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รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร6พ้ืนฐาน 

 

หมวดท่ี 1 ขBอมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

รหัส   4123202  ช่ือวิชา (ภาษาไทย)     การวิเคราะห6ขOอมูลขนาดใหญT 

 ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) Big Data Analytics 

2. รายวิชาท่ีตBองเรียนกMอนรายวิชาน้ี (ถBามี) 

ไมTมี 

3. อาจารยSผูBรับผิดชอบ อาจารยSผูBสอนและกลุMมเรียน (Section) 

อาจารย6สุวัฒน6 กลOวยทอง 

4. ภาคการศึกษา/ป]การศึกษาท่ีเป̂ดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ช้ันปiท่ี 3 

5. สถานท่ีเรียน  

คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6 
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หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข%อ 
จน.ชม.แผนก

ารสอน 

จน.ชม.ที่ได%

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต?างจากแผน  

การสอนหากมีความแตกต?างเกิน 

25% 

ชี้แจงรายละเอียดแผนการสอน สร4างความเข4าใจเบื้องต4น

ในเนื้อหาวิชา แนะนำการจัดการเรียนรู4 และนำเข4าสูB

บทเรียน ความเปEนมาและความสำคัญของข4อมูลขนาด

ใหญB 

3 3 - 

ลักษณะและความหมายของข4อมูล ยกตัวอยBาง

แหลBงข4อมูลขนาดใหญB ความเข4าใจในนิยามของข4อมูล

ขนาดใหญB การคัดเลือกข4อมูลขนาดใหญB 

6 6 - 

เครื่องมือที่นิยมใช4ในการวิเคราะหMข4อมูลขนาดใหญB การ

ทำความสะอาดข4อมูลจากหลายแหลBงที่มา การจัดเตรียม

ข4อมูลเพื่อนำไปวิเคราะหM 

6 6 - 

เทคโนโลยีการประมวลผลข4อมูล SQL, APIs, 

MapReduce, Hive, Impal 

6 6 - 

เทคโนโลยีการประมวลผลข4อมูล Spark, Machine 

Learning, Data Visualisation, BI (ตBอ) 

6 6 - 

การสร4างความรู4จากข4อมูลขนาดใหญB การนำข4อมูลขนาด

ใหญBมาทำการวิเคราะหMเพื่อหาองคMความรู4สำหรับการ

นำไปใช4ประโยชนMในด4านตBาง ๆ ที่สนใจ 

6 6 - 

ยกตัวอยBางกรณีศึกษาการนำความรู4ด4านข4อมูลขนาดใหญB

ไปใช4ให4เกิดประโยชนMสำหรับการประกอบธุรกิจ หรือการ

ทำงานในด4านตBาง ๆ มอบหมายให4ผู4เรียนค4นหาและ

ยกตัวอยBางการนำข4อมูลขนาดใหญBไปใช4ประโยชนM 

6 6 - 

นำเสนองานจากการค4นหาการนำความรู4ที่เกี่ยวกับข4อมูล

ขนาดใหญBไปใช4ประโยชนMในด4านตBาง ๆ ที่ตนเองสนใจ 

6 6 - 
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2. หัวขBอท่ีสอนไมMครอบคลุมตามแผน 
 

หัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมตามแผน  

(ถ%ามี) 

นัยสำคัญของหัวข%อที่สอนไม?ครอบคลุมต

ามแผน 
แนวทางชดเชย 

-ไมBม-ี -ไมBม-ี -ไมBม-ี 

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทำใหBเกิดผลการเรียนรูBตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู% วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปOญหาของการใช%วิธีสอน (ถ%ามี) 

พร%อมข%อเสนอแนะในการแก%ไข ม ี ไม?มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายและอธิบายถึงการที ่

