มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

วิชา 0214449 การค้นคืนสารสนเทศ
(Information Retrieval)

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน และคาอธิบาย
รายวิชา
021449 การค้นคืนสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Retrieval
หลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ ขั้นตอน
การค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
Principles and concepts of information retrieval; components of information
retrieval; steps of information retrieval; information search strategies and techniques;
evaluation of information search results
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน (ถ้ามี)
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
วิชาโท
วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
1/2565 นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
6. สถานที่เรียน
ห้อง TCD206 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
24 พฤศจิกายน 2565

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในด้านต่อไปนี้
1.1 เพื่อให้นิสิตเข้าใจ อธิบายถึงแนวคิดและความสาคัญของหลักการและแนวคิดในการค้นคืนสารสนเทศ
องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ ขั้นตอนการค้นคืนสารสนเทศ กลยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ
การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
1.2 เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้ า ใจหลั ก การท างานและการแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ห ลั ก การและแนวคิ ด ในการค้ น คื น
สารสนเทศได้
1.3 เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมและสามารถการประยุกต์ การค้นคืนสารสนเทศกับ
ข้อมูลในโดเมนต่างๆได้
1.4 เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการนาการการค้นคืนสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิค ด้านการค้นคืนสารสนเทศ และ สามารถประยุกต์ใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ ได้ รวมถึง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการนาการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ 3 ลักษณะการดาเนินการ
1. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชม./ภาคการศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม

สอนเสริม
สอนเสริมตามลักษณะ
การเรียนรู้ของนิสิตใน
กรณีที่นิสิตเรียนรู้ได้ช้า
กว่าเวลาที่กาหนด

-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

2. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ และช่องทางในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6


1.7

2.1


2.2


2.3


2.4


2.5

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านความรู้

2.6

2.7

ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามในการ
ทางานเป็นทีม
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

2.8


3.1


3.2


3.3


3.4


ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

4.2

4.3

4.4


4.5

4.6

5.1

5.2


5.3

5.4


วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานรายบุคคล
2. ให้นิสิตทางานกลุ่มมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. มีการจัดเวลาเพื่อนาเสนอ
งาน ร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น

1. ประเมินจากพฤติกรรม
การเข้าเรียน และการ
ส่งงาน
2. ความมีวินัย ตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน ดู
จากเวลาในการส่งงาน
ในระบบ
3. ให้คะแนนจากการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
4. ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับ

- บ ร ร ย า ย จ า ก เ อ ก ส า ร - ทดสอบย่อย สอบกลาง

ประกอบการสอน หนั ง สื อ

ภาค และสอบปลาย
ภาค

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ
อ่านประกอบ อธิบายและ - โครงงานย่อย
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม - ใ ห้ นิ สิ ต ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด ใ น
กับการแก้ไขปัญหา
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
รวมถึงการมอบหมายงาน
- ใช้กรณีศึกษา
 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
บารุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการนาไป
ประยุกต์
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้
จริง
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง - ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการใช้งาน - ทดสอบย่อย
เป็นระบบ
เครื่องมือต่าง ๆ
- ประเมิ น จากผลงาน
- ให้ ก รณี ศึ ก ษาส าหรั บ การ
จ า ก ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
ค้ น คว้ า สรุ ป และสามารถ
ได้รับมอบหมาย
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้อย่าง
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
มีระบบ
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดย ให้นิสิตทาศึกษาค้นคว้าใน
1. ประเมินความก้าวหน้า
ใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รูปแบบของงานกลุ่ม นาเสนอใน
ของงาน
รูปของการนาเสนอการใช้งาน
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวย
ของงาน จากการ
ความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
อภิปรายและนาเสนอ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมทางาน
4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทาของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ 1. แนะนาและสอนวิธีใช้
1. ประเมินจากการใช้
ในปัจจุบันในการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่
เครื่องมือ
เกี่ยวข้องได้
2. ประเมินจากการส่งงาน
 5.2 สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหา
2. ใช้การส่งงานผ่านระบบ TSU
ผ่านระบบ และ log
โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
learning ของมหาวิทยาลัย
file ในระบบ TSU
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เห็นถึงการตรวจให้
learning
อย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน
คะแนน มีความสะดวกในการ
ส่งงานกับอาจารย์ผู้สอน

วิธีการประเมินผล

2. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู่ CLOs
ELOs
0214449 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร
 1. สามารถอธิบาย
ทฤษฎีพื้นฐานทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         
CLOs

