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รายละเอียดของรายวิชา 
(Course Specification) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์  

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

หมวดที่  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา               
 0214493 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (Social Web) 

  

2.  จ านวนหน่วยกิต                     
  3(3-0-6)  

 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา    
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเลือก 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร    

 
 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคเรียนที่ 2/2562  ชั้นปีที่ 4  
 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pro-requisite)  
  ไม่มี  
 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite)   
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

ห้อง SC1448 
 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
1.1 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและกลไกของเว็บทางสังคม 
1.2 เพ่ือให้นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะห์สังคมออนไลน์เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจในประโยชน์และรู้เท่าทันผลเสียที่เกิดข้ึนจากการใช้เว็บทางสังคมในทางที่ผิด 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
2.1 รายวิชา หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 : เว็บทางสังคม  เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่เพ่ือ

น าเสนอเนื้อหาด้านการใช้ การจัดการ และการวิเคราะห์ และการสกัดข้อมูลจากเว็บทางสังคม เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูล    

2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษของการใช้เว็บทางสังคม และเกิดการใช้งานที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคม 
 

 

หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
     ศึกษาหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน และพัฒนาการใหม่ในวงการความรู้ต่าง ๆ ของ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรปัจจุบัน มีเนื้อหาไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาหัวข้อ 
พิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  

 

 
2.  หัวข้อและจ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา -  90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 นิสิตสามารถปรึกษาได้ในวันเวลาที่จัดสรรไว้เป็นชั่วโมงว่างสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

  

 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.8 มีจิตสาธารณะ 

 
 

 1.2  วิธีการสอน 
 สอดแทรกเนื้อหาและระเบียบการปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อฝึกให้นิสิตเข้าใจข้อบังคับของสังคมโดย

เน้นเรื่องการตรงต่อเวลา 
 

 1.3  วิธีการประเมิน 
 การเข้าชั้นเรียนและส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

2.  ด้านความรู้ 
 ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบ
องค์ประกอบ  ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
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 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ใน
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.2  วิธีการสอน 
 บรรยายในชั้นเรียน 
 สอนโดยวิธี Active Learning ซึ่งประกอบด้วย 

1. ให้นิสิตท าการ download เว็บทางสังคมมาใช้และเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
องค์ประกอบต่างๆ ผ่านการอภิปรายหน้าชั้นเรียนพร้อมแนะน าโปรแกรมเว็บทางสังคม
ที่ตนศึกษากับเพื่อนร่วมชั้น  (สัปดาห์ที่ 1-3) 

2. นิสิตฝึกให้โปรแกรม NodeXL และมอบหมายงานท าการค านวณเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมของตน (สัปดาห์ที่ 6) 

3. มอบหมาย Mini project ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บทางสังคม โดยอาศัย
การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้จริง  

 2.3  วิธีการประเมิน 
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 วิเคราะห์จากการบ้านและการอภิปรายในชั้นเรียน  

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
         ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

    3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา

สถานการณ์    ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
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ต่อเนื่อง 
 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา 

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารกันได้อย่างเหมาะสม 
 5.5 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์

ประมวลผลการแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 

5.2  วิธีการสอน 

• สอนทฤษฎีโดยการให้โจทย์ให้ฝึกวิเคราะห์ระบบสังคมออนไลน์ที่นิสิตใช้งาน และน าเสนอในชั้นเรียน 
             5.3  วิธีการประเมิน  

• ประเมินผลจากสถิติการวิเคราะหน์ิสิตจัดท า/ และรูปแบบการน าเสนอ 
 
 
 
 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมิน 

 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้

1-3  แนะน าประมวลลักษณะวิชา 
• แนวคิดและบทบาทของเว็บทางสังคม  

• องค์ประกอบพื้นฐานของเว็บทางสังคม 

• วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บ  

• ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นเวบ็ทางสงัคมและ
ฟังก์ชั่นการแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
สังคม 
 

9 -บรรยายและแนะน าเว็บทางสังคม 
-การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning โดยมอบหมายงานให้
นิสิตศึกษาเวบ็ทางสังคมแล้วท าการ
อภิปรายฟังก์ชั่นต่างๆใน
แอพพลิเคชั่นเว็บทางสังคมหนา้ชั้น
เรียน 

 - นิสิตแนะน าผู้เรียนอื่นๆในชั้นให้
สามารถใช้เว็บทางสังคมที่ตนศกึษามา
ได ้
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4-6 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
• การแทนข้อมูลและความสัมพันธ์ในเว็บทาง

สังคม 
• ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะหข์้อมูลทาง

สังคม 
a. การเป็นจุดศูนย์กลาง 
b. ความแข็งแรงของความสัมพันธ ์
c. ความเป็นตัวเชื่อมระหว่างสังคม 

9 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
-  ฝึกค านวณผลการวิเคราะห์สังคม

ออนไลน์สว่นบุคคล 
- ท าแบบฝึกหัดใน/นอกชัน้เรียน 
- การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ผ่านการใชโ้ปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมของ
ผู้เรียน เช่น e-mail หรือ twitter  

 
 

7-9 การโมเดลผู้ใช้ในเว็บทางสงัคมและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บทางสังคม 

 แนวคิด social capital 

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

 โมเดลของผู้ใช้และความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในเวบ็ทางสังคม 

 กระบวนการในการสร้างโมเดลผู้ใช้ 

 กรณีศึกษาการสร้างโมเดลผู้ใช้จากเว็บทาง
สังคม 

6  
- บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายและวิเคราะห์พฤติกรรมการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในสงัคมออนไลน์
ส่วนบุคล 

- การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ฝึกหัดการออกแบบโมเดล
ผู้ใช้ตามกรณีศึกษา 

Facebook 
 

10 ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
 ความส าคัญของการก าหนดความเป็น

ส่วนตัวของข้อมูลในเว็บทางสงัคม 

 กรณีศึกษาเร่ืองความเป็นส่วนตวัของข้อมูล 

 ฟังก์ชั่นความเป็นส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์
ทางสงัคมต่างๆ 

 

3 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายและวิเคราะห์ความเปน็

ส่วนตัวของข้อมูลผ่านตัวอย่างเว็บ
ทางสงัคม 
 

 

สอบกลางภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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11 พฤติกรรมที่ขึ้นต่อกันในสังคมออนไลน์ 

• นิยามของการข้ึนต่อกันทางสงัคม 

• การค านวณการข้ึนต่อกันทางสังคมโดยใช้
หลักสถิติ 

• กลไก Homophily 
 

3 - บรรยายและยกตัวอยา่งกรณีศึกษา 
 

12-13 Collaborative Tagging (Folksonomy) 

• วัตถุประสงค์ของการ Tag 

• แนวคิด Folksonomy 

• แนวคิด Personomy 

• การวิเคราะห์และสกัดความสนใจของผู้ใช้
จาก Folksonomy และ Personomy 

6 - บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- อภิปรายกรณีศึกษาหน้าชัน้เรียน 
- Wikipedia 
- YouTube 
- Blogging 
- การเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ฝึกค านวณหา 
Personomy จากข้อมูลการ tag 
จากเว็บทางสังคมของผู้เรียน 

14-15 การออกแบบและพัฒนาเว็บทางสังคม 
 ฟังก์ชั่น 

 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการ
ผู้ใช ้

 การพัฒนา application เว็บทางสังคม 

 น าเสนอผลงาน mini project 

9 กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยายและยกตัวอยา่ง 
- แบ่งกลุ่มนสิิต / มอบหมายงาน 

Mini-project พร้อมน าเสนอผลงาน
เป็นระยะ ซึ่งประกอบด้วยการ
น าเสนอแนวคิดของระบบ, วิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช,้ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ, การออกแบบ
หน้าจอและโปรโตไทป์ระบบ 

-  อภิปรายในชัน้เรียน 
 

สอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
2.  แผนประเมินการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

 

ล าดับการ 
ประเมิน 

ลักษณะการประเมิน 
(เช่น สอบ  รายงาน โครงงาน ฯลฯ) 

ผลการเรียนรู้ 
สัดส่วนของ 
คะแนนที่ 
ประเมิน 

สัปดาห์ทีป่ระเมิน 

1 สอบกลางภาค 2.3, 2.6 40% ตามที่มหาวิทยาลัย
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ก าหนด 
2 สอบปลายภาค 2.3, 2.6 20% ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
3 แบบฝึกหัดท้ายบทและการเข้าเรียน  1.2, 1.5, 2.3, 2.6 10% ตลอดภาคการศึกษา 
4 รายงานและการคน้คว้าด้วยตนเอง 1.2, 1.5, 2.3, 2.6 20% ตลอดภาคการศึกษา 
 4.1 การใช้และน าเสนอโปรแกรมเว็บทางสังคม (กลุ่ม) 5%  
 4.2 การใช้โปรแกรม NodeXL เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม 5%  
 4.3 การโปรแกรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากเระบบสื่อสังคม 5%  
 4.4 การวิเคราะห์ Tag และ personomy 5%  
5 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน

ที่ใช้ข้อมูลจากสื่อสังคม 
2.3, 2.6, 5.3 10% 14-15 

 5.1 การน าเสนอแนวคิด การระบุกลุ่มเป้าหมาย และการสกัด
ความต้องการของผู้ใช ้

3%  

 5.2 การออกแบบและวิเคราะหร์ะบบโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์สื่อสังคม 

4%  

 5.3 การสร้าง prototype และการน าเสนอ 3%  
 

 

 นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาท้ังหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
 นิสิตต้องร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบครบท้ัง 3 ล าดับการประเมิน  หาก

ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับค่าระดับขั้น F 
ค่าระดับขั้นคะแนนพิจารณาจากค่าของเกณฑ์ ดังนี้ 

80-100  ได้เกรด A   74-79.99 ได้เกรด B+ 
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 F 

 

 

หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
1. Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbsi and Huan Liu. Social media Mining. Cambridge 

University press. 2014. 
2. Charu C. Aggarwal. Social Network Data Analytics. Springer, 2011 
3. John G. Breslin, Alexandre Passant and Stefan Decker. The Social Semantic Web. Springer, 

2011 
4. Andrew Siemer. ASP.NET 3.5 Social networking. PACKT, 2008 
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2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี 
1. 3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า  

เว็บไซต์สื่อสังคมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
 

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.1  แบบประเมินรายวิชา 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 แบบประเมินผู้สอน 
2.2 ผลการสอบ 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท า 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนใน 
รายวิชา 
      
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 

............. ....... 
                                                                                      (    ผศ.ดร.สิรยา สิทธิสาร     ) 

                                                                                    ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
 

......1..../.... พฤศจิกายน./....2562.. 
 

 
.............................................................. 

(                                  ) 
ประธานสาขาวิชา 

 

............../......................./............... 
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