
มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา STA ๔๒๐๗ รายวิชา ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจ 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ http://www.sta.sci.ssru.ac.th/  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.sci.ssru.ac.th/  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   STA ๔๒๐๗ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Decision Theory for Business 

 
๒. จำนวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑ หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิตปิระยกุต์)  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ  

 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อาจารย์สมฤดี  พงษ์เสนา  
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์สมฤดี  พงษ์เสนา   

 
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวชิาสถิติประยุกต์ ห้อง ๒๖๕๐๖ / E – Mail somruedee.po@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ / ชั้นปีที่ ๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ ๒ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   - 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)(ถ้ามี) - 
 
๙. สถานที่เรียน อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 

 

http://www.sta.sci.ssru.ac.th/
http://www.sci.ssru.ac.th/index.php/th/


มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรบัปรุง   วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 
 

หมวดที ่๒ จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการตัดสินใจ ตระหนักถึงจรรยาบรรณ
ของนักสถิติ สามารถประยุกต์ใช้สถิติในการตัดสินใจ 
   
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการรูปแบบและสถิติสำหรับการตัดสินใจไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธิบายรายวิชา 
  ตัวแบบการตัดสินใจ ฟังก์ชันการตัดสินใจ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์และฟังก์ชันค่าสูญเสีย ค่าคาดหมายและฟังก์ชันการเสี่ยง 
ทฤษฎีมินิแมกซ์ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ ทฤษฎีระนาบมิติเกิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ และการเรียงลำดับและการ
เลือกในรูปการตัดสินใจทางธุรกิจ 
   

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง ตามความต้องการของ 
นักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

๕ ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 
 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง ๒๖๕๐๖ ชั้น ๕ อาคาร ๒๖  
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ำงาน หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๑๔๓-๕  
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) somruedee.po@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  
                  Facebook : https://www.facebook.com/Statistics.SSRU 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/somruedee_po/ 
 
 
 
 
 

http://www.teacher.ssru.ac.th/somruedee_po/
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) พัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวติภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและความ 

 ซื่อสัตย์สุจริต 
 (๒) มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในสิทธิมนษุยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์

ของผู้อ่ืน 

 (๓) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

 (๔) มีความสามารถในการตัดสนิใจแก้ไขปัญหาดา้นจริยธรรม โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์ของ
สังคม 

 (๕) มีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชีพและแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชพี 
๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ  
 (๒) มอบหมายให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลคน้หาตัวอย่างที่เก่ียวข้อง หรือกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
 (๓) มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การทำงานเปน็กลุ่ม และความรบัผิดชอบ  
๑.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน 
 (๒) การจัดส่งงานที่ได้รบัมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด และตรงเวลา 
 (๓) มีการอ้างอิงเอกสารหรือตำราที่ไดน้ำมาจัดทำเป็นรายงาน อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 (๔) ประเมินคุณภาพการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีความรู้ในสาขาวชิา ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติอย่างกวา้งขวาง เปน็ระบบ และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 
 (๒) มีทักษะการปฏบิัติในสาขาวชิา เพื่อการพัฒนางาน ทัง้ด้านการบริหารจัดการและวชิาการ 
 (๓) ทันต่อความกา้วหน้าทางวชิาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับสาขาวชิา 
 (๔) รู้และเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ ในดา้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถนำไปประยกุต์ได้ในการวางแผนและแก้ปัญหาในกิจกรรมด้าน ต่าง ๆ ได้ 
 (๕) มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 
 (๖) มีความรู้ ความเข้าใจในเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวัตกรรมทางการบริหารจัดการ และส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดย

บูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒.๒ วิธีการสอน 
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 (๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาตามกระบวนการใช้สถิติในการการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 (๒) อภิปรายกลุ่มประเดน็ของกรณีศึกษาทั้งที่เปน็ตัวอย่างและกรณีศึกษาที่นักศึกษาค้นควา้มา   
 (๓) กำหนดให้นักศึกษาดำเนินการใช้สถิติในการจัดการสารสนเทศจากสภาพการณ์จริง 

(๔) การทำงานเดี่ยวและงานกลุม่ และการนำเสนอรายงาน โครงงานเก่ียวกับสถิติในการจัดการสารสนเทศและเน้น 
การปฏิบัติการควบคู่กับวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณทางวิชาชพี ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนดทั้งเนื้อหาและระยะเวลา 
 (๒) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
 (๓) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย เน้นความถูกตอ้งและการอ้างอิงเอกสารที่ไดน้ำมาทำ 
         รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
 (๒) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปทีไ่ด้ในการแก้ไขปญัหาหรืองานอ่ืน ๆ 
 (๓) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และ

กระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้อยา่งเหมาะสมทั้งเชงิกว้างและเชิงลึก 

 (๔) มีความสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ และ นวัตกรรม ไปสู่การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
และการปฏิบตัิงานจริง ตามสถานการณไ์ด้อย่างเหมาะสม 

๓.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายสรปุโดยใช้สื่อการสอนประกอบปัญหา  

(๒) การทำงานกลุ่ม และ การนำเสนอรายงาน โครงงานสถิติในการตัดสินใจทางธุรกิจและเนน้การปฏิบัติการควบคู่ 
     กับวิชาการ  

 (๓) กำหนดให้นักศึกษาดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ จากสภาพการณ์จริง 
 (๔) มอบหมายแบบฝึกหัด 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) สังเกตการตอบคำถามและตั้งคำถามของผู้เรียนในระหวา่งการบรรยายและซักถาม 
 (๒) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยเนน้การประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 (๓) วัดผลจากคำตอบที่ผู้เรียนตอบในชั้นเรียนและแบบฝึกหัด 
 (๔) ตรวจการทำการบ้าน บนัทกึลงในแฟ้มบนัทึกผลงาน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 (๒) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 (๓) มีความรับผิดชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานตนเองและสังคม 
 (๔) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 (๕) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 
๔.๒   วิธีการสอน 
 (๑) ใช้กิจกรรมกลุ่มของกรณีศกึษา เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
 (๒) การมอบหมายงานในกิจกรรมย่อยตามกระบวนการวิจัยทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

ความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 
 (๓) การนำเสนอรายงานผลการวิจัยในรูปแบบการตัดสินใจทางธุรกิจ 
 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 
 (๑) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและตอบคำถาม 
 (๒) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
 (๓) ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (๒) สามารถสื่อสารทั้งการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 (๓) สามารถเข้าถึง และคัดเลือกความรู้ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ปฎิบัติ  จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

 (๔) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
 (๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมำ่เสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ

แนวความคิด 
 (๖) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๒ วิธีการสอน 
 (๑) บรรยาย 
 (๒) การมอบหมายงานในกิจกรรมย่อยตามกระบวนการวิจยัทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล  
        (๓) การนำเสนอรายงานผลการวิจัยในรปูแบบโครงการสถิติประยุกต์ : สถิติในการตัดสนิใจทางธุรกิจ  
    อย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อเท็จจริงและการอ้างอิง   
๕.๓ วิธีการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๑) วัดผลจากคำตอบที่ผู้เรียนตอบในชั้นเรียน โดยการสงัเกตการตอบคำถามและตั้งคำถามของผู้เรียนในระหว่างการ
บรรยายและซักถาม 

 (๒) วัดผลจากการทำแบบฝึกหัด โดยการตรวจการทำการบา้น บันทึกลงในแฟ้มบนัทึกผลงาน 
   

๖. ด้านอ่ืนๆ 
- 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

๑ ความหมาย ความสำคัญของการ
ตัดสินใจ และการตัดสนิใจทางธรุกิจ 
 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ E-mail ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Google Meet 
- สร้าง Group Line เพื่อใช้ในการติดต่อ 
- อธิบายแผนบริหารการสอนแนะนำ
วิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า การวัด
และการประเมินผล 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง ความหมาย 
ความสำคัญของการตัดสินใจ และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ โดยยกตัวอยา่ง
ประกอบ และมอบหมายให้สบืค้น
เพิ่มเติมและทำการบา้น  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet  

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๒ กระบวนการการตัดสินใจ และ ๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line อ.สมฤดี พงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ประเภทของการตัดสินใจ 
 
 

และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง กระบวนการการ
ตัดสินใจ และประเภทของการตดัสินใจ 
โดยยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมาย
ให้สืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๓ ตัวแบบและโครงสรา้งของการ
ตัดสินใจ  
 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง ตัวแบบและ
โครงสร้างของการตัดสนิใจ โดย
ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายให้สืบค้น
เพิ่มเติม และทำการบา้น  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๔ ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจภายใต้
สภาวการณ์ตา่งๆ 
 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง ทฤษฎีการตัดสินใจ
ทางธุรกิจภายใต้สภาวการณ์ตา่งๆ โดย
ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายให้สืบค้น
เพิ่มเติม และทำการบา้น  
สื่อการสอน 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๕  ฟังก์ชันอรรถประโยชน์และฟังกช์ันค่า
สูญเสีย ค่าคาดหมายและฟงัก์ชนัการ
เสี่ยง ทฤษฎีมินิแมกซ ์

