มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
INT624 กำรทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)
BIS624, SED690
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นวิชำเลือก
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจดิจทิ ลั เป็ นวิชำเลือก
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพือ่ วิทยำกำรข้อมูล เป็ นวิชำเลือก
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
INT602 Analysis and Design of Algorithms
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี และหรือ รูปแบบออนไลน์อนั
เนื่องจำกมีสถำนะกำรณ์COVID-19 หรือเหตุจำเป็ น อื่นๆ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 มกรำคม 2565
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกีย่ วกับพืน้ ฐำน องค์ประกอบ ประโยชน์ และผลกระทบของกำรใช้
เทคโนโลยีกำรทำเหมืองข้อมูล รูจ้ กั และเข้ำใจพื้นฐำนเทคนิคกำรทำเหมืองข้อมูลที่สำคัญต่ำงๆ เช่น กำรทำ
ควำมรู้ จ ัก ข้ อ มู ล (Data exploration) กำรหำค่ ำ สถิ ติ พ้ืน ฐำนต่ ำ งๆจำกข้ อ มู ล (Statistical approaches to
estimation and prediction) กำรเตรียมข้อมูล ก่ อ นกำรประมวลผล (Data preprocessing) กำรจำแนกข้อ มูล
(Classification methods) กำรหำกฏควำมสัมพันธ์ของข้อมูล (Association rule methods) กำรจัดกลุ่มข้อมูล
(Clustering methods) กำรหำรูปแบบทีไ่ ม่ปกติ (Anomaly Detection) กำรประเมินควำมน่ ำเชื่อถือของผลกำร
วิเครำะห์ทไ่ี ด้จำกโมเดล (Model evaluation techniques) กรณีศกึ ษำด้ำนกำรตลำดโดยตรงหรือกำรตลำดแบบ
เจำะจง(Case study in direct or target marketing) แนวโน้ มเทคโนโลยีกำรทำเหมืองข้อมูลในอนำคต(Data
mining trends) รูจ้ กั กับเครือ่ งมือซอฟต์แวร์เพือ่ กำรทำเหมืองข้อมูลขัน้ พืน้ ฐำน (Tutorials on data mining tool)
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
-เปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการทาเหมืองข้อมูลที่ได้มี
ความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และมีการค้นคว้าเทคนิคการทาเหมืองข้อมูลใหม่ๆจากรายงานวิชาการที่ทนั สมัยและ
สอดแทรกเนื้อหา หรื อตัวอย่างใหม่ๆเหล่านี้ในบทเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
บทนำกำรทำเหมืองข้อมูล กำรประมวลผลก่อนกำรทำเหมืองข้อมูล กำรวิเครำะห์และกำรทำควำมรูจ้ กั
ข้อมูล วิธที ำงสถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรคำดคะเนและกำรทำนำย กำรจำแนกโดยกำรเทียบเคียงกับข้อมูลเพือ่ นบ้ำน ต้นไม้
ตัดสินใจ กฎควำมสัมพันธ์ เครือข่ำยใยประสำทเทียม กำรจัดกลุ่มโดยวิธลี ำดับชัน้ และวิธเี คมีน เครือข่ำยโค
โฮเนน เทคนิคกำรประเมินผลโมเดล กรณีศกึ ษำกำรตลำดโดยตรงหรือกำรตลำดแบบเจำะจง แนวโน้ม
เทคโนโลยีกำรทำเหมืองข้อมูลในอนำคต หัวข้อกำรทำเหมืองข้อมูลระดับสูง
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
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บรรยาย
45 ชัวโมง
่

สอนเสริ ม
-
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การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ำรฝึกปฏิบตั งิ ำน
135 ชัวโมง
่
ภำคสนำม

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- วันศุกร์ 10:00-11:00 ณ สำนักงำนคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือนัดหมำยทำง MS-Teams chat ของ
รำยวิชำ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา (อ้างอิงจาก มคอ.2)
PLO-1C มีระเบียบวินยั และจรรยำบรรณวิชำชีพ
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยำยพร้อ มยกตัว อย่ ำ งกรณี ศึก ษำเกี่ย วกับ ประเด็น ทำงจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรใช้
เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลโดย เช่นกำรไม่แจ้งผูใ้ ช้ทรำบถึงวัตถุประสงค์กำรเก็บข้อมูล กำรใช้เหมือง
ข้อมูลเพื่อกำรเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ต่อสังคมเนื่องจำกกำรทำ
เหมืองข้อมูล
- กำหนดให้นกั ศึกษำหำตัวอย่ำงทีเ่ กีย่ วข้องและนำเสนอรำยงำนในชัน้ เรียน
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลำ
มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรทีไ่ ด้นำมำทำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ กำรบ้ำน และกำรทำแบบฝึกหัด
ประเมินผลกำรนำเสนอรำยงำนทีม่ อบหมำย
ประเมินผลการสอบ

