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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา       มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  
BIS602 กำรตดัสนิใจและกำรวเิครำะหข์อ้มลูธุรกจิ 
           Business Decision and Data Analytics 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ (3-0-9) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
วทิยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิ 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
ดร.บณัฑติ      วรรธนำภำ      

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภำคกำรศกึษำที ่2 / ชัน้ปีที ่ 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้ธนบุร ี

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
5 ม.ค. 2020 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษำปรบัควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจในกระบวนคดิและเทคโนโลยกีำรตดัสนิใจและเครื่องมอืต่ำงๆในกำร
วเิครำะหข์อ้มลูทีส่ำมำรถปรบัใชใ้นกำรด ำเนินกำรธุรกจิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนเป็นพืน้ฐำนในกำร
สรำ้งองคค์วำมรูโ้ดยรวมในวชิำเลอืกต่ำงๆ ในภำคกำรศกึษำต่อไป  

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

ปรบัปรุงวตัถุประสงคแ์ละผลลพัธก์ำรเรยีนรูใ้หท้นักบักำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลัต่อระบบธุรกจิ 
และ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกำรศกึษำของหลกัสตูรทัง้ระบบใหท้บัซอ้นน้อยลงและเชือ่มโยงถงึกนัมำกขึน้ 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

โครงสรำ้งทำงธุรกจิเพือ่กำรวำงแผนและกำรจดักำรเชงิกลยทุธ ตดิตำมและควบคุมธุรกจิ กระบวนกำรตดัสนิใจ
ในระบบธุรกจิ กำรตดัสนิใจทำงกำรเงนิและกำรลงทุน กำรจดักำรด ำเนินกำรและควำมเสีย่ง แนวทำงกำรจดักำร
ขอ้มลูในระบบธุรกจิอจัฉรยิะ ประเภทขอ้มลู แหล่งทีม่ำของสำรสนเทศ องคป์ระกอบระบบพำณิชอเิลก็ทรอนิกส ์ 
เทคโนโลยทีีใ่ชใ้นกำรวเิครำะหแ์ละคน้หำควำมรูท้ ัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร  
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. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  45 ชัว่โมงต่อ
ภำคกำรศกึษำ   
 

เป็นกรณีไป ไม่มกีำรฝึกปฏบิตังิำน
ภำคสนำม 

กำรศกึษำดว้ยตนเอง 9 
ชัว่โมงต่อสปัดำห ์  

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อำจำรยจ์ดัเวลำใหค้ ำปรกึษำเป็นรำยบคุคล หรอื รำยกลุ่มตำมควำมตอ้งกำร 1 ชัว่โมงต่อสปัดำห ์  
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- นกัศกึษำสำมำรถนดัหมำยเพือ่ขอค ำแนะน ำผำ่นอเีมล (bunthit@sit.kmutt.ac.th) หรอืทำงโทรศพัท ์02-
4709899 หรอืตำมประกำศใน outline ของแต่ละภำคกำรศกึษำ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา  

(TQF1.4) พฒันำผูเ้รยีนใหม้คีวำมรบัผดิชอบ มวีนิยั มจีรรยำบรรณวชิำชพี เคำรพในสทิธขิองขอ้มลูสว่น
บุคคล  

- 4B- Level1 เขำ้ใจในจรยิธรรมของกำรท ำงำนในฐำนะผู้ประกอบกำรหรอืผู้บรหิำรขอ้มูลและสำมำรถ
เรยีนรูเ้พือ่กำรพฒันำตนเองได ้

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

- อภปิรำย 
- รำยงำนกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤตกิรรมกำรเขำ้เรยีน และสง่งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอบเขตทีใ่หแ้ละตรงเวลำ 
- มกีำรอำ้งองิเอกสำรทีไ่ดน้ ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสม 
- ประเมนิผลกำรวเิครำะหก์รณีศกึษำ 
- ประเมนิผลกำรน ำเสนอรำยงำนทีม่อบหมำย 

2. ความรู้  

ควำมรูแ้ละเขำ้ใจในกำรวเิครำะหข์อ้มลูและกำรตดัสนิใจเชงิธุรกจิ  
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั (TQF2.4) 

1C-Level1 สำมำรถระบุแหล่งขอ้มลูทีส่ ำคญัส ำหรบักำรวเิครำะหแ์ละกำรตดัสนิใจทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์ร 
2B–Level1 สำมำรถอธบิำยฟังกช์ัน่เชงิระบบของธุรกจิดจิทิลัและกำรจดักำรเชงิกลยทุธและกำรตดัสนิใจเชงิ
กำรเงนิได ้

2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย อภปิรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน โครงงำน Problem base learning  
2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 

mailto:bunthit@sit.kmutt.ac.th
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- สอบการน าเสนอโครงงานและรายงาน 
- ประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
3. ทักษะทางปัญญา  

การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีกการ ตลอดจนการก าหนดปัญหา การแปรความจากสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ และทกัษะใน
การตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา (TQF3.1) 

1B-Level2 สามารถจดัการขอ้มูล เลือกวิธีวิเคราะห์และแปลความหมายสารสนเทศท่ีไดม้า 
2C –Level2 สามารถบูรณาการเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน เช่นเหมืองขอ้มูล เพ่ือพฒันากระบวนการตดัสินใจเชิงธุรกิจได้
อยา่งสร้างสรค ์
3A- Level2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจและสามารถใชวิ้ธีแกปั้ญหาตามแบบแผนท่ีครอบคลุมดา้นกระบวนการ การเงิน และ
ความเส่ียง 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหน้กัศึกษาศึกษาคน้ควา้เพิม่เติม และน าเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นปัจจุบนั 

