มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

วิชา 0214415
(XML Programming)

รายวิชานี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ข้อมูลทัวไป
่
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนิ นการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมิ นผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา

หน้ า
3
4
4
5
8
13
13
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รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
0214415 การโปรแกรมด้วยเอ็กเอ็มแอล
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน วิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
ผศ.ดร.นพมาศ ปั กเข็ม
5. ระดับการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ปริญญาตรี / ชัน้ ปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1/2560
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)
0214271 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 สิงหาคม 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
1. เพื่อให้นิสติ ทราบถึงวิวฒ
ั นาการและนิยามของการทาเหมืองข้อมูลรวมถึงความหมายของคลังข้อมูล
2. เพื่อให้นิสติ เข้าใจวิธกี ารเตรียมข้อมูลทีก่ าหนดให้ได้ตามเทคนิคทีเ่ หมาะสม
3. เพื่อให้นิสติ เข้าใจแนวคิดของเทคนิคต่าง ๆ ในการทาเหมืองข้อมูลรวมถึงงานประยุกต์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้
วิธกี ารของเหมืองข้อมูล
4. เพื่อให้นิสติ สามารถสรุปผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทาเหมืองข้อมูลรวมทัง้ เปรียบเทียบ
ความแต่งต่างระหว่างเทคนิคต่าง ๆ ได้
5. เพื่อให้นิสติ สามารถเลือกใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลกับข้อมูลทีก่ าหนดให้ได้
6. เพื่อให้นิสติ รูจ้ กั กับซอฟต์แวร์การทาเหมืองข้อมูล
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้รายวิชามีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลง ทาให้เนื้อหารายวิชามีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงมุ่งหวังให้นิสติ ได้เรียนรูถ้ งึ กรณีศกึ ษาใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และเป็ นการปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาตาม มคอ.5
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาหลักการค้นพบความรูใ้ นฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ขัน้ ตอน เทคนิค และการประยุกต์ของการทา
เหมืองข้อมูล
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
บรรยาย 45 ชัวโมง
่ ต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
แทรกในคาบบรรยาย
การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์

สอนเสริมตามลักษณะ
การเรียนรูข้ องนิสติ ใน
กรณีทน่ี ิสติ เรียนรูไ้ ด้ชา้
กว่าเวลาทีก่ าหนด
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
ให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 2 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.3 มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับ ความสาคัญ
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทัง้ เคารพในคุณค่าและศักดิ ์ศรีของความ
เป็ นมนุษย์
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.8 มีจติ สาธารณะ
วิ ธีการสอน
 อาจารย์ผสู้ อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน
 เน้นการเข้าชัน้ เรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้เป็ นตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 มอบหมายให้นกั ศึกษาทางานเป็ นกลุ่ม ฝึกการเป็ นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
 การเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องอาจารย์
วิ ธีการประเมิ นผล
 ประเมินจากการตรงเวลาของนิสติ ในการเข้าชัน้ เรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
 ประเมินจากการมีวนิ ัยและพร้อมเพรียงของนิสติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2. ความรู้
ความรู้ที่ต้องได้รบั
 2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทส่ี าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ การนา
ไปประยุกต์
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.6 มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้งานได้จริง
 2.8 สามารถบูรณาการความรูใ้ นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1. วิ ธีการสอน
 บรรยาย ร่วมกับการใช้เอกสารประกอบการสอน ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้สไลด์
ประกอบการบรรยาย (Powerpoint) และโดยการเขียนพร้อมการอธิบายบนกระดานหน้าชัน้
เรียน
 ซักถามความรูก้ ่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
 อภิปรายข้อปั ญหาร่วมกันระหว่างเรียน
 ผูเ้ รียนร่วมกันค้นคว้ากรณีศกึ ษา ทีม่ กี ารนาความรูท้ างด้านเหมืองข้อมูลไปใช้ เช่น การ
สร้างโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ หรือ ขัน้ ตอนวิธตี ่าง ๆ อันเป็ นประเด็นทีน่ ่ าสนใจ เพื่อ
นาเสนอร่วมกันในชัน้ เรียน และให้นิสติ คนอื่นสามารถซักถามและแสดงข้อคิดเห็นร่วมกัน
ได้
 ผูเ้ รียนทาแบบฝึกหัดของแต่ละบทนอกชัน้ เรียน
2.2. วิ ธีการประเมิ นผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการปฏิบตั ขิ องนิสติ ในด้านต่างๆ คือ
 การทดสอบย่อย
 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 การทาแบบฝึกหัด
 การนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
 การซักถาม การตอบคาถามและการสังเกตความสนใจ
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
 3.4 สามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม
วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และฝึกทักษะการคิดการ
แลกเปลีย่ นความรูท้ งั ้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทา
กรณีศกึ ษา ฯลฯ
 จัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบตั ขิ องนิสติ
วิ ธีการประเมิ นผล
 การนาเสนอผลงาน
 การใช้ขอ้ สอบหรือแบบฝึกหัดทีใ่ ห้นิสติ คิดแก้ปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1 สามารถใช้ภาษาสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในกลุ่มทัง้ ในบทบาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผูร้ ว่ มทีมทางาน
 4.3 สามารถใช้ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมาชีน้ าสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 4.5 สามารถเป็ นผูร้ เิ ริม่ แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทัง้ แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2. วิ ธีการสอน
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และฝึกทักษะการคิดการ
แลกเปลีย่ นความรูท้ งั ้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น สะท้อนคิด อภิปรายกลุ่ม การทา
กรณีศกึ ษา ฯลฯ
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 จัดกิจกรรมในการฝึกปฏิบตั ขิ องนิสติ
4.3. วิ ธีการประเมิ นผล
 การนาเสนอผลงาน
 การใช้ขอ้ สอบหรือแบบฝึกหัดทีใ่ ห้นิสติ คิดแก้ปัญหา
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ต้องพัฒนา
 5.1 มีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ในการทางานทีเ่ กีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์
 5.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ต่อปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสร้างสรรค์
 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ การพูดและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของ สื่อ
การนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารได้อย่างเหมาะสม
 5.5 มีทกั ษะและความรูภ้ าษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสม
วิ ธีการสอน
 จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้ผเู้ รียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลากหลายและเหมาะสม
 จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาหรับการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง
และการนาเสนอผลงาน
วิ ธีการประเมิ นผล
 ทักษะการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ทักษะการสืบค้นและศึกษาด้วยตนเอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
5.1
แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