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
PLO-2B: สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็ นระบบ สร้ำงสรรค์ และมีเหตุผล
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PLO-2C: สำมำรถสืบค้นบูรณำกำรและเชือ่ มโยงควำมรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
2.2 วิ ธีการสอน
กำรทำ pre-course survey เพื่อให้ทรำบถึงพืน้ ฐำนและ ควำมคำดหวังของผูเ้ รียนในกำรนำควำมรูท้ จ่ี ะ
ได้รบั ไปใช้ กำรบรรยำย กำรนำเสนอวิธใี ช้เครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อกำรทำเหมืองข้อมูล (Data mining software
tool) อภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรนำเสนอรำยงำน กำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ และมอบหมำยให้ค้นคว้ ำหำ
บทควำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมำสรุปและนำเสนอ กำรศึกษำโดยใช้ปัญ หำ และโครงงำน กำรทำ Postcourse survey
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ กำรบ้ำน และกำรทำแบบฝึกหัด
- นำเสนอสรุปกำรอ่ำนจำกกำรค้นคว้ำข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
PLO-3B: สำมำรถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลทีน่ ่ำเชือ่ ถือ
3.2 วิ ธีการสอน
- กำรมอบหมำยให้นกั ศึกษำทำโครงงำนกลุ่ม และนำเสนอผลกำรศึกษำ
- วิเครำะห์กรณีศกึ ษำ ในกำรนำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมำใช้ในปั จจุบนั
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ กำรบ้ำน และกำรทำแบบฝึกหัด
- อภิปรำยกลุ่ม
- กำรสะท้อนแนวคิดจำกกำรประพฤติ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
สอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบทีม่ กี ำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรือวิเครำะห์แนวคิดในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรทำเหมืองข้อมูล
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
PLO-4B: รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพือ่ กำรพัฒนำ
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4.2 วิ ธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
- มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม และรำยบุคคล เช่น กำรค้นคว้ำควำมก้ำวล้ำของเทคโนโลยีกำรทำเหมืองข้อมูล
กำรนำตัวอย่ำงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนกำรสอน ธุรกิจ หรือ อ่ำนบทควำมทีเ่ กีย่ วข้องกับรำยวิชำ
- กำรนำเสนอรำยงำน
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยแบบฟอร์มทีก่ ำหนด
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ พฤติกรรมกำรทำงำนเป็ นทีม
- ทำแบบสำรวจผลกำรศึกษำด้วยตนเอง
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
PLO-5B: สำมำรถวิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข เพือ่ สนับสนุ นกำรดำเนินกำร
5.2 วิ ธีการสอน
- มอบหมำยงำนให้ศกึ ษำค้นคว้ำด้วยตนเอง จำก website สื่อกำรสอน e-learning และทำรำยงำน
โดยเน้นกำรนำตัวเลข หรือมีสถิตอิ ำ้ งอิง จำกแหล่งทีม่ ำข้อมูลทีน่ ่ำเชือ่ ถือ
- นำเสนอโดยใช้รป
ู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมำะสม
- ให้ศก
ึ ษำค้นคว้ำ และลองใช้เครือ่ งมือในกำรทำเหมืองข้อมูลด้วยตนเอง จำก อินเตอร์เนต
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- กำรจัดทำรำยงำน และนำเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
- กำรมีสว่ นร่วมในกำรอภิปรำยและวิธกี ำรอภิปรำย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
Pre-course survey &
Introduction to data mining &
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จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3

ผูส้ อน

กำรทำแบบสำรวจก่อน
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
เรียน บรรยำย
ยกตัวอย่ำงประกอบ กำร
สำธิตวิธใี ช้ซอฟต์แวร์เพือ่
5
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2-3

Brief demonstration of Data
mining software (Weka &
Python Scikit-Learn )
Data mining & Society
Data & Data preprocessing
Exploring data & Statistical
approaches to describe data

กำรทำเหมืองข้อมูล
แบบฝึกหัด
กำรบ้ำน
5

บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ แบบฝึกหัด
กำรทำโครงงำนกลุ่ม
กำรทำ Lab Python
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ แบบฝึกหัด
กำรบ้ำน กำรทำ Lab
Python

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

4

Classification – Basic concepts,
Rule generation, Naïve Bayes,
k-Nearest neighbor algorithm

4

5

Decision trees – Part 1

3

บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ แบบฝึกหัด

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

6

Classification – Model
evaluation techniques (Part 1)

3

บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ กำรสำธิตวิธใี ช้

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

7

Neural networks – Part 1

8

Neural networks – Part 2

9

Midterm Exam

10

Association rules
Project presentation I

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

ซอฟต์แวร์เพือ่ กำรทำ
เหมืองข้อมูล กำรบ้ำน
3

3

3

กำรทำ Lab Python
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
ประกอบ อภิปรำยกลุ่มจำก
กรณีศกึ ษำ
กำรนำเสนอโครงงำน
กลุม่ #1
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
ประกอบ กำรทำ Lab
Python
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
มีค. 2565
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ แบบฝึกหัด
กำรบ้ำน

