คำนำ
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 วิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิติ
สาหรับธุรกิจ (Quantitative analysis and Business Statistics) จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิช าดัง กล่าวให้ มี ความเป็ นมาตรฐาน ครบถ้ วน และถูกต้ องตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ คณิ ตศาสตร์ และสถิ ติที่จ าเป็ น
สาหรับการบริ หารธุรกิจ ได้ แก่ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้ น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
และสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการดาเนินงานต่อไปได้ ในอนาคต
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รำยละเอียดของรำยวิชำ
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรำยวิชำ
3693301 วิเคราะห์เชิงปริ มาณและสถิตสิ าหรับธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
2. จำนวนหน่ วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
4. อำจำรย์ ผ้ ูรับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา ผศ.นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สชุ าดา คุ้มสลุด
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
5. ภำคกำรศึกษำ/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชันปี
้ ที่ 2
6. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่ อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถำนที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตงั ้ ตรัง
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ ล่ ำสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่จาเป็ นสาหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีเข้ าใจในเรื่ องความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่จาเป็ นสาหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็ น
สาหรับการบริหารธุรกิจไปใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุ งรำยวิชำ
เพื่อสอดแทรกการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื ้อหารายวิชาให้ มีความเหมาะสม และ
ทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรดำเนินกำร
1. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิตทิ ี่จาเป็ นสาหรับการบริหารธุรกิจ ได้ แก่ ระเบียบ
วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้ น ทฤษฎีเกม
ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
Study of general mathematics and necessary statistics for business administration, i.e.
statistics methodology, estimation, testing of hypothesis, analysis of variance, time series,
business decisions and forecasting, decision theory, linear programming, game theory, queue
models, assessment techniques and project auditing.
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภำคกำรศึกษำ
บรรยำย กำรฝึ ก
สอนเสริม
45 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้ องการของ นักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งำน
ภำคสนำม/กำรฝึ กงำน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

