(Clustering methods) กำรหำรูปแบบทีไ่ม่ปกต ิ(Anomaly Detection) กำรประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของผลกำร
วเิครำะห์ทีไ่ดจ้ำกโมเดล (Model evaluation techniques) กรณีศกึษำดำ้นกำรตลำดโดยตรงหรอืกำรตลำดแบบ
เจำะจง(Case study in direct or target marketing)  แนวโน้มเทคโนโลยกีำรท ำเหมอืงขอ้มูลในอนำคต(Data 
mining trends) รูจ้กักบัเครือ่งมอืซอฟตแ์วรเ์พือ่กำรท ำเหมอืงขอ้มลูขัน้พืน้ฐำน (Tutorials on data mining tool) 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

            -เปล่ียนแปลงตวัอยา่งอา้งอิง ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ดา้นเทคโนโลยกีารท าเหมืองขอ้มูลท่ีไดมี้
ความกา้วหนา้ไปตามยคุสมยั และมีการคน้ควา้เทคนิคการท าเหมืองขอ้มูลใหม่ๆจากรายงานวิชาการท่ีทนัสมยัและ
สอดแทรกเน้ือหา หรือตวัอยา่งใหม่ๆเหล่าน้ีในบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

            บทน ำกำรท ำเหมอืงขอ้มลู กำรประมวลผลกอ่นกำรท ำเหมอืงขอ้มลู กำรวเิครำะหแ์ละกำรท ำควำมรูจ้กั
ขอ้มลู วธิทีำงสถติทิีใ่ชใ้นกำรคำดคะเนและกำรท ำนำย กำรจ ำแนกโดยกำรเทยีบเคยีงกบัขอ้มลูเพือ่นบำ้น ตน้ไม้
ตดัสนิใจ กฎควำมสมัพนัธ ์เครอืขำ่ยใยประสำทเทยีม กำรจดักลุ่มโดยวธิลี ำดบัชัน้และวธิเีคมนี  เครอืขำ่ยโค
โฮเนน เทคนิคกำรประเมนิผลโมเดล กรณีศกึษำกำรตลำดโดยตรงหรอืกำรตลำดแบบเจำะจง แนวโน้ม
เทคโนโลยกีำรท ำเหมอืงขอ้มลูในอนำคต หวัขอ้กำรท ำเหมอืงขอ้มลูระดบัสงู 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
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บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

         45 ชัว่โมง -   ไม่มกีำรฝึกปฏบิตังิำน
ภำคสนำม 

         135 ชัว่โมง   

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- วนัศุกร ์10:00-11:00 ณ ส ำนกังำนคณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ หรอืนดัหมำยทำง MS-Teams chat ของ
รำยวชิำ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา (อา้งอิงจาก มคอ.2) 

PLO-1C  มรีะเบยีบวนิยัและจรรยำบรรณวชิำชพี 
 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
เทคโนโลยเีหมอืงขอ้มลูโดย เช่นกำรไม่แจง้ผูใ้ชท้รำบถงึวตัถุประสงคก์ำรเกบ็ขอ้มลู กำรใชเ้หมอืง
ข้อมูลเพื่อกำรเลอืกปฏิบตัิ (Discrimination) ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อสงัคมเนื่องจำกกำรท ำ
เหมอืงขอ้มลู 

- ก ำหนดใหน้กัศกึษำหำตวัอย่ำงทีเ่กีย่วขอ้งและน ำเสนอรำยงำนในชัน้เรยีน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมกำรเขำ้เรยีน และสง่งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลำ 
- มกีำรอำ้งองิเอกสำรทีไ่ดน้ ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม 
- ประเมนิผลกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ กำรบำ้น และกำรท ำแบบฝึกหดั 
- ประเมนิผลกำรน ำเสนอรำยงำนทีม่อบหมำย 
- ประเมินผลการสอบ 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั  

PLO-2B: สำมำรถคดิวเิครำะหอ์ย่ำงเป็นระบบ สรำ้งสรรค ์และมเีหตุผล 
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          PLO-2C: สำมำรถสบืคน้บรูณำกำรและเชือ่มโยงควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 
2.2 วิธีการสอน 