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

6

เอกสารหมายเลข มคอ.3
11

Clustering -- Hierarchical and kMeans

3

12

Clustering – Self organizing
map (SOM)

3

13

Model evaluation techniques
(Part2)

3

ซอฟต์แวร์เพือ่ กำรทำ
เหมืองข้อมูล แบบฝึกหัด

14

Anomaly detection
Case study: Direct/Target
marketing

3

15

Case study: health monitoring,
smart home systems, and
project presentation II
Trends & Advanced topics (
Recommender systems, Text
mining) & Post-course survey

3

Final Exam

3

16

17

บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
ประกอบ
กำรทำ Lab Python
กำรนำเสนอโครงงำน
กลุม่ #2
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
ประกอบ อภิปรำยกลุ่มจำก
กรณีศกึ ษำ
กำรทำ Lab Python
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ
ประกอบ กำรสำธิตวิธใี ช้

3

กำรทำ Lab Python
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ อภิปรำยจำก
กรณีศกึ ษำ
กำรนำเสนอโครงงำน
กลุม่ #3
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ กำรอภิปรำยผล
บรรยำย ยกตัวอย่ำง
ประกอบ อภิปรำยจำก
กรณีศกึ ษำ กำรทำแบบ
สำรวจ

พค. 2565

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

ผศ.ดร.ชำคริดำ นุกลู กิจ

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
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กิ จกรรม
ที่
1
2

3

ผลการเรียนรู้*

วิ ธีการประเมิน

เอกสารหมายเลข มคอ.3
สัดส่วนของการ
สัปดาห์ที่
ประเมิ นผล
ประเมิ น

PLO-1C, PLO-2B, PLO- สอบกลางภาค
2C, PLO-3B, PLO-4B
PLO-1C, PLO-2B, PLO2C, PLO-3B, PLO-4B, สอบปลายภาค
PLO-5B
โครงงาน แบบฝึ กหัด
PLO-1C, PLO-2B, PLOการบ้าน การอภิ ปราย
2C, PLO-3B, PLO-4B,
ความสนใจในการให้
PLO-5B
ข้อคิ ดเห็น

9

35%

17

35%

ตลอดภาค
การศึกษา

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
-Tan, P., Steinbach, M., and Kumar, V., “Introduction to Data Mining”, Pearson Education,
Limited., 2nd Edition, 2018.

- Web-site ประกอบกำรเรียนรูร้ ำยวิชำ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
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. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)

8

เอกสารหมายเลข มคอ.3
- MIT open-courseware in Data mining
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/15-062DataMiningSpring2003/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/

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ทีจ่ ดั ทำโดยนักศึกษำ ได้จดั กิจกรรมในกำรนำแนวคิดและควำมเห็น
จำกนักศึกษำได้ดงั นี้
- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผูส้ อนและผูเ้ รียน
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรำยวิชำ
- กำรทำแบบสำรวจใน้องเรียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในกำรเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินกำรสอน ได้มกี ลยุทธ์ ดังนี้
- พิจำรณำผลกำรสอบของนักศึกษำ
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม
สมอง และหำข้อมูลเพิม่ เติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้
- สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- กำรวิจย
ั ในและนอกชัน้ เรียน
- กำรติดตำมผลกำรวิจยั และกรณีศกึ ษำใหม่ๆ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)
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เอกสารหมายเลข มคอ.3
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร
เรียนรูใ้ นวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุม่ ตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผลกำร
ทดสอบย่อย และหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชำได้ดงั นี้
- กำรทวนสอบกำรให้ ค ะแนนจำกกำรสุ่ ม ตรวจผลงำนของนั ก ศึก ษำโดยอำจำรย์ อ่ื น หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีไ่ ม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- มีก ำรตัง้ คณะกรรมกำรในสำขำวิชำ ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน วิธกี ำรให้คะแนนสอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มกี ำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพือ่ ให้เกิดคุณภำพมำกขึน้ ดังนี้
- ปรับปรุงรำยวิชำทุกเทอม (ถ้ำมี) และตำมวำระกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรครัง้ ใหญ่ หรือตำม
ข้อเสนอแนะและผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ ์ตำมข้อ 4
- แลกเปลีย่ นแนวคิดและแนวกำรเรียนกำรสอนกับผูเ้ ชีย่ วชำญภำยนอกในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้
นี้กบั ปั ญหำที่มำจำกงำนวิจยั ของอำจำรย์หรืออุตสำหกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้นักศึกษำมีมุมมองใน
เรือ่ งกำรประยุกต์ควำมรูน้ ้ีหลำกหลำยขึน้

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (15 กรกฎำคม 2552)
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มคอ.3

รายวิชา

INT624 การทาเหมืองข้อมูล

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร
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
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