กำรศึกษำด้ วย
ตนเอง
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์
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3. จำนวนชั่วโมงต่ อสัปดำห์ ท่ อี ำจำรย์ ให้ คำปรึกษำและแนะนำทำงวิชำกำรแก่ นักศึกษำเป็ น
รำยบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้ คาปรึกษาผ่าน เว็บไซต์คณะ
- อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้ ของนักศึกษำ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ซื่อตรงต่อหน้ าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้อื่นและมี
ความสานึกรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(2) มีความกตัญญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
(3) มี ความพอเพี ยงเป็ นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผลและการสร้ างภูมิค้ มุ กัน
(4) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(5) มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้ อง ความดีและความชัว่
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม เน้ นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ใน
ระหว่างการสอน และการทากิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
การวิเคราะห์จากการสังเกตผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศึกษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของ
นักศึกษา
2. ควำมรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้ รับ
(1) มีความรู้และความเข้ าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ที่เป็ นพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยน
ด้ านบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้และความเข้ าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน
การผลิตและการดาเนินงาน รวมทังการจั
้
ดการองค์กร
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(3) มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระส าคัญเกี่ ย วกับ กระบวนการบริ หารธุ รกิ จ ในด้ านการ
วางแผน การปฏิบตั กิ าร การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงานรวมทังการปรั
้
บปรุงแผนงาน
(4) มีความรู้ เกี่ ยวกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพด้ านบริ หารธุรกิจ รวมทัง้ มีความ
เข้ าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่ อ ประกอบการสอน เช่ น ต ารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็ นต้ น
(2) การอภิ ป รายประเด็ น ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ และตามด้ ว ยตัว อย่ า งใน
การศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
3. ทักษะทำงปั ญญำ
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศกึ ษาและประสบการณ์เพื่อให้ เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรื อแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ ๆ
(2) สามารถสืบค้ น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ได้ ซึ่งสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการ
แก้ ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
(3) สามารถคิดค้ นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทังสามารถวิ
้
เคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็ นผล
จากทางเลือกอย่างรอบด้ าน โดยการนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
(4) มีความกล้ าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้ องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่ อ ประกอบการสอน เช่ น ต ารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็ นต้ น
(2) การอภิ ป รายประเด็ น ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ และตามด้ ว ยตัว อย่ า งใน
การศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
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3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มี การวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ความรู้ที่ศกึ ษาและสภาพเนื ้อหาในบทเรี ยนที่ได้ ศกึ ษา
4. ทักษะควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถสร้ างสัมพันธภาพอันดี
กับผู้อื่นด้ วยพื ้นฐานความเข้ าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างมีจิตวิทยา
(2) มีความสามารถในการทางานเป็ นกลุม่ การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้ าที่และ
ความรั บผิ ดชอบพร้ อมทัง้ ให้ ค วามช่วยเหลื อ และอานวยความสะดวกต่อเพื่ อนร่ วมงาน ซึ่ง เป็ นการ
แสดงออกถึงความเป็ นผู้นาที่มีความรับผิดชอบ
(3) มีความกระตือรื อร้ นและความสามารถในการทางานร่ วมกับผู้อื่นอย่างมี ความรับผิดชอบ
ยอมรับฟั งและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังมี
้ ความเป็ นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
(4) มี ค วามสามารถในการริ เ ริ่ ม แสดงความคิ ด เห็ น ใหม่ ๆ ที่ อ าจมี ค วามแตกต่า งอย่ า ง
สร้ างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใช้ สื่ อ ประกอบการสอน เช่ น ต ารา เอกสารประกอบ
PowerPoint เป็ นต้ น
(2) การอภิ ป รายประเด็ น ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สาระการเรี ย นรู้ และตามด้ ว ยตัว อย่ า งใน
การศึกษา
(3) การทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรมของนักศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมในห้ องเรี ยน และการทากิจกรรมกลุม่ การมีสว่ นร่วมในการอภิปราย
(2) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(3) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
5. ทักษะกำรวิเครำะห์ เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ห ลัก คณิ ต ศาสตร์ สถิ ติแ ละการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณมาใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
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(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานและเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั งิ าน
(4) สามารถสื่ อสารเพื่ อ อธิ บ ายและสร้ างความเข้ าใจอย่างถูก ต้ อง ทัง้ ในรู ปแบบการเขี ย น
รายงานและการนาเสนอด้ วยวาจา
(5) สามารถสื่ อสารด้ วยบุคลิ กภาพที่ น่าเชื่ อถื อและสามารถเลื อกใช้ รูปแบบของสื่อ เทคนิค
วิธีการ
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ทารายงานโดยใช้ ความรู้ที่ได้ รับจากการศึกษาในรายวิชา
(2) นาเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะห์ผลการทาแบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา การบ้ าน และการทากิจกรรม
(2) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบ
(3) การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชันเรี
้ ยน

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
1. แผนกำรสอน
สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
1
บทที่ 1 ความรู้พื ้นฐานทางสถิติ
1.1 ประเภทของข้ อมูล
1.2 ระดับการวัดของตัวแปรทาง
สถิติ
1.3 ประชากรและตัวอย่าง
1.4 ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ
1.5 ประเภทสถิติ
1.6 ระเบียบวิธีทางสถิติ
1.7 วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
1.8 ประโยชน์ของสถิติ

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
กำรสอน สื่อที่ใช้
3
1.แนะนา
อาจารย์กนกวรรณ
เนื ้อหาวิชา วัตถุประสงค์ วีระรัตนนุสรณ์
ของวิชา การเรี ยนการสอน
และการประเมินผล
2.ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่ เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
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สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
จำนวน
ที่
ชั่วโมง
2
บทที่ 2 ความน่าจะเป็ น
3
2.1 ความน่าจะเป็ น
2.2 ตัวแปรสุม่
2.3 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของตัวแปรเชิงสุม่ แบบไม่
ต่อเนื่อง
2.4 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
แบบต่อเนื่อง
2.5 การแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน
2.6 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
แบบไคสแควร์
2.7 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
ของ t
2.8 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
แบบ F
3
บทที่ 3 สถิตเิ ชิงพรรณนา
3
3.1 การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่
ส่วนกลาง
3.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
3.3 ค่ามัธยฐาน
3.4 ค่าควอไทล์
3.5 การวัดการกระจาย
3.6 พิสยั
3.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.8 สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
4

บทที่ 4 การประมาณค่า
4.1 การประมาณค่าแบบจุด

3

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อที่ใช้
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์
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สัปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อที่ใช้
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน

6

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

4.2 การประมาณค่าแบบช่วง

5-6

บทที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
5.1 สมมติฐานทางสถิติ
5.2 ความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมมติฐาน
5.3 ค่าวิกฤต
5.4 ขันตอนในการทดสอบ
้
สมมติฐาน
5.5 การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
ประชากร
5.6 การทดสอบสัดส่วนของ
ประชากร
5.7 การทดสอบความแปรปรวน
ของประชากร
5.8 การทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากร
5.9 การทดสอบผลต่างของ
สัดส่วนของประชากร
5.10 การทดสอบผลต่างของ
ความแปรปรวนของประชากร

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา
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สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
7
บทที่ 6 การทดสอบความ
แตกต่างของประชากรเชิง
คุณภาพและการวิเคราะห์
6.1 ความแปรปรวน
6.2 การทดสอบความแตกต่าง
ของสัดส่วนของประชากรเชิง
คุณภาพ
6.3 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน
6.4 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว
6.5 การเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียน
ชั่วโมง
กำรสอน สื่อที่ใช้
3
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

8
9

สอบกลำงภำค
บทที่ 7 การวิเคราะห์ขา่ ยงาน
และควบคุมการติดตามงาน
7.1 ความเป็ นมา
7.2 ความแตกต่างระหว่าง
PERT และ CPM
7.3 ขันตอนการสร้
้
างแผนผัง
ข่ายงาน
7.4 การประมาณการเวลา
ทางานไม่แน่นอน

3
3
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บทที่ 8 ตัวแบบแถวคอย
8.1 โครงสร้ างของระบบ
แถวคอย
8.2 ตัวแบบแถวคอย
8.3 ตัวแบบพื ้นฐาน M/M/1

3

ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์
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สัปดำห์
ที่

หัวข้ อ/รำยละเอียด

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อที่ใช้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน

3

1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

8.4 ตัวแบบพื ้นฐาน M/M/s
8.5 ต้ นทุนของระบบแถวคอย

11

บทที่ 9 การพยากรณ์
9.1 ขอบเขตของการพยากรณ์
9.2องค์ประกอบของการ
พยากรณ์ที่ดี
9.3 ประเภทของการพยากรณ์
9.4 การพยากรณ์เชิงปริมาณ
- วิธีคา่ เฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการ
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
- วิธีการพยากรณ์โดยใช้ วิธีการ
ปรับให้ เรี ยบแบบเอ็กโพเนน
เชียล
- การพยากรณ์แนวโน้ ม
- การพยากรณ์ที่มีแนวโน้ มและ
ฤดูกาล
- การพยากรณ์ตวั แบบเชิง
สาเหตุ
9.5 การประเมินผลการ
พยากรณ์
9.6 การพยากรณ์เชิงคุณภาพ
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มคอ. 3
สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
ที่
12 บทที่ 10 ทฤษฎีเกม
10.1 เกมระหว่างสองฝ่ ายที่มี
ผลรวมเป็ นศูนย์
10.2 หลักเกณฑ์พิจารณากล
ยุทธ์
10.3 ผลลัพธ์ของเกมที่ดีที่สดุ
เมื่อผู้แข่งขันใช้ กลยุทธ์แท้
10.4 ผลลัพธ์ของเกมที่ดีที่สดุ
เมื่อผู้แข่งขันใช้ กลยุทธ์ผสม
10.5 กรณีเกมที่ใช้ กลยุทธ์ผสม
ในการแข่งขันขนาด 2x2
10.6 กรณีเกมที่ใช้ กลยุทธ์ผสม
ในการแข่งขันขนาด 2xM หรื อ
Mx2

จำนวน
กิจกรรมกำรเรียน
ชั่วโมง
กำรสอน สื่อที่ใช้
3
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์
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มคอ. 3
สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
จำนวน
ที่
ชั่วโมง
13 บทที่ 11 ทฤษฎีการตัดสินใจ
3
11.1 ทฤษฎีการตัดสินใจ
11.2 องค์ประกอบของทฤษฎี
การตัดสินใจ
11.3 ขันตอนการตั
้
ดสินใจ
11.4 ประโยชน์ของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
11.5 ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงข้ อมูล
11.6 ชนิดของการตัดสินใจ
ภายใต้ สภาวการณ์ตา่ ง ๆ
11.7 การตัดสินใจภายใต้ สภาวะ
ที่แน่นอน
11.8 การตัดสินใจภายใต้ สภาวะ
ความเสี่ยง
11.9 การตัดสินใจภายใต้ สภาวะ
ที่ไม่แน่นอน