กำรท ำ pre-course survey เพื่อใหท้รำบถงึพืน้ฐำนและ ควำมคำดหวงัของผูเ้รยีนในกำรน ำควำมรูท้ีจ่ะ
ไดร้บัไปใช ้กำรบรรยำย กำรน ำเสนอวธิใีชเ้ครื่องมอืซอฟต์แวรเ์พื่อกำรท ำเหมอืงขอ้มลู (Data mining software 
tool) อภิปรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน  กำรวเิครำะห์กรณีศกึษำ และมอบหมำยให้ค้นคว้ำหำ
บทควำม ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง โดยน ำมำสรุปและน ำเสนอ กำรศกึษำโดยใช้ปัญหำ และโครงงำน กำรท ำ Post-
course survey 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ดว้ยขอ้สอบทีเ่น้นกำรวดัหลกักำรและทฤษฎ ี
- ประเมนิผลกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ กำรบำ้น และกำรท ำแบบฝึกหดั 
- น ำเสนอสรปุกำรอ่ำนจำกกำรคน้ควำ้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วเิครำะหก์รณศีกึษำ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา  

       PLO-3B: สำมำรถตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูทีน่่ำเชือ่ถอื 

3.2 วิธีการสอน 

- กำรมอบหมำยใหน้กัศกึษำท ำโครงงำนกลุ่ม และน ำเสนอผลกำรศกึษำ 
- วเิครำะหก์รณศีกึษำ ในกำรน ำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใชใ้นปัจจุบนั 
- ประเมนิผลกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ กำรบำ้น และกำรท ำแบบฝึกหดั 
- อภปิรำยกลุ่ม 
- กำรสะทอ้นแนวคดิจำกกำรประพฤต ิ
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยเน้นขอ้สอบทีม่กีำรวเิครำะหส์ถำนกำรณ์ หรอืวเิครำะหแ์นวคดิในกำร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีำรท ำเหมอืงขอ้มลู 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  
PLO-4B: รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคมเพือ่กำรพฒันำ 
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4.2 วิธีการสอน 

- จดักจิกรรมกลุ่มในกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ 
- มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม และรำยบุคคล เชน่ กำรคน้ควำ้ควำมกำ้วล ้ำของเทคโนโลยกีำรท ำเหมอืงขอ้มลู 

กำรน ำตวัอยำ่งกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรเรยีนกำรสอน ธุรกจิ หรอื อ่ำนบทควำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยวชิำ 
- กำรน ำเสนอรำยงำน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพือ่น ดว้ยแบบฟอรม์ทีก่ ำหนด 
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ  พฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นทมี 
- ท ำแบบส ำรวจผลกำรศกึษำดว้ยตนเอง 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  

PLO-5B: สำมำรถวเิครำะหข์อ้มลูเชงิตวัเลข เพือ่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำร 
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมำยงำนใหศ้กึษำคน้ควำ้ดว้ยตนเอง จำก website สื่อกำรสอน e-learning และท ำรำยงำน 
โดยเน้นกำรน ำตวัเลข หรอืมสีถติอิำ้งองิ จำกแหล่งทีม่ำขอ้มลูทีน่่ำเชือ่ถอื 

- น ำเสนอโดยใชร้ปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม  

- ใหศ้กึษำคน้ควำ้ และลองใชเ้ครือ่งมอืในกำรท ำเหมอืงขอ้มลูดว้ยตนเอง จำก อนิเตอรเ์นต 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- กำรจดัท ำรำยงำน และน ำเสนอดว้ยสือ่เทคโนโลย ี
- กำรมสีว่นรว่มในกำรอภปิรำยและวธิกีำรอภปิรำย 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Pre-course survey & 
Introduction to data mining & 

3 กำรท ำแบบส ำรวจก่อน
เรยีน บรรยำย  
ยกตวัอยำ่งประกอบ กำร
สำธติวธิใีชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 
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Brief demonstration of Data 
mining software  (Weka & 
Python Scikit-Learn ) 
Data mining & Society 

