เอกสารหมายเลข มคอ.3
รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
BIS602 กำรตัดสินใจและกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
Business Decision and Data Analytics

2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (3-0-9)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ
4. อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 / ชัน้ ปี ท่ี 1
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร ี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
5 ม.ค. 2020
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
ให้นกั ศึกษำปรับควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจในกระบวนคิดและเทคโนโลยีกำรตัดสินใจและเครื่องมือต่ำงๆในกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถปรับใช้ในกำรดำเนินกำรธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนเป็ นพืน้ ฐำนในกำร
สร้ำงองค์ควำมรูโ้ ดยรวมในวิชำเลือกต่ำงๆ ในภำคกำรศึกษำต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับปรุงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์กำรเรียนรูใ้ ห้ทนั กับกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่อระบบธุรกิจ
และ ให้สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำของหลักสูตรทัง้ ระบบให้ทบั ซ้อนน้อยลงและเชือ่ มโยงถึงกันมำกขึน้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
โครงสร้ำงทำงธุรกิจเพือ่ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ ติดตำมและควบคุมธุรกิจ กระบวนกำรตัดสินใจ
ในระบบธุรกิจ กำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรลงทุน กำรจัดกำรดำเนินกำรและควำมเสีย่ ง แนวทำงกำรจัดกำร
ข้อมูลในระบบธุรกิจอัจฉริยะ ประเภทข้อมูล แหล่งทีม่ ำของสำรสนเทศ องค์ประกอบระบบพำณิชอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีทใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์และค้นหำควำมรูท้ งั ้ ภำยในและภำยนอกองค์กร
Framework for business plan and strategic management, performance monitoring and control,
business decision process, financial decision and capital budgeting, operation management, and risk
management, data management for business intelligence, e-business components, data analytic and
knowledge discovery technologies in and outside enterprise.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยำย 45 ชัวโมงต่
่
อ
ภำคกำรศึกษำ

สอนเสริ ม
เป็ นกรณีไป

การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มกี ำรฝึกปฏิบตั งิ ำน
ภำคสนำม

การศึกษาด้วยตนเอง
กำรศึกษำด้วยตนเอง 9
ชัวโมงต่
่
อสัปดำห์

3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อำจำรย์จดั เวลำให้คำปรึกษำเป็ นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดำห์
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- นักศึกษำสำมำรถนัดหมำยเพือ่ ขอคำแนะนำผ่ำนอีเมล (bunthit@sit.kmutt.ac.th) หรือทำงโทรศัพท์ 024709899 หรือตำมประกำศใน outline ของแต่ละภำคกำรศึกษำ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
(TQF1.4) พัฒนำผูเ้ รียนให้มคี วำมรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล
- 4B- Level1 เข้ำใจในจริยธรรมของกำรทำงำนในฐำนะผู้ประกอบกำรหรือผู้บริหำรข้อมูลและสำมำรถ
เรียนรูเ้ พือ่ กำรพัฒนำตนเองได้
1.2 วิ ธีการสอน
- บรรยำยพร้อ มยกตัว อย่ ำ งกรณี ศึก ษำเกี่ย วกับ ประเด็น ทำงจริย ธรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- อภิปรำย
- รำยงำนกลุ่ม
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลำ
มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรทีไ่ ด้นำมำทำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศกึ ษำ
ประเมินผลกำรนำเสนอรำยงำนทีม่ อบหมำย

2. ความรู้
ควำมรูแ้ ละเข้ำใจในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลและกำรตัดสินใจเชิงธุรกิจ
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั (TQF2.4)
1C-Level1 สำมำรถระบุแหล่งข้อมูลทีส่ ำคัญสำหรับกำรวิเครำะห์และกำรตัดสินใจทัง้ ภำยนอกและภำยในองค์กร
2B–Level1 สำมำรถอธิบำยฟั งก์ชนเชิ
ั ่ งระบบของธุรกิจดิจทิ ลั และกำรจัดกำรเชิงกลยุทธและกำรตัดสินใจเชิง
กำรเงินได้
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยำย อภิปรำย กำรทำงำนกลุ่ม กำรนำเสนอรำยงำน โครงงำน Problem base learning
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
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- สอบการนาเสนอโครงงานและรายงาน
- ประเมินการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีกการ ตลอดจนการกาหนดปัญหา การแปรความจากสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ และทักษะใน
การตัดสิ นใจเชิงธุรกิจ

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (TQF3.1)
1B-Level2 สามารถจัดการข้อมูล เลือกวิธีวิเคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศที่ได้มา
2C –Level2 สามารถบูรณาการเทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน เช่นเหมืองข้อมูล เพื่อพัฒนากระบวนการตัดสิ นใจเชิ งธุ รกิจได้
อย่างสร้างสรค์
3A- Level2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจและสามารถใช้วิธีแก้ปัญหาตามแบบแผนที่ครอบคลุมด้านกระบวนการ การเงิน และ
ความเสี่ ยง