 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้หลกัการภาคทฤษฎี 
- น าเสนอสรุปผลการคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมินตนเองได ้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง
ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  (TQF4.3) 

4B- Level1 เขำ้ใจในจรยิธรรมของกำรท ำงำนในฐำนะผูป้ระกอบกำรหรอืผูบ้รหิำรขอ้มลูและสำมำรถเรยีนรู้
เพือ่กำรพฒันำตนเองได ้

 
4.2 วิธีการสอน 
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- กิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม ใหศึ้กษา วเิคราะห์ และตดัสินใจเชิงธุรกิจร่วมกนั 
- การน าเสนอรายงานกลุ่ม 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิตนเอง และเพือ่น ดว้ยปัจจยัชีว้ดัทีก่ ำหนดรว่มกนั 
- รำยงำนทีน่ ำเสนอ  พฤตกิรรมกำรท ำงำนเป็นทมี 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะ
แกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ 
 

5.1 ทกัษะกำรวเิครำะหเ์ชงิตวัเลข กำรสือ่สำร และกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศทีต่อ้งพฒันำ (TQF5.1) 
1B-Level2 สำมำรถจดักำรขอ้มลู เลอืกวธิวีเิครำะหแ์ละแปลควำมหมำยสำรสนเทศทีไ่ดม้ำ 

5.2 วิธีการสอน      

 - ท ำงำนกลุ่มและน ำเสนอผลงำนดว้ยเทคโนลสีำรสนเทศ 

5.3 วิธีการประเมินผล 

- น ำเสนอผลงำน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

1 
 

Business Decision vs Business 

competitiveness 
3 บรรยำย   ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

2 
 

Business Functions and 

Performance measures 
3 บรรยำย /กรณีศกึษำ  ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

3 
 

Data Analytics concept: 

Problem statements, Objectives 

and Evaluation 

3 บรรยำย / กรณีศกึษำ ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

4 
 

Data elements and 

management: Cleansing and 

Transformation 

3 บรรยำย / กรณีศกึษำ  ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผูส้อน 

5 
 

Descriptive analytics1: 

Probabilities and statistical 

inference 

3 บรรยำย / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

6 
 

Descriptive analytics2: Data 

visualization and 

summarization 

3 บรรยำย / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ วรรธนำภำ     

7 Term assignment Present 1 3 น ำเสนอ  / อภปิรำย  ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     
8 Mid-Term Exam   2.5  ดร.บณัฑติ วรรธนำภำ     
9 
 Predictive analytics I: 

Regression analysis  

3 บรรยำย  / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

10 
 

Predictive analytics II: Time 

series forecasting 

3 บรรยำย / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

11 Prescriptive analytics: Linear 

programming and Simulation 
3 บรรยำย  / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

12 Unsupervised machine learning 

1 
3 บรรยำย  / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

13 
 Supervised machine learning 2 

3 บรรยำย / กรณีศกึษำ  ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

14 Supervised machine learning 1 3 บรรยำย / แบบฝึกหดั ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     
15 
 

Supervised machine learning 2 3 บรรยำย / แบบฝึกหดั   ดร.บณัฑติ   วรรธนำภำ     

16 Term assignment Present 2 3 น ำเสนอ  / อภปิรำย  ดร.บณัฑติ วรรธนำภำ     
17 Final  Exam   2.5  ดร.บณัฑติ วรรธนำภำ     

 

 

 

 

 

 

 
 

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

กิจกรรม
ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

สปัดาหท่ี์
ประเมิน  

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

 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำคออนไลน์ 
 

 
8 
17 
 

 
30% 
35% 

 

2 

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

คน้ควำ้ กำรน ำเสนอรำยงำนหน้ำชัน้หรอื
ออนไลน์ 
กำรสง่งำนตำมทีม่อบหมำย 
กำรท ำงำนกลุ่มและน ำเสนองำน 
 
 

ตลอดภำค
กำรศกึษำ 

15% 
 

20% 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลกั 
• Business Driven Technology, 8th ed. Paige Baltzan, McGraw Hill, 2020. 

• Business Analytic: Communicating with numbers, Sanjiv Jaggia, et al., McGraw Hill, 2021. 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
• Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 14th Edition, Kenneth C. Laudon, 

Jane P. Laudon, Pearson 2016 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมนิผูส้อนรำยวชิำ 
- ขอ้คดิเหน็ผำ่นกำรสอบถำมระหวำ่งคำบเรยีน 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมนิกำรเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน  
- น ำผลกำรประเมนิเพือ่พฒันำกำรสอน 
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- ศกึษำขอ้ควรปรบัปรุงกำรสอนจำกบทเรยีนของ อ. ใน มคอ7 
-  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
มกีำรทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิำไดโ้ดยกรรมกำรทีจ่ดัสรรโดยคณะ 

5. การวางแผนเพ่ือปรบัปรงุพฒันาประสิทธิภาพในการสอน 
ใชก้ำรประเมนิและกำรทวนสอบ ตำมขอ้ 1-4 เพือ่ปรบัปรุงพฒันำกำรสอนต่อๆป 

 