กำรท ำเหมอืงขอ้มลู 
แบบฝึกหดั 
กำรบำ้น 

2-3 
 

Data & Data preprocessing 

Exploring data & Statistical 

approaches to describe data 

5 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ แบบฝึกหดั 
กำรท ำโครงงำนกลุ่ม 
กำรท ำ Lab Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

4 
 

Classification – Basic concepts, 

Rule generation, Naïve Bayes, 

k-Nearest neighbor algorithm 

4 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  แบบฝึกหดั 
กำรบำ้น  กำรท ำ Lab 
Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

5 
 

Decision trees – Part 1 3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  แบบฝึกหดั 

 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

6 
 

Classification – Model 

evaluation techniques (Part 1) 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ กำรสำธติวธิใีช้
ซอฟตแ์วรเ์พือ่กำรท ำ
เหมอืงขอ้มลู กำรบำ้น 
กำรท ำ Lab Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

7 
 Neural networks – Part 1 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ อภปิรำยกลุ่มจำก
กรณีศกึษำ 
กำรน ำเสนอโครงงำน
กลุ่ม#1 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

8 Neural networks – Part 2 3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  กำรท ำ Lab 
Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

9 
 

Midterm Exam    มคี. 2565 ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

10 
Association rules 

Project presentation I 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ แบบฝึกหดั 
กำรบำ้น  

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 
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11 
 Clustering -- Hierarchical and k-

Means 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  
กำรท ำ Lab Python 
กำรน ำเสนอโครงงำน
กลุ่ม#2 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

12 
 

Clustering – Self organizing 

map (SOM) 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ อภปิรำยกลุ่มจำก
กรณีศกึษำ 
กำรท ำ Lab Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

13 
 

Model evaluation techniques 

(Part2) 

 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  กำรสำธติวธิใีช้
ซอฟตแ์วรเ์พือ่กำรท ำ
เหมอืงขอ้มลู แบบฝึกหดั  
กำรท ำ Lab Python 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

14 Anomaly detection  
Case study: Direct/Target 
marketing 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  อภปิรำยจำก
กรณีศกึษำ 
กำรน ำเสนอโครงงำน
กลุ่ม#3 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

15 
 

Case study: health monitoring, 

smart home systems, and 

project presentation II 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ  กำรอภปิรำยผล 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

16 
 

Trends & Advanced topics ( 
Recommender systems, Text 
mining)  & Post-course survey 

3 บรรยำย  ยกตวัอยำ่ง
ประกอบ อภปิรำยจำก
กรณีศกึษำ กำรท ำแบบ
ส ำรวจ 

ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

17 Final Exam 3   พค. 2565 ผศ.ดร.ชำครดิำ นุกลูกจิ 

 

 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
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กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 
 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
PLO-1C, PLO-2B, PLO-
2C,  PLO-3B, PLO-4B 

สอบกลางภาค  
 

9 
 

35% 
 

2 
PLO-1C, PLO-2B, PLO-
2C,  PLO-3B, PLO-4B, 

PLO-5B 
สอบปลายภาค 17 35% 

3 
PLO-1C, PLO-2B, PLO-
2C,  PLO-3B, PLO-4B, 

PLO-5B 

โครงงาน แบบฝึกหดั 
การบา้น การอภิปราย 
ความสนใจในการให้
ข้อคิดเหน็ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 

 -Tan, P., Steinbach, M., and Kumar, V., “Introduction to Data Mining”, Pearson Education, 
Limited., 2nd Edition, 2018. 

- Web-site ประกอบกำรเรยีนรูร้ำยวชิำ 
 

                 

2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
1. Larose, Daniel T., and Larose, Chantal,  “Discovering Knowledge in Data”, John Wiley & 

Sons, 2014 
2. Witten, I., and Frank, E., “Data Mining:Practical Machine Learning Tools and 

Techniques”, 3rd Edition, Morgan Kaufmann Publishers, USA. 2011 
3. Han, J.,Kamber, M., and Pei, J., " Data Mining: Concepts and Techniques, Third 

Edition,  The Morgan Kaufmann, USA., 2011. 
4. EMC Education Services, “Data Science and Big Data Analytics”, John Wiley & Sons, 

