รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis and
Business Statistics

อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คานา
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการวิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณและสถิ ติ ธุ ร กิ จ (Quantitative Analysis and
Business Statistics) รหั สวิช า 3693301 เป็นการจัดทารายละเอียดประกอบรายวิช าการวิ เคราะห์ เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทาง
สถิติ ความน่ าจะเป็ น การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐ าน และการตัด สิ น ใจทางธุรกิจ ทฤษฎี ก าร
ตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจาลองสถานการณ์ การพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบ
โครงการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ต่ อผู้ เรีย น ที่ เน้ น ทั้ งการเรียนการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

คณะผู้จัดทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
21
22
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis and Business Statistics
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล
อาจารย์ผู้สอน
(1) อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด
ตอนเรียน C1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิ ติที่จาเป็นสาหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับ
การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ บริบทของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพิ่มเติมจุดเน้นการในการทาความเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเฉพาะ
สาขาวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่ น อน ความเสี่ ย งและความไม่แน่ น อน การโปรแกรมเชิงเส้ น การวิเคราะห์ โครงข่ายงาน การจาลอง
สถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
Knowledge in mathematics and statistics for quantitative analysis decision making
under certainty, risk and uncertainty situations; liner programming; network analysis;
simulation model; descriptive statistics and inferential statistics for planning and making
decisions in business
.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
45 ช.ม. ต่อภาค
สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
90 ช.ม.ต่อภาค
คาบเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถ
การศึกษา
ภาคสนาม
การศึกษา
ท าก าร ส อ น ได้ ห รื อ
(6 ชม.ต่อสัปดาห์)
ตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบท วน ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของ
ผู้เรียน โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อตนเอง สั งคม
และสิ่งแวดล้อม
 1.1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณ ธรรมที่มีความสาคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กาหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ
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1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา
1.2.4 ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น
มาเป็นของตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล
1.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /แบบฝึกหั ด ที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ ไม่
ทุจริต ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถบูรณาการและนามา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอย่างเท่าทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
2.2.2 บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อมยกตัว อย่างประกอบโดยเน้ นตั ว อย่ างการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านธุรกิจ
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2.2.3 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2.2 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
2.3.3 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถสืบค้น แสวงหาความรู้ และประเมินข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มีความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ และสถานการณ์ทั่วไป
ได้อย่างเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดค้น วางแผน วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.2.2 บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญ หา
ทางด้านธุรกิจ
3.2.3 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่มอบหมายให้
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3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
3.3.3 ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ต ามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งของตนเองและส่วนรวม พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกด้านต่างๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การ
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษา
ในชั้นเรียน เพื่อดูความสามารถในการทางานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้นา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม และการส่งงาน
4.3.2 ประเมินจากการนาเสนอผลงานต่างๆ และการเป็นผู้นา ผู้ตามในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้ห ลั กคณิ ตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณมาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจาวัน

9

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและ
การเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค้นคว้า ประมวลผล
และสนับสนุนการดาเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
5.2.2 บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญหาทาง
ด้นการธุรกิจ
5.2.3 มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย
5.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

แนะนาเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสาคัญของ
การศึกษาในรายวิชา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.แนะนาวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล แนะนาหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
- ประเภทของข้อมูล
- ระดับการวัดของตัวแปรทาง
สถิติ
- ความน่าจะเป็น
- ประชากรและตัวอย่าง
- ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
- ประเภทของสถิติ
- ระเบียบวิธีทางสถิติ
- ประโยชน์ของสถิติ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 1 ข้อ 2
อ.สุชาดา
และข้อ 3
คุ้มสลุด
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สัปดาห์ที่

2-3

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายได้ถึง
เนื้อหาความรู้พื้นฐานทางสถิติ
บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
- ค่ามัธยฐาน
- ค่าฐานนิยม
- ค่าควอไทล์
- การวัดการกระจาย
- พิสัย
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด

Learning Outcome
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องสถิติ
เชิงพรรณนา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และใช้สถิติเชิงพรรณาในการ
คานวนได้
4

บทที่ 3 การประมาณค่า
- การประมาณค่าแบบจุด
- การประมาณค่าแบบช่วง
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องการ
ประมาณค่า
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และใช้สถิติการประมาณค่า

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1.สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

ในการคานวนได้
5-6

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
- สมมติฐานทางสถิติ
- ความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมมติฐาน
- ค่าวิกฤต
- การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
ประชากร
- การทดสอบสัดส่วนของ
ประชากร
- การทดสอบความแปรปรวน
ของประชากร
- การทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากร
- การทดสอบผลต่างของ
สัดส่วนของประชากร

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด
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สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

- การทดสอบผลต่างของความ
แปรปรวนของประชากร
- การทดสอบความแตกต่าง
ของสัดส่วนของประชากร
เชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of
Varience : ANOVA)
- การเปรียบเทียบพหุคูณ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องการ
ทดสอบสมมติฐาน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติได้
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

7-8

บทที่ 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ
- ประโยชน์ของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
- ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงข้อมูล
- ชนิดของการตัดสินใจภายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่
แน่นอน
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะ
ความเสี่ยง
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่
ไม่แน่นอน
- ค่าคาดหวังของผลตอบแทน
กรณีที่มีข่าวสารสมบูรณ์
- ค่าคาดหวังของข่าวสาร
สมบูรณ์

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. การสอบประมวลความรู้ทางด้านสถิติ

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ
3. แบบทดสอบ
ประมวลความรู้
ทางด้านสถิติ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 1 ข้อ 2
อ.สุชาดา
และข้อ 3
คุ้มสลุด
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