[CLO1] อธิบายทฤษฏีและเนื้อหาใน
หัวข้อต่อไปนี้ได้: (1) ระบบค้นคืนข้อมูล
สารสนเทศ (2) การค้นคืนข้อมูล
เอกสารที่เป็นตัวอักษร (3) การค้นหา
ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (4) การค้นคืน
ข้อมูลเอกสารแบบมัลติมีเดียและระบบ
ค้นคืนข้อมูลรูปภาพ (5) การค้นคืน
ข้อมูลสารสนเทศเชิงความหมาย (6)
การประเมินประสิทธิภาพระบบค้นคืน
สารสนเทศ (7) การออกแบบหน้าจอ
ระบบค้นคืนสารสนเทศ (8) แนว
ทางการพัฒนาระบบค้นคืนสารสนเทศ

วิธีการประเมิน
วิธีการสอน
1. อธิบายแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้นคืนข้อมูล
2. ศึกษาตัวอย่างเกี่ยวกับงานด้าน
ต่างๆของการค้นคืนข้อมูล
3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเกี่ยวข้อง
กับการค้นคืนข้อมูลใน
ชีวิตประจาวัน
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตอบคาถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
CLOs
หลักสูตร
 2. สามารถวิเคราะห์
[CLO2] วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
และแก้ปัญหาโดยใช้ เกี่ยวข้องกับการค้นคืนข้อมูล ได้
วิธีการทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง



3. สามารถใช้ทักษะ
เทคนิคปัจจุบัน และ
เครื่องมือที่จาเป็นใน
การแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์

[CLO3] ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการค้น
คืนข้อมูล
[CLO4] ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคืน
ข้อมูลได้

วิธีการประเมิน
วิธีการสอน
1. อธิบายขั้นตอนวิธีในวิเคราะห์
และแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นคืนข้อมูล
2. ศึกษาตัวอย่าง/โจทย์การ
วิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้อง
3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเกี่ยวข้อง
กับวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ที่
เกี่ยวข้องกับการค้นคืนข้อมูลใน
ชีวิตประจาวัน
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตอบคาถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน
วิธีการสอน
1. อธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการค้น
คืนข้อมูล
2. อธิบายหลักการทางานของ
เครื่องมือและศึกษาตัวอย่าง
3. ศึกษาตัวอย่าง/กรณีศึกษา
4. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเกี่ยวกับ
เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการค้นคืน
ข้อมูล ภาษาของโปรแกรม

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร



4. สามารถออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ที่ถูกต้องตามความ
ต้องการ

CLOs

[CLO5] ออกแบบขั้นตอนวิธีสาหรับ
งานด้านการค้นคืนข้อมูลได้

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ 5. ซักถามและ
อภิปรายประเด็นต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตอบคาถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน
3. ประเมินจากชิ้นงาน
วิธีการสอน
1. อธิบายขั้นตอนออกแบบขั้นตอน
วิธีสาหรับงานด้านการค้นคืนข้อมูล
สาหรับงานประยุกต์
2. ศึกษาตัวอย่าง/โจทย์การ
ออกแบบขั้นตอนวิธีสาหรับงานด้าน
การค้นคืนข้อมูลสาหรับงาน
ประยุกต์
3. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้นเกี่ยวข้อง
กับการออกแบบขั้นตอนวิธีสาหรับ
งานด้านการค้นคืนข้อมูล สาหรับ
งานประยุกต์
4. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตอบคาถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร
 5. สามารถพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
สร้างสรรค์ จากการ
ประยุกต์เครื่องมือและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่





CLOs
[CLO6] มีทักษะเกี่ยวกับภาษาสาหรับ
การพัฒนางานด้านการค้นคืนข้อมูล
และฝึกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