บุคคลขาดคุณธรรมในการดำรงชีวิต 

การไมBตรงตBอเวลา การไมBรับผิดชอบ 

ตBอตนเองและสังคม  

- อธิบายถึงผลเสียของการลอก 

การบ4านกันพร4อมทั้งกำหนดบทลงโทษ 

- ให4นักศึกษาทำงานกลุBมเพื่อรับ 

ฟyงความคิดเห็นของผู4อื่น 

และแสดงความมีน้ำใจในการชBวยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

✓  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 

ทำได4ยาก 

จึงต4องใช4กิจกรรมรBวมด4วยการอภิปรายก

ลุBม และนำเสนองาน 

ปรากฏวBาได4ความคิดเห็น เนื่องจาก 

นักศึกษาได4เตรียมและทำการบ4านมา 

เพื่อที่จะนำเสนองานและอภิปรายกลุBม 

ความรู4 -  บรรยาย สาธิต 

พร4อมยกตัวอยBางและแบBงกลุBมให4นักศึกษานำเ

สนอ 

✓   

ทักษะทางปyญญา -  บรรยาย ให4กรณีศึกษาที่เปEนปyญหาและให4- 

นักศึกษาวิเคราะหMแนวทางแก4ไขตามวิธีการที่ไ

ด4ศึกษาไปโดยการแบBงการทำงานออกเปEนกลุBม 

✓  นักศึกษาไมBคBอยเรียนรู4และแก4ปyญหาด4วย

ตัวเองเมื่อพบปyญหาต4องให4อาจารยMบอก

ทุกอยBาง 

ดังนั้นจึงให4นักศึกษาแก4ปyญหาด4วยตนเอง

กBอนถ4าพยายามแล4วทำไมBได4จริงจึงให4กา

รชBวยเหลือ 

ทักษะความสัมพันธM 

ระหวBางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

-  

กำหนดให4นักศึกษาทำงานเปEนกลุBมโดยฝ�กปฏิ

บัติจริงในการวิเคราะหMและแก4ปyญหางาน 

✓ 

 

จำนวนนักศึกษาที่แบBงกลุBมไมBควรมีจำนว

นมากเกินไป 

เพราะอาจมีนักศึกษาบางคนที่ไมBชBวยเหลื

อในการทำงานอะไรเลยในกลุBม 
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ทำให4อาจเกิดความไมBพอใจของสมาชิกใ

นกลุBมเกิดขึ้นได4 

ทักษะการวิเคราะหM 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช4 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  

กำหนดให4นักศึกษาทำงานเปEนกลุBมโดยฝ�กปฏิ

บัติจริงในการในการวิเคราะหMและแก4ปyญหาระ

บบสารสนเทศและนำเสนอกรณีศึกษา 

พร4อมทั้งจัดสBงรายงาน 

✓ 

 

เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานคBอนข4างแตก

ตBางกัน 

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงคBอนข4างต4องย

อมรับความแตกตBางระหวBางบุคคลและนั

กศึกษามพีื้นฐานด4านเทคโนโลยีสารสนเท

ศน4อย จึงต4องคBอนข4างเข4าใจนักศึกษา 

และให4เรียนรู4และปฏิบัติกับสิ่งที่งBายๆ 

กBอน 

 

 

4. ขBอเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

คณะฯ อาจตOองมีการลงทุนในการซ้ืออุปกรณ6 ฮาร6ดแวร6 ซอฟต6แวร6 ตัวอยTาง เพ่ือใหOนักศึกษาไดOศึกษา 

ทดลองใชOอยTางใกลOชิด และเพียงพอตTอจำนวนนักศึกษา จะทำใหOเขOาใจการทำงานจริงของอุปกรณ6มากข้ึนเพ่ือ 

ใหOนักศึกษาเกิดแนวคิดในการนำไปประยุกต6ใชOงานในชีวิตประจำวัน 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

 

1 จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                5 คน 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูMเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา        5 คน 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                            - คน 

4    การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   

 

ระดับคะแนน จำนวน คิดเปfนรBอยละ 

 A - - 

 B+ 4 80 

 B - - 

 C+ - - 

 C - - 

 D+ - - 

 D - - 

 E - - 

ไมTสมบูรณ6 (I) 1 20 

ผTาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

รวม 5 100 
  

 

5. ปgจจัยท่ีทำใหBระดับคะแนนผิดปกติ (ถBามี) 

-ไมTมี- 
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกำหนดไวBในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดBานกำหนดเวลาการประเมิน 

 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ระยะเวลาท่ีใชOในแตTละหัวขOออาจมากหรือนOอยกวTาท่ีกำหน

ดไวO 

- เน่ืองจากมีการนำเสนอ อภิปรายกลุTม และฝ~กปฏิบัติ  

ท่ีอาจทำใหOควบคุมเวลาไดOยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดการเรียนฉุกเฉิน เกินกวTาท่ีคาดไวO 
 
 

6.2 ความคลาดเคล่ือนดBานวิธีการประเมินผลการเรียนรูB 
 

คาวมคลาดเคล่ือน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูOเรียนเก่ียวกับ

จริยธรรมวิชาชีพ ไมTสามารถกระทำไดOทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกทางพฤติกรรมและความคิดเก่ี

ยวกับความมีคุณธรรมของผูOเรียนแตTละคนน้ัน 

อาจไมTเหมือนกัน 

 
 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. แตTงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

2. ดำเนินการทวนสอบจาก มคอ.3 หมวด 5 สTวนท่ี 2 

วิธีการวัดและประเมินผลกับการวัดและประเมินผลจริง 

3. ทวนสอบคะแนนและเกรดวTา 

วิธีการวัดและประเมินผลสอดคลOองกันหรือไมT 

และใหOเกรดถูกตOองหรือไมT 

4. 