2015. 
5.        Berry, M., and Linoff, G., “Data Mining Techniques for Marketing, Sales, and Customer 
Support”, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2011. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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  -  MIT open-courseware in Data mining 

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-062Data-

MiningSpring2003/CourseHome/ 

  - Stanford University – open – courseware in Mining of massive data sets 

     http://www.mmds.org/ 
  - Data mining world-wide web portal 
          http://www.kdnuggets.com 
   - Freeware data mining tools: Python scikit-learn, WEKA, KNIME, RapidMiner, and R tools 
            https://scikit-learn.org/stable/  

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
http://www.knime.org/ 
https://rapidminer.com/ 

          https://www.r-project.org/  

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
กำรประเมนิประสทิธผิลในรำยวชิำนี้ ทีจ่ดัท ำโดยนกัศกึษำ ไดจ้ดักจิกรรมในกำรน ำแนวคดิและควำมเหน็

จำกนกัศกึษำไดด้งันี้ 
- กำรสนทนำกลุ่มระหวำ่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- กำรสงัเกตกำรณ์จำกพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรำยวชิำ 
- กำรท ำแบบส ำรวจใน้องเรยีน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
ในกำรเกบ็ขอ้มลูเพือ่ประเมนิกำรสอน ไดม้กีลยทุธ ์ดงันี้ 

- พจิำรณำผลกำรสอบของนกัศกึษำ 
- กำรทวนสอบผลประเมนิกำรเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
หลงัจำกผลกำรประเมนิกำรสอนในขอ้ 2 จงึมกีำรปรบัปรุงกำรสอน โดยกำรจดักจิกรรมในกำรระดม

สมอง และหำขอ้มลูเพิม่เตมิในกำรปรบัปรุงกำรสอน ดงันี้ 
- สมัมนำกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
- กำรวจิยัในและนอกชัน้เรยีน  

- กำรตดิตำมผลกำรวจิยัและกรณีศกึษำใหม่ๆ   

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-062Data-MiningSpring2003/CourseHome/
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-062Data-MiningSpring2003/CourseHome/
https://scikit-learn.org/stable/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.knime.org/
https://rapidminer.com/
https://www.r-project.org/
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวชิำ มกีำรทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรำยหวัขอ้ ตำมที่คำดหวงัจำกกำร

เรยีนรูใ้นวชิำ ไดจ้ำก กำรสอบถำมนกัศกึษำ หรอืกำรสุม่ตรวจผลงำนของนกัศกึษำ รวมถงึพจิำรณำจำกผลกำร
ทดสอบยอ่ย และหลงักำรออกผลกำรเรยีนรำยวชิำ มกีำรทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิำไดด้งัน้ี 

- กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย์อื่น หรือ
ผูท้รงคุณวุฒ ิทีไ่ม่ใชอ่ำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร  

- มีกำรตัง้คณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดย
ตรวจสอบขอ้สอบ รำยงำน วธิกีำรใหค้ะแนนสอบ และกำรใหค้ะแนนพฤตกิรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมนิ และทวนสอบผลสมัฤทธิป์ระสทิธผิลรำยวชิำ ไดม้กีำรวำงแผนกำรปรบัปรุงกำรสอน 

และรำยละเอยีดวชิำ เพือ่ใหเ้กดิคุณภำพมำกขึน้ ดงันี้ 
- ปรบัปรุงรำยวชิำทุกเทอม (ถ้ำม)ี และตำมวำระกำรพจิำรณำปรบัปรุงหลกัสูตรครัง้ใหญ่หรอืตำม

ขอ้เสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธิต์ำมขอ้ 4 
- แลกเปลีย่นแนวคดิและแนวกำรเรยีนกำรสอนกบัผูเ้ชีย่วชำญภำยนอกในเรื่องกำรประยุกตค์วำมรู้

นี้กบัปัญหำที่มำจำกงำนวจิยัของอำจำรย์หรอือุตสำหกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้นักศกึษำมมีุมมองใน
เรือ่งกำรประยกุตค์วำมรูน้ี้หลำกหลำยขึน้ 
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT624 การท าเหมืองขอ้มูล                              

 