วิธีการประเมิน

วิธีการสอน
1. อธิบายทักษะเกี่ยวกับภาษา
สาหรับการพัฒนางานด้านการค้น
คืนข้อมูล
2. ศึกษาตัวอย่าง
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการตอบคาถาม/
ทดสอบย่อย/สอบปฎิบัติ/สอบกลาง
ภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน
6. มีจรรยาบรรณเชิง [CLO7] เขียนและทารายงานใน
วิธีการสอน
วิชาการ และวิชาชีพ รายวิชาโดยไม่คัดลอกงานของผู้อื่นมา 1. ให้ผู้เรียนช่วยกันสืบค้น เขียน
ไม่คัดลอกงานผู้อื่น
ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย
และทารายงานในรายวิชาโดยไม่
และมีการอ้างอิงแหล่ง [CLO8] เข้าใจและสามารถเขียนวิธีการ คัดลอกงานของผู้อื่นมาใช้ในงานที่
ที่มา
อ้างอิงเชิงวิชาการที่เหมาะสมได้
ได้รับมอบหมาย
2. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
ประเมินจากรายงาน
7. สามารถทางานเป็น [CLO9] ทางานเป็นกลุ่มสาหรับการ
วิธีการสอน
ทีมและเป็นเครือข่าย พัฒนาระบบด้านการค้นคืนข้อมูล ที่
1. ให้ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มสาหรับ
มีความรับผิดชอบ ใน ได้รับมอบหมาย (ตลอดภาคการศึกษา) การพัฒนาระบบด้านการวิเคราะห์
การทางานให้บรรลุ
[CLO10] ทางานตามขอบเขตความ
ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมาย
รับผิดชอบภายในกลุ่มกันอย่างชัดเจน 2. ทางานตามขอบเขตความ
[CLO11] นาเสนอผลงานที่ได้จากงาน รับผิดชอบภายในกลุ่มกันอย่าง
กลุ่ม
ชัดเจน

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
หลักสูตร



8. มีความใฝ่รู้
สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้า
กับแนวโน้มเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทลั



9. สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ในรูปแบบการ
พูดและการเขียน และ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม



10. สามารถประยุกต์
วิธีการทาง

CLOs

วิธีการประเมิน

3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม
[CLO12] ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิธีการสอน
อื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบด้านการ 1. ให้ผู้เรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
ค้นคืนข้อมูล ในยุคปัจจุบัน
เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนา
[CLO13] ทารายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบ ในยุคปัจจุบัน
อื่นๆ ที่ศึกษา
2. ทารายงานเกี่ยวกับเครื่องมือ
อื่นๆ ที่ศึกษา
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม
[CLO14] ศึกษางานวิจัย/เทคโนโลยีที่มี วิธีการสอน
การนาความรู้ด้านการค้นคืนข้อมูล ไป 1. ให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย/
ใช้งานและนาเสนอโดยงานโดยใช้
เทคโนโลยีที่มีการนาความรู้ด้าน
ภาษาไทย/อังกฤษ
การค้นคืนข้อมูลไปใช้งานและ
2. ฝึกการนาเสนอโดยงานโดยใช้
ภาษาไทย/อังกฤษ
3. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม
[CLO15] มีทักษะด้านการประยุกต์
วิธีการสอน
วิธีการทางคณิตศาสตร์ ในการ

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของ
CLOs
หลักสูตร
คณิตศาสตร์ ในการ แก้ปัญหาทางด้านการคานวณหรือ
แก้ปัญหาทางด้านการ โจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นคืนข้อมูล
คานวณ

วิธีการประเมิน
1. อธิบายและให้นิสิตฝึกทักษะด้าน
การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาทางด้านการ
คานวณหรือโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้นคืนข้อมูล ให้ผู้เรียนศึกษา
งานวิจัย/เทคโนโลยีที่มีการนา
ความรู้ด้านการวิเคราะห์ ไปใช้งาน
และ
2. ซักถามและอภิปรายประเด็น
ต่างๆ
วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
ที่ได้จากงานกลุ่ม

5. แผนการสอน
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

สอนเสริมตามลักษณะการเรียนรู้ของนิสิต
ในกรณีที่นิสิตเรียนรู้ได้ช้ากว่าเวลาที่กาหนด

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายละเอียดรายวิชา
แนะน าระบบค้ น คื น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ

การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม
-

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่
ใช้
บรรยาย ปฏิบัติ
3
1. แนะนา มคอ. 3 ของรายวิชา

ผู้สอน
อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

[CLO1]

2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อ
ประเมินความรู้นิสิตก่อนเรียน
3. บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน
4. ให้ผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ จากความรู้เดิมที่มีมา

2-3

แนะน าระบบค้ น คื น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ

6

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
- สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. นิสิตนาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

6

-

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
- สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. จับกลุ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับ
หลักการเตรียมข้อมูลขนาด
ใหญ่
2. ค้นหาตัวอย่างจากอินเตอร์เน็ต

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

การค้ น คื น ข้ อ มู ล เอกสารที่
เป็นตัวอักษร
[CLO1, CLO2]