3.2 วิ ธีการสอน
- การมอบหมายให้นกั ศึกษาศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม และนาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในปัจจุบนั
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นหลักการภาคทฤษฎี
- นาเสนอสรุ ปผลการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถตัดสิ นใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุ งตนเอง
ให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระดับสู งได้
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (TQF4.3)
4B- Level1 เข้ำใจในจริยธรรมของกำรทำงำนในฐำนะผูป้ ระกอบกำรหรือผูบ้ ริหำรข้อมูลและสำมำรถเรียนรู้
เพือ่ กำรพัฒนำตนเองได้
4.2 วิ ธีการสอน
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- กิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ่ม ให้ศึกษา วิเคราะห์ และตัดสิ นใจเชิงธุรกิจร่ วมกัน
- การนาเสนอรายงานกลุ่ม
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ประเมินตนเอง และเพือ่ น ด้วยปั จจัยชีว้ ดั ทีก่ ำหนดร่วมกัน
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ พฤติกรรมกำรทำงำนเป็ นทีม
5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาสรุ ปปัญหาและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสือ่ สำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนำ (TQF5.1)
1B-Level2 สำมำรถจัดกำรข้อมูล เลือกวิธวี เิ ครำะห์และแปลควำมหมำยสำรสนเทศทีไ่ ด้มำ
5.2 วิ ธีการสอน
- ทำงำนกลุ่มและนำเสนอผลงำนด้วยเทคโนลีสำรสนเทศ
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- นำเสนอผลงำน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผูส้ อน

1

Business Decision vs Business
competitiveness

3

บรรยำย

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

2

Business Functions and
Performance measures

3

บรรยำย /กรณีศกึ ษำ

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

Data Analytics concept:
Problem statements, Objectives
and Evaluation
Data elements and
management: Cleansing and
Transformation

3

บรรยำย / กรณีศกึ ษำ

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

บรรยำย / กรณีศกึ ษำ

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

4

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ )15 กรกฎำคม 2552(

5

สัปดาห์
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ผูส้ อน
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
บรรยำย / แบบฝึกหัด
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

หัวข้อ/รายละเอียด
Descriptive analytics1:
Probabilities and statistical
inference
Descriptive analytics2: Data
visualization and
summarization
Term assignment Present 1
Mid-Term Exam
Predictive analytics I:
Regression analysis
Predictive analytics II: Time
series forecasting
Prescriptive analytics: Linear
programming and Simulation
Unsupervised machine learning
1
Supervised machine learning 2

14
15

Supervised machine learning 1

16
17

Term assignment Present 2

Supervised machine learning 2

Final Exam

3

บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3
2.5
3

นำเสนอ / อภิปรำย
บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3

บรรยำย / กรณีศกึ ษำ

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3
3

บรรยำย / แบบฝึกหัด
บรรยำย / แบบฝึกหัด

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

3
2.5

นำเสนอ / อภิปรำย

ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ
ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
กิ จกรรม
ผลการเรียนรู้*
ที่

วิ ธีการประเมิน
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สัปดาห์ที่
ประเมิ น

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

6

เอกสารหมายเลข มคอ.3
1

2

PLO-1B,C
PLO-2B,C
PLO-3A

สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำคออนไลน์
ค้นคว้ำ กำรนำเสนอรำยงำนหน้ำชัน้ หรือ
ออนไลน์
กำรส่งงำนตำมทีม่ อบหมำย
กำรทำงำนกลุ่มและนำเสนองำน

PLO-1B, C
PLO-2C
PLO-3A
PLO-4B

30%
35%

8
17

15%

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

20%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
•
•

Business Driven Technology, 8th ed. Paige Baltzan, McGraw Hill, 2020.
Business Analytic: Communicating with numbers, Sanjiv Jaggia, et al., McGraw Hill, 2021.

2. เอกสารและข้อมูลแนะนา
• Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 14th Edition, Kenneth C. Laudon,
Jane P. Laudon, Pearson 2016

หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูส้ อนรำยวิชำ
- ข้อคิดเห็นผ่ำนกำรสอบถำมระหว่ำงคำบเรียน
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- ผลกำรสอบ
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- นำผลกำรประเมินเพือ่ พัฒนำกำรสอน
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7

เอกสารหมายเลข มคอ.3
- ศึกษำข้อควรปรับปรุงกำรสอนจำกบทเรียนของ อ. ใน มคอ7
-

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมในวิชำได้โดยกรรมกำรทีจ่ ดั สรรโดยคณะ
5. การวางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการสอน
ใช้กำรประเมินและกำรทวนสอบ ตำมข้อ 1-4 เพือ่ ปรับปรุงพัฒนำกำรสอนต่อๆป
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