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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและรายชื่อวิชา 

230429 หัวข้อปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

    Current Topics in Mobile Programming 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

 ประเภทของรายวิชา   เอกเลือก 

 ภาคการศกึษาปลาย / ช้ันปีที่ 3  

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้สอน    นายปรัชญา นวนแก้ว 

 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา  นายปรัชญา นวนแก้ว 

 

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

  ไม่ม ี

 

7. สถานที่เรยีน 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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8. วันท่ีจัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาล่าสุด 

  03/07/2558 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี มาตรฐาน 

ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 2) เพื่อให้นิสิตสามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบงานส าหรับการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวกับโปรแกรม

บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 3) เพื่อให้นสิิตมคีวามรับผดิชอบ และมีวนิัยในการท างานกลุ่ม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 

  หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค 

อุปกรณ์ และการประยุกต์ใชท้ี่เกี่ยวกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

  Current trend of technology, standard, theory, innovation, techniques, equipment and 

application in mobile programming 

 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม/การฝึกงาน/

ปฏิบัติการ 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 15 30 75 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวชิาการแก่ผู้เรยีนเป็น

รายบุคคล 

  จ านวน 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

      1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     1.1.1 (2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

     1.1.2 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งและล าดบัความส าคัญ 

 

 2. ด้านความรู้ 

      2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.1.1 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

     2.1.2 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  

รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ทักษะ และการใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     2.1.3 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องค์ประกอบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

     2.1.4 (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

      3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     3.1.1 (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

     3.1.2 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

อย่างเหมาะสม 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
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 5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

 

 6. สุนทรียศลิป์ 

      6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์ 

     มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้ามี) 

      7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 1. แผนการสอนชั่วโมงทฤษฎี 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 1.1 แนะน ารายวิชาหัวข้อปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่   

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 2.1 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดาต้าไมน์นิง ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2.2 ความหมายและความส าคัญของการประยุกต์ใชด้าต้าไมน์นงิ

ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2.3 ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้เครื่องมอืส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 3 3.1 การประยุกต์ใชเ้ครื่องมือทางดาต้าไมน์นิงขั้นสูง ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

3.2 ประเภทและรูปแบบของการประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นิง

ขั้นสูง ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 4 4.1 การวิเคราะหข์้อมูลดว้ยเทคนิคดาต้าไมน์นิง  

4.2 แนะน าการวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นงิ  

4.3 ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 5 5.1 การหากฎความสัมพันธ์  

5.2 กฎความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้งาน  

5.3 เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ดว้ยวิธี Apriori 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 6 6.1 การแบ่งกลุ่มข้อมูล  

6.2 การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน  

6.3 การหาระยะห่างระหว่างขอ้มูล  

6.4 เทคนิคการแบ่งกลุ่มขอ้มูลด้วยวิธี k-Means  

6.5 การประยุกต์ใช ้k-Means ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 7 7.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล  

7.2 การจ าแนกประเภทข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน  

7.3 ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทข้อมูล  

7.4 การแบ่งข้อมูลเพื่อการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนก

ประเภทข้อมูล 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค     
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 9 9.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Decision Tree   

9.2 การประยุกต์ใช้ Decision Tree ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 10.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Nave Bayes   

10.2 การประยุกต์ใช ้Nave Bayes ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11 11.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี k-Nearest Neighbors 

(k-NN)   

11.2 การประยุกต์ใช้ k-Nearest Neighbors (k-NN) ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 12 12.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Neural Network   

12.2 การประยุกต์ใช ้Neural Network ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 13.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาเพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องมอื

ทางดาต้าไมน์นิง ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 14 14.1 การน าเสนองานกลุ่มตามการวเิคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาเพื่อ

การประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นงิ ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 15 15.1 การน าเสนองานกลุ่มตามการวเิคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาเพื่อ

การประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นงิ ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค     

 

 2. แผนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 1 1.1 แนะน ารายวิชาหัวข้อปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที่   

1.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 2 2.1 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดาต้าไมน์นิง ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2.2 ความหมายและความส าคัญของการประยุกต์ใชด้าต้าไมน์นงิ

ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

2.3 ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้เครื่องมอืส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

สัปดาห์ที่ 3 3.1 การประยุกต์ใชเ้ครื่องมือทางดาต้าไมน์นิงขั้นสูง ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  

3.2 ประเภทและรูปแบบของการประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นิง

ขั้นสูง ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมเีดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 4 4.1 การวิเคราะหข์้อมูลดว้ยเทคนิคดาต้าไมน์นิง  

4.2 แนะน าการวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นงิ  

4.3 ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 5 5.1 การหากฎความสัมพันธ์  

5.2 กฎความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้งาน  

5.3 เทคนิคการหากฎความสัมพันธ์ดว้ยวิธี Apriori 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 6 6.1 การแบ่งกลุ่มข้อมูล  