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง ฟังก์ชัน
อรรถประโยชน์และฟังก์ชนัค่าสญูเสีย ค่า
คาดหมายและฟงัก์ชันการเสี่ยง ทฤษฎีมินิ
แมกซ์ โดยยกตัวอย่างประกอบ 
มอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติม และทำ
การบ้าน  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๖ การตัดสินใจด้วยวธิีการต่าง ๆ ๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง การตัดสินใจด้วย
วิธีการต่าง ๆ โดยยกตัวอย่างประกอบ 
มอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติม และทำ
การบ้าน  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๗ การเลือกแบบในรูปการตัดสนิใจทาง
ธุรกิจ 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง การเลือกแบบใน
รูปการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยยกตัวอย่าง
ประกอบ มอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติม 
และทำการบ้าน  
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๘ สอบกลางภาค     
๙ แผนภาพตน้ไม้และการตัดสินใจ ๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 

และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง แผนภาพต้นไม้และ
การตัดสินใจ โดยยกตัวอย่างประกอบ 
มอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติม และทำ
การบ้าน 
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

 ๑๐–๑๑ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย์ ทฤษฎี
ระนาบมิติเกิน  

๘ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง ทฤษฎีการตัดสินใจ
แบบเบย์ ทฤษฎีระนาบมิติเกิน โดย
ยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายให้สืบค้น
เพิ่มเติม และทำการบา้น 
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๑๒ กิจกรรมกลุ่ม : การใช้สถิติในการ
จัดการสารสนเทศ 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- การปฏิบัติการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสำเร็จรูปดำเนินการตาม
อิสระ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์
ผู้สอน 
สื่อการสอน 
๑. โปรแกรมสำเร็จรูป 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๑๓ การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตดัสินใจ 
และการเรียงลำดบัและการเลือกใน
รูปการตัดสินใจทางธุรกิจ 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง การอนุมานเชิงสถิติ
ในรูปการตัดสนิใจ และการเรียงลำดับ
และการเลือกในรูปการตัดสนิใจทางธุรกิจ 
โดยยกตัวอย่างประกอบ มอบหมายให้
สืบค้นเพิ่มเติม และทำการบ้าน 
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๑๔ - ๑๕ การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน ๘ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- อธิบายเนื้อหาเร่ือง การตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่ซบัซ้อน โดยยกตวัอย่าง

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

ประกอบ มอบหมายให้สืบค้นเพิ่มเติม 
และทำการบ้าน 
สื่อการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎี
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
๒. E-mail, Line, Google Meet 

๑๖ -อภิปราย และสรปุตัวแบบการ
ตัดสินใจ ฟังกช์ันการตัดสินใจ ทฤษฎี
การตัดสินใจแบบต่างๆ และการ
ประยุกต์ใช้สถิติในการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

๔ - นัดหมายการเรียนโดยใช้ Group Line 
และ E-mail ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้า
ห้องเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google 
Meet 
- การนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่มและ
อภิปรายผลผา่นโปรแกรม Google Meet 
สื่อการสอน 
๑. E-mail, Line, Google Meet 

อ.สมฤดี พงษ์เสนา 

๑๗ สอบปลายภาค    

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑.๑, ๒.๑, ๓.๑, ๕.๑ 
 

- ทดสอบย่อย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

แจ้งภายหลัง 
๘ 

๑๗ 

๑๐% 
๓๐% 
๓๐% 

๑.๑, ๑.๒, ๑.๕, ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, 
๓.๑, ๓.๒, ๔.๒, ๔.๓, ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การนำเสนอ 
รายงาน 
การทำงานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๒๐% 

๑.๒, ๑.๓, 
๓.๑, ๔.๒ 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

๑๐% 

 



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
สมฤดี พงษ์เสนา. เอกสารประกอบการสอนทฤษฎีการตัดสนิใจทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุัน

ทา, ๒๕๖๔.  
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
 - 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

๑) มัลลิกา บุนนาค  .สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ. ภาควิชาสถิติ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี .  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. ๒๕๕๕ 

๒) กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติ สถิติเพื่อการตัดสินใจ. ภาควิชาสถิติ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. ๒๕๔๒ 

๓) นภดล ร่มโพธิ์. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ. ภาควิชาการบริหารการปฏิบัติการ. คณะพาณิชยศาสตร์และ 
 การบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ. ๒๕๕๕ 

 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
     - แบบประเมนิรายวชิา 
     - ข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

- การอภิปรายกลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 

๓. การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
     - ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการ
ตรวจสอบผลการเรียนและพฤตกิรรมการเรียนการสอน เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
                  รายวิชา ทฤษฏีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน ข้อ ๑ และข้อ ๒ และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
 

***********************



มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
 

หนา้ | ๑๔ 

รายวิชา ทฤษฎีการตัดสินใจทางธุรกิจ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 
 
 
 