กิ จกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
8

1-2

ประมวลวิ ชาเหมืองข้อมูล

6

 แนะน ารายละเอีย ดวิช า จุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธ ีการวัดผล เกณฑ์
การประเมินระดับผลการเรียน แหล่ งการค้นคว้า
ข้อมูลเพิม่ เติมและหนังสืออ้างอิง
 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรูน้ ิสติ
ก่อนเรียน
 บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน
 ให้ผู้เ รีย นร่ว มกัน คิด วิเ คราะห์ ปั ญ หาของการใช้
ฐานข้อมูลต่างชนิดร่วมกัน
 ยกตัวอย่างกรณีโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ทีน่ าเอา
เทคนิคของการทาเหมืองข้อมูลมาใช้ เพื่อให้นิสติ
ได้มองเห็นภาพรวมของการทาเหมืองข้อมูล
 ให้ผู้เรียนช่วยกัน อภิปรายถึงกรณีต่าง ๆ ที่ผู้สอน
กล่ า วถึ ง พร้ อ มทัง้ เสนอกรณี อ่ืน ๆ ที่น่ า สนใจ
เพิม่ เติม
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 มอบหมายงานในเรื่อ งนิ ย ามของการท าเหมือ ง
ข้อมูลและการคลังข้อมูล (Assignment 1)

3






บทที่ 1 แนวคิ ดเบือ้ งต้ น
เกี่ยวกับเหมืองข้อมูล
1.1 การทาเหมืองข้อมูล
1.2 วิวฒ
ั นาการการทาเหมือง
ข้อมูล
1.3 ขัน้ ตอนการทาเหมือง
ข้อมูล
1.4 อัลกอริทมึ การทาเหมือง
ข้อมูล
1.5 ซอฟต์แวร์สาหรับทา
เหมืองข้อมูล
1.6 การประยุกต์ใช้การทา
เหมืองข้อมูล

3

บทที่ 2 คลังข้อมูล (Data
Warehouse)
2.1 ระบบฐานข้อมูล
2.2 คลังข้อมูล
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
2.4 โครงสร้างและ
สถาปั ตยกรรมคลังข้อมูล
2.5 ฐานข้อมูลคลังข้อมูล
2.6 กระบวนการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์หา
รูปแบบในคลังข้อมูล

นิสติ นาเสนองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ซักถามเกีย่ วกับพืน้ ความรูเ้ รือ่ งคลังข้อมูล
บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ และให้ผเู้ รียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน

