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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
BC 308 การประยกุต์ใช้คลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลูในธุรกิจ (Data Warehouse and Data Mining 

Applications in Business) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
      3 หนว่ยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทรายวชิาเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาที่ 1  ชัน้ปีที่ 3 

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
 BC203 การออกแบบฐานข้อมลู (Database Design)  

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 
 - 

8.  สถานที่เรียน  
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 17 สงิหาคม 2559 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อให้นกัศกึษามคีวามรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการท าเหมืองข้อมลู  

 เพื่อให้นกัศกึษามคีวามรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการท าคลงัข้อมลู  

 เพื่อให้นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ลกัษณะของข้อมลูที่น ามาใช้ในท าเหมืองข้อมลูได้ 
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 เพื่อให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้จากการท าเหมอืงข้อมลูไปประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูในงานด้านตา่งๆ ได้ โดยเฉพาะด้านทางธุรกิจ 

 เพื่อให้นกัศกึษาสามารถสรุปผลลพัธ์ที่ได้จากการท าเหมืองข้อมลูรวมทั ้งเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งเทคนคิตา่ง ๆ ได้  

 เพื่อให้นกัศกึษารู้จกักบัซอฟต์แวร์การท าเหมืองข้อมลู  

 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้รายวชิามีความสอดคล้องกบัเทคโนโลยีที่มีการเปลีย่นแปลง ท าให้เนือ้หารายวชิามีความทนัสมยั อยูเ่สมอ 
รวมถงึมุง่หวงัให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ถึงกรณีศกึษาใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้  

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการออกแบบคลงัข้อมลู เทคโนโลยีโอแลป็ส าหรับการท าเหมืองข้อมลู การจดัเตรียม
ข้อมลู ภาษาและระบบสถาปัตยกรรมการท าเหมืองข้อมลู ลกัษณะเฉพาะและการเปรียบเทียบ การจดักลุม่ การ
แบง่หมวดหมูแ่ละการท านาย กฎที่เก่ียวข้องกบัการท าเหมืองข้อมลู การวเิคราะห์ตะกร้าการตลาด การท าให้
ข้อมลูบริสทุธ์ิ การประยกุต์ใช้การท าเหมืองข้อมลูในธุรกิจ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

30 ชัว่โมง - 30 ชัว่โมง 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 10 ชัว่โมง 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แตล่ะด้านท่ีมุง่หวงั   มีดงัตอ่ไปนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความซื่อสตัย์สจุริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความอดทน 
เสยีสละและเพียรพยายาม 

1.1.3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม  
และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

1.1.4. มีจิตส านกึและมีมโนธรรมที่จะแยกแยะความถกูต้อง ความดี และความชัว่ 
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 1.2 วิธีการสอน 
  1.2.1   ใช้การสอนแบบสือ่สารสองทาง เปิดโอกาสให้นกัศกึษามกีารตัง้ค้าถามหรือตอบค้าถาม หรือแสดงความ 

             คิดเห็นที่เก่ียวข้องกบัคณุธรรม จริยธรรม ในชัน้เรียนในโอกาสตา่ง ๆ 
  1.2.2   ยกตวัอยา่งกรณีศกึษาตวัอยา่งทีเ่ก่ียวข้องแล้วน้ามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกบั 

             แลกเปลีย่นเรียนรู้กนั 

  1.2.3   อาจารย์ปฏิบตัิตนเป็นตวัอยา่ง ให้ความส าคญัตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินยัเร่ืองเวลา การเปิด 

             โอกาสให้นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนกัศกึษา 
 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1   ประเมินผลจากพฤตกิรรมที่แสดงออกในชัน้เรียน การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การสง่รายงานท่ี 
             ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  1.3.2   ประเมินจากกิจกรรมทีค่ณะจดัที่เก่ียวข้องทางด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
              1.3.3   การมีสมัมาคาราวะตอ่ผู้อาวโุสและอาจารย์ 
  1.3.4   การแตง่กายที่ถกูต้องตามระเบียบ 
  1.3.5   ประเมินการรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น โดยนกัศกึษาอื่น ๆ ในรายวิชา 
  1.3.6   นกัศกึษาประเมินตนเอง 
 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.2. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์พืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลมุทัง้  
การบญัชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคญัของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิต 
และการด าเนินงาน การจดัการองค์กรและทรัพยากรมนษุย์ รวมทัง้การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.4 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเก่ียวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน  
การปฏิบตัิการ การควบคุมและการประเมินผลการด าเนินงานรวมทัง้การปรับปรุงแผนงานในสาขาที่
ศกึษา 

2.1.5 มีความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุร กิจ รวมทัง้มีความเข้าใจ 
ในสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงและผลกระทบอยา่งเทา่ทนั 

 2.2 วิธีการสอน 
  2.2.1   ใช้รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

2.2.2   จากการสนทนาร่วมกนั การแสดงความคดิเห็น การระดมสมอง การท างานกลุม่ การ 
           น าเสนอและอภิปราย 

  2.2.3   การค้นคว้าจากสือ่ตา่ง ๆ ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

  2.2.4   การลงมือปฏิบตัิในการเขยีนรายงาน บทความทางวิชาการ 
  2.2.5   การบรรยายโดยใช้ Power point ประกอบกบัตวัอยา่งงานวิจยั 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1   การสงัเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียน 
2.3.2   รายงานการค้นคว้าและการน้าเสนอผลงานเป็นรายบคุคล 
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2.3.3   ข้อสอบวดัความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
3.1.2 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ตอ่ยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบรูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษาและ

ประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวตักรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ่ๆ 
3.1.3 สามารถสบืค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมลู อย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์

ในการแก้ไขปัญหา และตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม 
3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ มีความกล้าในการตดัสินใจเลือก

ทางเลอืกที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
 3.2 วิธีการสอน 
  3.2.1   บรรยายเนือ้หารายวชิา 
  3.2.2   การมอบหมายงานให้นกัศกึษาท้าการศกึษา และมีการน้าเสนอการศกึษา 
  3.2.3   การฝึกปฏิบตั ิ
 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1   การสงัเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียน 
  3.3.2   การลงมอืปฏิบตัิและการฝึกทกัษะในการเขียนรายงาน 
  3.3.3   รายงานการศกึษาค้นคว้าและการน าเสนอผลงาน 
  3.3.4   ข้อสอบวดัความรู้และความเข้าใจ ได้แก่ ทดสอบยอ่ย และสอบปลายภาค 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1   สามารถประสานงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ และสร้างสมัพนัธภาพอนัดีกบัผู้อื่น 
4.1.2   สามารถท างานเป็นกลุม่ และแสดงภาวะผู้น าผู้ตามได้อยา่งเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 

              4.1.3   สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความคิดเห็นที่มีความแตกตา่งอยา่งสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของ 
      ผู้อื่น 

4.1.4   สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมที่หลากหลาย 
4.1.5   มีบคุลกิภาพที่ดีทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้มีความสามารถในการเข้าสงัคม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1   จดักิจกรรมกลุม่ในการวเิคราะห์กรณีศกึษา 
  4.2.2   มอบหมายรายงานกลุม่ และรายบคุคล 
  4.2.3   การน าเสนอรายงานรายบคุคล และรายงานกลุม่ 

 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
  4.3.1   ประเมินตนเองและเพื่อน 

  4.3.2   รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
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  4.3.3   การน าเสนอรายงานรายบคุคล และรายงานกลุม่ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลกัคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจทางธุรกิจ 

5.1.2 สามารถสือ่สารภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงาน  

และการน าเสนอด้วยวาจา 
5.1.4 สามารถน าเทคโนโลยีและสารสนเทศไปเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุในการด าเนินงาน 

 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1   มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website และท ารายงานโดยการค้นคว้าข้อมลูจาก 

                แหลง่ตา่ง ๆ 
  5.2.2   น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1   การจดัท ารายงาน และน าเสนอด้วยสือ่เทคโนโลย ี 
5.3.2   การมีสว่นร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย  

 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 Course Outline 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

2 Introduction to Data Mining 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

3 Data Preprocessing I 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

4 Data Preprocessing II 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

5 Data Warehouse and OLAP 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

6 Data Mining Techniques 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

7 Decision Trees 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 
8 Association Rule 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 

ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 
ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

9 Introduction to Machine 
Learning 

4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

10 Artificial Neural Networks 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

11 Model Evaluation Techniques 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

12 Clustering Techniques I 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

13 Clustering Techniques II 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

14 Time Series Analysis 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

15 Data Mining Trends 4 บรรยาย 2 ชัว่โมง 
ฝึกปฏิบตัิ 2 ชัว่โมง 

ดร.ศิวฤทธ์ิ สนุทรเสณี 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ที่ 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 แบบฝึกหดั ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

2 ทดสอบยอ่ย ตลอดภาค
การศกึษา 

10% 

3 รายงานจากการศกึษาค้นคว้าและการน าเสนอ 15 30% 
4 สอบปลายภาค 16 50% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชาการประยกุต์ใช้คลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลูในธุรกิจ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
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• Jiawei Han, Micheline Kamber, and Jian Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd Edition, 
Morgan Kaufmann Publisher, 2011. 

• David Hand, Heikki Mannila, and Padhraic Smyth, Principles of Data Mining, MIT Press, 2001. 
• Ian H. Witten, Eibe Frank, and Mark A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques, 3nd Edition, Elsevier, 2011. 
• Stephen Marsland, Machine Learning: An Algorithmic Perspective, CRC Press, 2009. 
• Robert Nisbet, John Elder, and Gary Miner, Handbook of Statistical Analysis & Data Mining 

Applications, Elsevier, 2009. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ไมม่ี 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ให้นกัศกึษาทกุคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจดักิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
สิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน โดย คณะกรรมการประเมินการสอนท่ีแตง่ตัง้โดยกรรมการประจ้าหลกัสตูร จากการสงัเกต
ขณะสอน และการสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศกึษา  

3. การปรับปรุงการสอน  

 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิการสอนจากผลการประเมินประสทิธิผลของรายวิชา แล้ว
จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนดทกุภาคการศกึษา  

 อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยทุธ์การสอน/การวจิยัในชัน้เรียน และ มีการประชมุอาจารย์ทัง้หลกัสตูรเพื่อ
หารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศกึษาและร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขทางแก้ไข  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ตัง้กรรมการก ากบัมาตรฐานการเรียนรู้ ตรวจสอบความถกูต้องการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา  

 สอบทานความตรงประเด็นของข้อสอบ การวดัและการประเมินผลการสอบ 

 ทวนสอบจากแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงประมวลรายวิชาทกุปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 