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อที่ใช้
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

11.10 ค่าคาดหวังของ
ผลตอบแทนกรณีที่มีขา่ วสาร
สมบูรณ์
11.11 ค่าคาดหวังของข่าวสาร
สมบูรณ์
11.12 การใช้ Decision Tree
ในการประเมินหาทางเลือกที่
เหมาะสม
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สัปดำห์
หัวข้ อ/รำยละเอียด
จำนวน
ที่
ชั่วโมง
14 บทที่ 12 การใช้ โปรแกรมเชิงเส้ น
3
12.1 รูปแบบของการโปรแกรม
เชิงเส้ น
12.2 ประโยชน์และการนาไปใช้
12.3 ขันตอนของการโปรแกรม
้
เชิงเส้ น
12.4 สร้ างตัวแบบของปัญหา
12.5 การแก้ ปัญหาของตัวแบบ
12.6 การแก้ ปัญหาโปรแกรมเชิง
เส้ นด้ วยกราฟ
12.7 การแก้ ปัญหาการ
โปรแกรมเชิงเส้ นด้ วยวิธีซิม
เพล็กซ์
12.8 ขันตอนการแก้
้
ปัญหาโดย
วิธีซิมเพล็กซ์
12.9 การวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงและราคาเงา
15

ทบทวนบทเรี ยน

3

16

สอบปลายภาค

3

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลกำร
ที่
เรี ยนรู้
1
1.1,1.2,1.4,1.5,2.1,2.6,3.1,3.
3,4.2,4.4,4.5,5.2,5.3
2
1.1,1.2,1.5,2.1,3.1,3.3

กิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน สื่อที่ใช้
1. ใช้ สื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ให้ นกั ศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับสาระการเรี ยนรู้
2. ให้ นกั ศึกษาฝึ กการคิด
วิเคราะห์โดยการทา
กรณีศกึ ษา

ผู้สอน
อาจารย์กนกวรรณ
วีระรัตนนุสรณ์

สรุปผลและอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น

วิธีกำรประเมิน
แบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา
การบ้ าน การทากิจกรรม
สอบกลางภาค

สัปดำห์ ท่ ี
ประเมิน
2-7

สัดส่ วนของกำร
ประเมินผล
10

8

40
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3
4

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,2.1,2.
6,3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,5.4
1.1,1.2,1.5,3.1,3.4, 5.3

แบบฝึ กหัด กรณีศกึ ษา
การบ้ าน การทากิจกรรม
สอบปลายภาค

9-15

10

16

40

หมวดที่ 6 ทรั พยำกรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
1. เอกสำรและตำรำหลัก
ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2552). คณิตศำสตร์ และ
สถิตสิ ำหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสำรและข้ อมูลสำคัญ
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. (2545). กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). กำรวิเครำะห์ สถิติ : สถิตเิ พื่อกำรตัดสินใจ.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. เอกสำรและข้ อมูลแนะนำ
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์ . (2545). กำรวิเครำะห์ เชิงปริมำณทำงธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์ เน็ท.
ปรี ชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิตเิ พื่อธุรกิจ.กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Keller,Gerald. (2008).Statistics for Management and Economics (8th Edition).Canada :
Nelson Education, Ltd.
Levin, R. I. and others. (1992). Quantitative approaches to management (8 th ed.). New
York: McGraw-Hill
Bereson,Mark L. , Levine,David M.. (2004). Basic Business Statistics: Concepts and
Applications (9th Edition). PEARSON US IMPORTS & PHIPES.

หมวดที่ 7 กำรประเมินและปรั บปรุ งกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ
1. กลยุทธ์ กำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
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- ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ กำรประเมินกำรสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. กำรปรับปรุงกำรสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
้ ยน
4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำ
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ ท่านอื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มี การตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิช า ตรวจสอบผลการประเมิ นการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. กำรดำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรำยวิชำ
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่ องการประยุกต์ความรู้นี ้กับปัญหา
ที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์
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