9

4

บทที่ 3 การเตรียมข้อมูล
(Data Preparation)
3.1 ปั ญหาของข้อมูล
3.2 การเตรียมข้อมูล

3

5

บทที่ 4 กลยุทธ์การทา
เหมืองข้อมูลและอัลกอริ ทึม
เบือ้ งต้น
4.1 กลยุทธ์การทาเหมืองข้อมูล
4.2 อัลกอริทมึ การทาเหมือง
ข้อมูลเบือ้ งต้น
4.3 เทคนิคทางเหมืองข้อมูล
อื่นๆ
บทที่ 5 กฎความสัมพันธ์
(Association Rule)
5.1 แรงจูงใจ: การวิเคราะห์
ตะกร้าตลาด
5.2 นิยามพืน้ ฐาน
5.3 มาตรวัดค่าความสัมพันธ์
5.4 อัลกอริทมึ เอไพออริ
(Apriori)
5.4 การคัดเลือกกฎ
ความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่ง
5.6 การนาเทคนิคการสร้างกฎ
ความสัมพันธ์ไปใช้งาน
บทที่ 6 ต้ นไม้ตดั สิ นใจ
(Decision Tree)
6.1 ลักษณะของต้นไม้การ
ตัดสินใจและปั ญหาที่
เหมาะสม

3

6

7-8

3

6

 ซักถามเกีย่ วกับพืน้ ความรูเ้ รือ่ งข้อมูล การเก็บข้อมูล
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 ให้ ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ เหตุ ผ ลของการ
จัดเตรียมข้อมูล
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 สอบย่อยครัง้ ที่ 1
 แนะนาภาพรวมของเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ และให้ผเู้ รียน
ช่วยกันคิดหาเหตุผล
 ให้นิสติ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเทคนิคการทา
เหมืองข้อมูลแบบต่าง ๆ
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 ยกตัวอย่างระบบงานทีม่ กี ารใช้กฎการเชื่อมโยง ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของงาน เพื่อให้นิสติ เห็น
วัตถุประสงค์ของการสร้างกฎการเชื่อมโยง
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 แสดงขัน้ ตอนวิธขี อง Apriori Algorithm พร้อมให้นิสติ
ฝึกทาโจทย์ในชัน้ เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 มอบหมายงาน Assignment 2






สอบย่อยครัง้ ที่ 2
ทบทวน ซักถามความรูเ้ รือ่ งโครงสร้างแบบต้นไม้
บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
แสดงขัน้ ตอนการสร้างต้นไม้การตัดสินใจ พร้อมให้
นิสติ ฝึกทาโจทย์ในชัน้ เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
10

6.2 การอุปนัยของต้นไม้
ตัดสินใจ
6.3 ลักษณะการเรียนรูข้ อง
ต้นไม้ตดั สินใจ
6.4 อัลกอริทมึ ID3
6.5 ปั ญหาการเข้ากันมาก
เกินไป (Overfitting
Problem)
สอบกลางภาค

9
10-11

12

บทที่ 7 การเรียนรู้แบบเบย์
(Bayesian Learning)
7.1 ทฤษฎีของเบย์
7.2 การเรียนรูแ้ บบเบย์
7.3 ตัวจาแนกประเภททีด่ ที ส่ี ุด
แบบเบย์
7.4 วิธกี ารเรียนรูแ้ บบเบย์อย่าง
ง่าย
7.5 เครือข่ายงานเบย์
บทที่ 8 เครือข่ายประสาท
8.1ความหมายของเครือข่าย
ประสาทเทียม
8.2 หลักการและโครงสร้างของ
โครงข่ายประสาทเที
8.3 ลักษะของโครงข่าย
ประสาทเทียม
8.4 การเรียนรูข้ องโครงข่าย
ประสาทเทียม
8.5 สถาปั ตยกรรมโครงข่าย
ประสาท
8.6 การนาโครงข่ายประสาท
เทียมไปใช้งาน

6

 ซักถามเกีย่ วกับพืน้ ความรูเ้ รือ่ งความน่าจะเป็ น
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 แสดงขัน้ ตอนการสร้างเรียนรูแ้ บบเบย์ พร้อมทัง้ ใน
นิสติ ฝึกทาโจทย์ในชัน้ เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 มอบหมายงาน Assignment 3