สุTมตรวจเน้ือหาท่ีอยูTในขOอสอบวTาตรงกับเน้ือหาท่ีกำหนดไวO

หรือไมT สอดคลOองกับเน้ือหาหรือไมT 

5. 

คณะกรรมการประชุมพิจารณาฯผลการเรียนรูOรTวมกับผูOรับ

ผิดชอบรายวิชา 

ท่ีประชุมรับทราบตามขOอเสนอแนะ 
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หมวดท่ี 4 ปgญหาและผลกระทบตMอการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นดBานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอำนวยความสะดวก 
 

ปgญหาในการใชBแหลMงทรัพยากรประกอบการเรียนก

ารสอน (ถBามี) 
ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ6 

เคร่ืองมือทางคอมพิวเตอร6ท่ีทันสมัยเพ่ือสัมผัส 

หรือทดลองใชOงาน 

ทำใหOนักศึกษาอาจไมTเขOาใจถTองแทO 

เน่ืองจากไมTไดOใชOงานไดOอยTางเต็มประสิทธิภาพ 

 

 

2. ประเด็นดBานการบริหารและองคSกร 
 

ปgญหาดBานการบริหารและองคSกร(ถBามี) ผลกระทบตMอผลการเรียนรูBของนักศึกษา 

การจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ 

สถานท่ีท่ีมีอุปกรณ6หรือซอฟต6แวร6ยังไมTสามารถทำไดOม

ากนะ เน่ืองจากเวลาและคTาใชOจTาย 

ทำใหOนักศึกษาไมTไดOเห็นอุปกรณ6ทางอิเล็กทรอนิกส6        

หรือทดลองใชOงานฮาร6ดแวร6ท่ีเก่ียวขOองกับคอมพิวเตอร6    

และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
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หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

หOองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ยังขาดเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6 และเคร่ืองมือท่ีทันสมัยท่ีเพียงพอตTอจำนวนผูOเรียน  

1.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 1.1 

อาจารย6ผูOสอนเห็นวTา ควรเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร6 อุปกรณ6และเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 

ในหOองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6ท่ีเพียงพอตTอจำนวนผูOเรียน 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขBอวิพากษSท่ีสำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขOอวิพากษ6ท่ีสำคัญจากการสอบถามนักศึกษา พบวTา การสอนท่ีมีการใชOงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร6จริงๆ 

ทำใหOไดOเขOาใจถึงการทำงานจริงของโปรแกรม และสามารถแกOป�ญหาท่ีเกิดข้ึนจาการใชOงาน 

2.2 ความเห็นของอาจารยSผูBสอนตMอผลการประเมินตามขBอ 2.1 

อาจารย6ผูOสอนเห็นวTา 

การเรียนการสอนดOานปฏิบัติการควรมีเคร่ืองคอมพิวเตอร6มาใชOใหOเพียงพอตTอจำนวนนักศึกษา 

 

 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

1. ความกBาวหนBาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผMานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/          

ป]การศึกษาท่ีผMานมา 
ผลการดำเนินการ 

-ไมTมี- -ไมTมี- 
 

2. การดำเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอนเพ่ิมตัวอยTางและแบบฝ~กปฏิบัติใหOนักศึกษาไดOศึกษามากข้ึนจัดอภิปรายกลุTมยTอย 

เพ่ือกระตุOนใหOนักศึกษาเกิดความต้ังใจเรียน และไดOปฏิบัติจริงในหOองปฏิบัติการคอมพิวเตอร6 
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3. ขBอเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ป]การศึกษาตMอไป 
 

ขBอเสนอ กำหนดเวลาท่ีแลBวเสร็จ ผูBรับผิดชอบ 

เชิญอาจารย6พิเศษมา/วิทยากรใหOความรูOใหมT ๆ 

ดOานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สัปดาห6ท่ี 14 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต6ใ

นยุกต6ป�จจุบัน 

อาจารย6ผูOสอนติดตTอหลักสูตรป

ระสานงาน 

 

4. ขBอเสนอแนะของอาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา ตMออาจารยSผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

จัดใหOนักศึกษาไดOไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชTน บริษัท สถานประกอบการท่ีมีอุปกรณ6 

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสภาพแวดลOอมการใชOงานจริง เพ่ือนำมาประยุกต6ใชOในการเรียนตTอไป 

 

ช่ืออาจารยSผูBรับผิดชอบรายวิชา อาจารย6สุวัฒน6  กลOวยทอง 

 

  ลงช่ือ  ___________________ 

   (อาจารย6สุวัฒน6  กลOวยทอง) 

  อาจารย6ผูOรับผิดชอบรายวิชา/ผูOรายงาน 

  วันท่ี _________________________ 

 

 