- การใช้ Decision Tree ใน
การประเมินหาทางเลือกที่
เหมาะสม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องทฤษฎี
การตัดสินใจ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และใช้ทฤษฎีการตัดสินใจใน
การตัดสินใจทางธุรกิจได้
9-10

บทที่ 6 การใช้โปรแกรมเชิงเส้น
- รูปแบบของการโปรแกรม
เชิงเส้น
- ประโยชน์และการนาไปใช้
- ขั้นตอนของการโปรแกรม

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

-

เชิงเส้น
สร้างตัวแบบของปัญหา
การแก้ปัญหาของตัวแบบ
การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิง
เส้นด้วยกราฟ
การแก้ปัญหาการโปรแกรม
เชิงเส้นด้วยวิธีซิมเพล็กซ์
ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยวิธี
ซิมเพล็กซ์
การวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงและราคาเงา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ธุรกิจ

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องการใช้
โปรแกรมเชิงเส้น
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
18

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

6

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันแก้ปัญหา
จากกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข่ายงานและ
ควบคุมกันติดตามงาน

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

และใช้โปรแกรมเชิงเส้นใน
การแก้ปัญหาทางธุรกิจได้
11 - 12

บทที่ 7 การวิเคราะห์ข่ายงาน
และควบคุมการติดตามงาน
- ความเป็นมา
- ความแตกต่างระหว่าง PERT
และ CPM
- ขั้นตอนการสร้างแผนผัง
ข่ายงาน
- การประมาณการเวลา
ทางานไม่แน่นอน

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ข่ายงานและ
19

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

ควบคุมติดตามงาน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และใช้การวิเคราะห์ข่ายงาน
และควบคุมติดตามงานใน
การดาเนินงานทางธุรกิจได้
13

บทที่ 8 ตัวแบบจาลอง
สถานการณ์
- ขั้นตอนการจาลอง
สถานการณ์
- ตัวแบบจาลองสถานการณ์
มอนติ คาร์โล

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องตัว
แบบจาลอง
20

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

ข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3

ผู้สอน

- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และใช้ตัวแบบจาลองในการ
ดาเนินงานทางธุรกิจได้
14

บทที่ 9 การพยากรณ์
- ขอบเขตของการพยากรณ์
- องค์ประกอบของการ
พยากรณ์ที่ดี
- ประเภทของการพยากรณ์
- การพยากรณ์เชิงปริมาณ

อ.สุชาดา
คุ้มสลุด

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายได้
ถึงเนื้อหาความรู้เรื่องการ
พยากรณ์
- นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
และพยากรณ์ทางธุรกิจได้
21

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

15

ทบทวนบทเรียนประเด็นที่ศึกษา
ในหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ การ
โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
และควบคุมการติดตามงาน ตัว
แบบจาลองสถานการณ์และการ
พยากรณ์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นที่สนใจและสงสัย

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตาราประกอบการ
สอนวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ

16

การสอบปลายภาค

3

-

-

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
ข้อ 1 ข้อ 2
อ.สุชาดา
และข้อ 3
คุ้มสลุด

-

-

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์

22

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
วิธีการประเมิน
(ระบุข้อ)
1. การเข้าชั้นเรียน /
1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1. ประเมินจากการตรง
การตรงต่อเวลา / การ
เวลาของนักศึกษาในการ
1.1.4
แต่งกาย /ความ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน
3.1.2 , 3.1.3
รับผิดชอบต่อตนเอง/
ตามกาหนดระยะเวลาที่
4.1.1 , 4.1.2
การมีจิตสานึกความ
มอบหมาย
ถูกต้อง/คุณธรรม
2. ประเมินจากการแต่ง
จริยธรรม
กายของนักศึกษาที่เป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. แบบฝึกหัด/ กิจกรรม 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1. ประเมินจากการตรง
/ งานที่ได้รับมอบหมาย
1.1.4
เวลาของนักศึกษาในการ
(งานเดี่ยวและงานกลุ่ม) 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 เข้าชั้นเรียน การส่งงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1-15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%

1-15

20%

3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 ตามกาหนดระยะเวลาที่
4.1.1 , 4.1.2 , 4.1.3 มอบหมาย
5.1.1 , 5.1.2 , 5.1.3 2.ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากงาน /
กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติทั้งในห้องเรียน ต้อง
มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ที่ได้
(ระบุข้อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

7-8

20%

16

40%

4. ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นการทากิจกรรม
5. ประเมินจากพฤติกรรม
ในห้องเรียน เช่น การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1.ประเมินจาก
แบบทดสอบประมวล

1.1.4

แบบทดสอบประมวล

ความ รู้ ท างด้ าน สถิ ติ 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 ความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อ
เพื่ อ วัด ความเข้ า ใจของ 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 วัดความเข้าใจของ
นักศึกษา

4.1.1

นักศึกษา

5.1.1
4. สอบปลายภาค

1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 , 1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใช้ข้อสอบ
1.1.4
2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 แบบปรนัย
3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3
5.1.1

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล และสุชาดา คุ้มสลุด. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติสาหรับธุรกิจ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
24

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิมา ชานาญเวช. (2547). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ :
วิทยพัฒน์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ชัชวาลย์ เรื่องประพันธ์. (2556). สถิติพื้นฐาน. ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์.
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์. (2545). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. 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 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกากับดูแลการสอนให้ได้คุณภาพ
- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
- ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมิน ประสิท ธิผ ลของรายวิช า สรุป ภาพรวมปัญ หา และอุป สรรคจากมคอ.5 เพื่ อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
- ปรับ กลยุ ทธการสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ธรรมชาติของผู้ เรียนแต่ล ะ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนตามข้อกาหนดการ
วัดและประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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