6.2 การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน  

6.3 การหาระยะห่างระหว่างขอ้มูล  

6.4 เทคนิคการแบ่งกลุ่มขอ้มูลด้วยวิธี k-Means  

6.5 การประยุกต์ใช ้k-Means ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 7 7.1 การจ าแนกประเภทข้อมูล  

7.2 การจ าแนกประเภทข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน  

7.3 ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนกประเภทข้อมูล  

7.4 การแบ่งข้อมูลเพื่อการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนก

ประเภทข้อมูล 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค     

สัปดาห์ที่ 9 9.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Decision Tree   

9.2 การประยุกต์ใช้ Decision Tree ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 10 10.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Nave Bayes   

10.2 การประยุกต์ใช้ Nave Bayes ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 11 11.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี k-Nearest Neighbors 

(k-NN)   

11.2 การประยุกต์ใช้ k-Nearest Neighbors (k-NN) ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรยีน สื่อการสอน ผู้สอน 

สัปดาห์ที่ 12 12.1 เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Neural Network   

12.2 การประยุกต์ใช ้Neural Network ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เคลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 13 13.1 การวิเคราะหร์ะบบงานกรณีศกึษาเพื่อการประยุกต์ใช้เครื่องมอื

ทางดาต้าไมน์นิง ส าหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที ่

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 14 14.1 การน าเสนองานกลุ่มตามการวเิคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาเพื่อ

การประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นงิ ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 15 15.1 การน าเสนองานกลุ่มตามการวเิคราะหร์ะบบงานกรณีศึกษาเพื่อ

การประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางดาต้าไมน์นงิ ส าหรับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

2 บรรยาย, สาธิต,  

ถาม-ตอบ และ

อภปิรายผล 

เอกสารประกอบการ

สอนและสื่อมัลติมีเดีย 

อ.ปรัชญา นวนแก้ว 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค     
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1 2.1, 2.2, 2.8, 3.1, 3.3, 

3.4, 5.1, 5.3, 6.1 

สอบกลางภาค   

สอบปลายภาค 

8  

16 

30%  

30% 

2 1.2, 2.1, 2.2, 2.8, 3.1, 

3.3, 3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 

5.1, 5.3 

กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย   

- การน าเสนอรายงาน   

- การท างานและรายงานกลุ่ม   

- การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศกึษา 

30% 

3 1.2, 6.1, 7.2 ความรับผดิชอบและการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรยีน   

- การเข้าช้ันเรียน   

- การมสี่วนรว่ม อภิปราย    

- เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

10% 

 ผลการศึกษาที่นิสิตจะได้รับก าหนดใช้เป็นตัวอักษร A, B, C, D, F และ I โดยอ้างอิงการ

พิจารณาแบบกลุ่ม 

หมายเหตุ 

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 230429 Current Topics in Mobile Programming หัวข้อ

ปัจจุบันการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 

 

6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 [1] การวิเคราะหข์้อมูลด้วยเทคนิค ดาต้า ไมน์นิง เบือ้งต้น (An Introduction to Data Mining 

Techniques) โดย ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา. . 

 

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 [1] “Data Mining Trend - แหลง่ความรู ้Data Mining ส าหรับคนไทย,” Data Mining Trend. 

[Online]. Available: http://dataminingtrend.com/2014/. [Accessed: 03-Jul-2015]. 

 [2] C. C. Aggarwal, Data Mining. Cham: Springer International Publishing, 2015. 
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 [3] “IEEE Xplore Digital Library.” [Online]. Available: 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp. [Accessed: 03-Jul-2015]. 

 [4] “ScienceDirect.com | Science, health and medical journals, full text articles and 

books.” [Online]. Available: http://www.sciencedirect.com/. [Accessed: 03-Jul-2015]. 

 [5] “Springer - International Publisher Science, Technology, Medicine.” [Online]. Available: 

http://www.springer.com/us/. [Accessed: 03-Jul-2015]. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์กับนิสติ 

 1.2 แบบประเมินอาจารย์และแบบประเมินรายวิชา 

 1.3 การสังเกตพฤติกรรมของนิสติ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 ผลการสอบ/การเรียนรู ้

 2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรยีนรู้ 

 2.3 การประเมนิโดยคณะกรรมการ ประเมินขอ้สอบและวิธีการประเมนิ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 3.1 สัมมนา ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน 

 3.2 การวิจัยในช้ันเรยีน 

 3.3 การวิจัยอื่นๆ 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 4.1 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (คะแนน/เกรด) 

โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน โครงการวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมของนสิิต 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 มีการปรับปรุงรายวิชาอย่างน้อย ทุก 3 ปี หรือตามผลการประเมิน และผลการทวนสอบ

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา 

 