3

 สอบย่อยครัง้ ที่ 3
 ซักถามเกีย่ วกับพืน้ ความรูเ้ รือ่ งปั ญญาประดิษฐ์ และ
เครือข่ายประสาท
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 แสดงขัน้ ตอนการสร้างตัวแบบเครือข่าย และการ
สอนเครือข่าย พร้อมทัง้ ในนิสติ ฝึกทาโจทย์ในชัน้
เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน

11

8.5 ประโยชน์ของโครงข่าย
ประสาทเทียม
8.6 ตัวอย่างแอพพลิเคชันที
่ ใ่ ช้
หลักการของโครงข่าย
ประสาทเทียม

15

บทที่ 9 การเรียนรู้เชิ ง
อิ นสแตนซ์ (Instance-based
Learning)
9.1 ตัวเรียนรูเ้ กียจคร้านและ
ตัวเรียนรูก้ ระตือรือร้น
9.2 อัลกอริทมึ k-NN
9.3 k-NN แบบถ่วงน้าหนัก
ด้วยระยะทาง
9.4 ความถดถอยแบบถ่วง
น้าหนักท้องถิน่
9.5 ทางเลือกความผิดพลาด
9.6 ข้อดีและข้อเสียของ k-NN
บทที่ 10 การจัดกลุ่ม

16

(Clustering)
10.1 การจัดกลุ่ม
10.2 การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
10.3 ประเภทของการจัดกลุ่ม
10.4 อัลกอริทมึ การจัดกลุ่ม
10.5 ข้อดี-ข้อเสีย
สัมมนาทางเหมืองข้อมูล

13-14

17-18

6

 ซักถามเกีย่ วกับพืน้ ความรูเ้ รือ่ งการหาระยะทาง เช่น
Euclidian Distance
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 แสดงขัน้ ตอนการเรียนรูเ้ ชิงอินสแตนซ์ พร้อมทัง้ ใน
นิสติ ฝึกทาโจทย์ในชัน้ เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 มอบหมายงาน Assignment 4

3

 ยกตัวอย่างงานทีใ่ ช้แนวคิดของการเกาะกลุ่ม เพื่อให้
นิสติ มองเห็นวัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิคการเกาะ
กลุ่ม
 บรรยายโดยใช้สไลด์และเอกสารประกอบการสอน
 แสดงขัน้ ตอนการทาเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิค
Clustering เน้น K-mean clustering พร้อมทัง้ ในนิสติ
ฝึกทาโจทย์ในชัน้ เรียน
 ซักถามและตอบข้อสงสัยหลังเรียน
 นาเสนอหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการทาเหมืองข้อมูลที
น่าสนใจ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ร่วมกันอภิปราย
และตอบข้อซักถามในชัน้ เรียน

3

สอบปลายภาค
12

5.2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมที่
วิ ธีการประเมิ น
เรียนรู้
2.1-2.4, 3.1,
สอบกลางภาค
1
3.3
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิ น
9
17

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล
35%
35%

แบบฝึกหัด
ตลอดภาคการศึกษา
8%
ทดสอบย่อย
3, 9, 13
12%
1.1, 2.5, 4.1, การเข้าชัน้ เรียน การมีส่วน
10%
5.1
ร่วม อภิปราย เสนอความ
ตลอดภาค
3
คิดเห็นและการสัมมนาในชัน้
การศึกษา
เรียน
5.3 เกณฑ์การประเมิ นผลการเรียน
80 – 100
ได้เกรด A
74 – 79.99
ได้เกรด B+
2

1.1, 3.2

68 – 73.99

ได้เกรด B

61 – 67.99

ได้เกรด C+

53 – 60.99

ได้เกรด C

47 – 52.99

ได้เกรด D+

41 – 46.99

ได้เกรด D

0 – 40.99

ได้เกรด E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1

เอกสารและตาราหลัก

1. Data Mining A tutorial-Based Primer, Richard J. Roiger and Michael W. Geatz,
Pearson Education Inc., 2003.
2. Introduction to Data Mining , Pang-Ning Tan, Michael Steinbach and Vipin Kumar, Addison-Wesley,
2006 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
3. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ 6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา เว็ปไซต์ทเ่ี กีย่ วกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนิ สิต
แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
2.1 แบบประเมินผูส้ อน
2.2 ผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารย์ผสู้ อนทบทวนและปรับปรุงวิธกี ารสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิตในรายวิ ชา
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทําหน้าทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน
รายวิชา
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มกี ารวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึน้ ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี

(นางสาวนพมาศ ปั กเข็ม)
ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชา
...5......../.....สิงหาคม......../....2560....
..............................................................
(
)
ประธานสาขาวิชา
............../......................./...............
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