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รายวิชา 040563203 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ (Data Science and Analytic for Business) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต  
                                              สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 รายวิชา 040563203 วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ (Data Science and Analytic for  
    Business) 
2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (2-3-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 
 เปนรายวิชาชีพ กลุมวิชาแกน 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 
อาจารยผูสอน   อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน     

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 2  ของช้ันปท่ี 3 
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 040513401 การประยุกตคอมพิวเตอรทางสถิติ 2 (Computer Applications in Statistics II) 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
9.  ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน เชน ไดมีการ
ปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเน้ือหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการจัดการเรียนรู
ที่พัฒนาจากการวิจัย หรอืจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชาน้ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) รายวิชานี้เปดการเรียนการสอนคร้ังแรก ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2563 
10. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 14 ธันวาคม 2563 
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หมวดที่ 2  ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรขอมูลและการประยุกตใชเชิงธุรกิจ การรวมกันของขอมูล การทําความสะอาด
ขอมูล การใชเคร่ืองมือวิเคราะหปญหาและการจัดการขอมูลวิทยาศาสตร เชิงธุรกิจ กรณีศึกษาการวิเคราะหขอมูลวิทยาศาสตร 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอสัปดาห 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

ฝกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

30 ชั่วโมง 
(2 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

45 ชั่วโมง 
(3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

(5 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 
3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

1. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาอยางนอย 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 
2. ใหคําปรึกษาแนะนําผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แอปพลิเคชันไลน 

 
4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 

CLO 1. วิเคราะหปญหา จัดการขอมูลเชิงธุรกิจ เพ่ือแกไขปญหาทางธุรกิจอยางเหมาะสมและตรงไปตรงมา 
CLO 2. คิด วิเคราะห สรุปประเด็น ถายทอด และส่ือสารไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
CLO 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือเทคโนโลยีที่มีอยูไดอยางเหมาะสมกับขอมูลและสถานการณ 
CLO 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในจัดการขอมูล วางแผน ตัดสินใจทางธุรกิจ และถายทอดตามหลักวิชาการได 
CLO 5. ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม และมีจรรยาบรรณ 

 
5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และผลลัพธการ

เรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
 
ตารางท่ี 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs  
 
 
 

ELOs/CLOs CLO 1  CLO 2  CLO 3 CLO 4  CLO 5 
ELO 1 สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพและนําเสนอขอมูล 
ตามขอเท็จจริง มีความซ่ือสัตยมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

     

ELO 3 สามารถใชองคความรูทางดานการแยกประเภทขอมูล 
และวิเคราะหอยางเปนระบบและส่ือสารไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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ELOs/CLOs CLO 1  CLO 2  CLO 3 CLO 4  CLO 5 
ELO 4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถวินิจฉัย 
ตามเหตุตามผล และมีการฝกฝนใหเกิดความชํานาญใน
กระบวนการคิด สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดทันตอ
เหตุการณและพัฒนาศักยภาพอยางสรางสรรค 

     

ELO 5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดานประเภทขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล และสามารถถายทอดตามความคิดตามหลัก
วิชาการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

     

ELO 6 สามารถทํางานรวมกับกลุมคนไดหลากหลายรูจัก 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง มีจิตสํานึก
สาธารณะ เสียสละเพ่ือสวนรวม และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ 

     

ELO 8 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนเก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห แยกแยะขอมูลเชิงสถิติ สามารถสื่อสาร
ในยุคดิจิทัลไดตรงกลุมเปาหมายและสามารถเลือกใชไดอยาง
เหมาะสมกับสถานการณ และสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห 
ไดอยางเหมาะสม 

     

 
ตารางท่ี 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพ้ืนฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานรวมกันของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4  CLO 5 

1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะดานความคิดสรางสรรค 
(Professional and Thinking Skills) 

     

2. ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทํา
ประโยชนเพื่อสังคมและเปนที่พ่ึงทางวิชาการ  
(Social Responsibility) 

     

3. มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative and 
Technopreneur Mindset) 

     

4. สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ  
(Global Competence) 
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หมวดท่ี 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ที่สอดคลองกับ
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดท่ี 2 ขอ 4 
 

ผลลัพธการเรียนรูที่ 
คาดหวังของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธการเรียนร ู 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา และมอบหมาย
แบบฝกหัด  

- การสอบกลางภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดท่ีไดรับมอบหมาย 

CLO 2 บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา มอบหมายงาน  - การสอบปลายภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดท่ีไดรับมอบหมาย 
- การประเมินผลงานและการนําเสนอ 

CLO 3 บรรยายและยกตัวอยางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูลวิทยาศาสตร เชิงธุรกิจ  
ยกตัวอยางกรณีศึกษา มอบหมายงานและแบบฝกหัด 

- การสอบปลายภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดท่ีไดรับมอบหมาย 

CLO 4 มอบหมายงานและแบบฝกหัด มอบหมายโครงงาน
กลุม อภิปรายกลุม เรียนรูจากการใชโครงงาน 
(Project-based learning) 

- การประเมินการนําเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม   
 

CLO 5 มอบหมายโครงงานกลุม อภิปรายกลุม เรียนรูจากการ
ใชโครงงาน (Project-based learning) 

- การประเมินการนําเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม   
- นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุมในการ
ทํางานเปนทีม  
- ผูสอนสังเกตการทํางานในแตละกลุม 
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หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   
 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 บทนํา 2, 4 5 บรรยาย ปฏิบัติการ อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

2 

ประเภทของขอมูลทางวิทยาศาสตร
ขอมูล กระบวนการทางวิทยาศาสตร
ขอมูล การรวมกันของขอมูล การทํา
ความสะอาดขอมูล 

2, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
ยกตัวอยางกรณีศึกษา 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

3 
การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ และ
การนําเสนอขอมูล 

2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ
ยกตัวอยาง 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

4 
กระบวนการทางธุรกิจ และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

1, 2, 3 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

5 
กระบวนการทางธุรกิจ และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (ตอ) 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

6 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา 
- สถิติเบ้ืองตน 
- การวิเคราะหการถดถอย 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

7 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- สถิติเบ้ืองตน 
- การวิเคราะหการถดถอย 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

8 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- การวิเคราะหอนุกรมเวลา 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุม  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

9 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- การวิเคราะหอนุกรมเวลา 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุม 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

10 สอบกลางภาค     

11 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- Spreadsheet modelling  

1, 2, 3, 4 5 บรรยาย ปฏิบัติการ อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

12 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- การวิเคราะหตัวแบบการตัดสินใจ 

1, 2, 3, 4, 
5 

5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายงานกลุม 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

13 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- การวิเคราะหตัวแบบการตัดสินใจ 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
อภิปรายกลุม 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

14 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- การจําลองขอมูล 

1, 2, 3, 4 5 
บรรยาย ปฏิบัติการ 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

15 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- ตัวแบบการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 

1, 2, 3, 4 5 บรรยาย ปฏิบัติการ อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

16 
เครื่องมือวิเคราะหปญหา (ตอ) 
- ตัวแบบการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 

1, 2, 3, 4, 
5 

5 
นําเสนองานที่
มอบหมาย 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

17-18 สอบปลายภาค     
  รวม 75   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของการประเมินผล 

CLO 1, 2, 3, 4 แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย  4, 5, 6, 7, 14 5% 
CLO 1, 2, 3, 4 การสอบกลางภาค 10 40% 
CLO 5 การนําเสนองาน 16 15% 
CLO 1, 2, 3, 4 การสอบปลายภาค 17 40% 

 
หมวดท่ี 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ตําราและเอกสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 - อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน เอกสารประกอบวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ 
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - หองเรียนนักลงทุน www.set.or.th 
 - Cielen, D., Meysman, A., & Ali, M. (2016). Introducing data science: big data, machine 

learning, and more, using Python tools. Manning Publications Co. 

 - Liebowitz, J. (Ed.). (2013). Big data and business analytics. CRC press. 

 - Dietrich, D. (2015). Data science and big data analytics: Discovering, analyzing, 

visualizing and presenting data. John Wiley & Sons. 

- Nabavi, M., & Olson, D. L. (2018). Introduction to Business Analytics. Business Expert Press. 

 - Camm, J., Cochran, J., Fry, M., Ohlmann, J., & Anderson, D. (2014). Essentials of Business 
Analytics. Nelson Education. 
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หมวดท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธการประเมินการจัดการเรียนรู 
 แบบประเมินผูสอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 
 การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจําภาควิชาและคณะ 
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 