4-5

ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล บ น
อินเทอร์เน็ต
[CLO1, CLO2, CLO5]

6-8

การค้ น คื น ข้ อ มู ล เอกสาร
แบบมั ล ติ มี เ ดี ย และระบบ
ค้ น คื น ข้ อ มู ล รู ป ภ า พ
[CLO1, CLO2, CLO5]

9

-

นาเสนองานครั้งที่ 1
[CLO1, CLO2, CLO5,
CLO6, CLO7, CLO8CLO15]
10-11 การค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ
เชิงความหมาย

3

-

6

-

9

การประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบค้นคืนสารสนเทศ
[CLO1, CLO2, CLO5,
CLO8-CLO15]

3. นิสิตผลัดกันนาเสนอตัวอย่างที่
ค้นหามาได้
4. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
- สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเทคนิคการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
2. แต่ละกลุ่มนาเสนอสิ่งที่ได้จาก
การศึกษา
3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การนาเสนองานโดยผู้ เรียนและ
การอภิปราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
- สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
สาหรับการประมวลผลข้อมูล

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์
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การออกแบบหน้าจอระบบ
ค้นคืนสารสนเทศ
[CLO1, CLO2, CLO5,
CLO7, CLO8-CLO15]

3

-

13-14 แนวทางการพั ฒ นาระบบ
ค้นคืนสารสนเทศ
[CLO1, CLO2, CLO5,
CLO7, CLO8-CLO15]

6

-

2. ยกตัวอย่างประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์
3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. อธิ บ ายความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ
การแสดงผลการวิ เ คราะห์
แบบกราฟิก
2. ยกตัว อย่างประกอบ และให้
ผู้เรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์
3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง
สื่อที่ใช้
2. สไลด์ประกอบการบรรยาย
กิจกรรมสาหรับการสอนแบบ
Active Learning
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การประยุกต์การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่กับข้อมูลใน
โดเมนต่างๆ
2. อธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบ
และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์

อ.ดร.สุ วิ ม ล
จุงจิตร์
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3. ซักถามและตอบข้อสงสัยหลัง
เรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- การนาเสนองานโดยผู้ เรียนและ
การอภิปราย

นาเสนองานครั้งที่ 2

รวม

45

-

.6แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลาดับ
1
2

3
4

ผลการเรียนรู้

วิธีประเมิน

2.1, 2.2, 2.5, ชิ้นงานหลัก (Project) /งานที่ได้รับมอบหมาย
5.1, 5.2, 5.4 รายสัปดาห์ (Assignment)
1.2, 1.5, 4.4 -พฤติกรรมการเข้าเรียน
-การส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามเวลา
-การมีส่วนร่วมให้ห้องเรียน
2.1, 2.2, 2.3, สอบกลางภาค
2.5, 3.1
2.1, 2.2, 2.3, สอบปลายภาค
2.5, 3.1

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%

10

25%

17-18

25%

รวม

10%

100

%

1. เกณฑ์การประเมินผลการเรียน
นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อกาหนดอื่น ๆ ของการ
เรียนการสอน
80.00-100.00

ได้เกรด A

53.00-60.99 ได้เกรด C

74.00-79.99

ได้เกรด B+

47.00-52.99 ได้เกรด D+

68.00-73.99

ได้เกรด B

41.00-46.99 ได้เกรด D

61.00-67.99

ได้เกรด C+

0.00-40.99

ได้เกรด F

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตารา เอกสารหลัก และข้อมูลสาคัญ
(1) EMC Education Services. (2015). Data science and big data analytics: discovering,
analyzing, visualizing and presenting data. Wiley..
(2) จิ ร าภรณ์ เมื อ งประทั บ , “การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เ ชิ ง ปฏฺิบั ติ ก าร = Practical big data
analysis”, กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2562
(3) Rajkumar Buyya, Rodrigo N. Calheiros, Amir Vahid Dastjerdi, “Big data : principles and
paradigms” Published Cambridge, MA : Morgan Kaufmann, c2016
(4) Eiben, A. E., and Smith, J. E. Introduction to evolutionary computing. Springer Science
& Business Media, 2003.
(5) Freitas, A. A. Data mining and knowledge discovery with evolutionary algorithms.
Springer Science Business Media, 2002.
(6) หนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อื่นๆ
2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการทวน
สอบผลประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทารายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดย
ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี
...................................................
(อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์)
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
24 มิถุนายน 2564

