รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2562

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis and Business Statistics

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.อังคณา เชี่ยวชาญ

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น
การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์ ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การ
วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป็ น ส่ วนสํ าคั ญ ต่ อ ผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็ น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรีย นภายในห้ อ ง ผู้ เรี ย นสามารถนํ าความรู้ที่ ได้ จ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business)
2. จํานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เชี่ยวชาญ ตอนเรียน E1, F1
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา
8 สิงหาคม 2559
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
14 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จําเป็นสําหรับ
การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อเป็น
การปรับปรุงความถูกต้องของเนื้อหา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่ น อน ความเสี่ยงและความไม่แน่ นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ โครงข่ายงาน การจําลอง
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
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทน
การศึกษา
คาบเรียนที่ไม่สามารถทํา
การสอนได้ หรื อ ตามที่
ผู้ เรี ย น ร้ อ ง ข อ เพื่ อ
ท บ ท วน ค วาม รู้ ค วาม
เข้ า ใจให้ มี ค วามชั ด เจน
ยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ให้คําปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง
- อาจารย์ประจํารายวิชา จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุม่ ตามความต้องการของผู้เรียน
มีการนัดหมายล่วงหน้า โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่น Line Facebook เป็นต้น

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.1.1 มี ค วามรู้ ความเข้าใจทางด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรมทางธุรกิ จ และสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ได้
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
 1.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.2 วิธีการสอน
(1) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํา
และการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
(3) อาจารย์ผู้ สอนสอดแทรกคุณ ธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา และมีการจัด
กิ จกรรมส่ งเสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เช่น การยกย่อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ป ระพฤติ ดี ปฏิ บั ติ ดี ทํ าประโยชน์ กั บ
ส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้องได้รับ
 2.1.1 มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก
2.1.2 มีความรู้ และความเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน
 2.1.4 มีความสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้าน
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
2.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั ว อย่ า งการ
แก้ปัญหาทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การ
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ แบบรายงานเฉพาะบุคคลหรือรายงานกลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นที่เรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 มีความสามารถในการสืบค้น จําแนกและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
 3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจค้าปลีกได้
อย่างเหมาะสม
3.1.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ
3.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั ว อย่ า งการ
แก้ปัญหาทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
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(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพ
อันดีกับผู้อื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
 4.1.2 มีความกระตือรือร้น สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ และสามารถแสดง
ภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
4.1.3 มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่
ได้ศึก ษาในชั้น เรียน เพื่ อดูความสามารถในการทํ างานเป็ น ที ม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้ นํา ผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม และการส่งงาน
(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม) และการเป็นผู้นํา ผู้ตามใน
การอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณมา
ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
5.1.2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศได้
5.1.3 มีความสามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจ การเขียนรายงาน และ
การนําเสนองานต่อกลุ่มบุคคลที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
 5.1.4 มีความสามารถนําเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
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5.2 วิธีการสอน
(1) สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(2) บรรยายจากสื่ อ Power Point พร้ อ มยกตั ว อย่ า งประกอบโดยเน้ น ตั ว อย่ า งการ
แก้ปัญหาทางด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(3) มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติท้งั ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย
(2) ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

1

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความ
เป็นมาและความสําคัญของ
การศึกษาในรายวิชา
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ
- ประเภทของข้อมูล
- ระดับการวัดของตัวแปร
ทางสถิติ
- ความน่าจะเป็น
- ประชากรและตัวอย่าง
- ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
- ประเภทของสถิติต
- ระเบียบวิธที างสถิติ
- ประโยชน์ของสถิติ
Learning Outcome
1. เข้าใจถึงประเภทของข้อมูล
และสามารถแยกประเภทของ
สถิติได้

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําแผนการสอนและการ
ประเมินผลตาม มคอ.3
2. ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนือ้ หา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของความรู้พื้นฐานทางสถิติ
3. ให้นักศึกษาทําการแก้ปัญหาโจทย์การคํานวณหาค่าความ
น่าจะเป็น ทําการแยกประเภทของสถิติ และจําแนกความ
แตกต่างของค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติและประเภทของสถิติ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานนักศึกษาทําการ
แก้ปัญหาโจทย์การ
คํานวณหาค่าความน่าจะ
เป็น และทําการแยก
ประเภทของสถิติและ
จําแนกความแตกต่างของ
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
และประเภทของสถิติต

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของสถิติเชิงพรรณนา
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทีเ่ กี่ยวข้องกับสถิติเชิงพรรณา เพือ่
คํานวณหาสถิตวิ ัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแบบต่าง ๆ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดสถิติเชิง
พรรณนาคํานวณหาสถิติ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
แบบต่าง ๆ

1, 2

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

2. คํานวนความน่าจะเป็นได้
3. จําแนกความแตกต่างของ
2

ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ
และประเภทของสถิติได้
สถิติเชิงพรรณนา
- การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
- ค่ามัธยฐาน
- ค่าฐานนิยม
- ค่าควอไทล์
- การวัดการกระจาย
- พิสัย
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน
Learning Outcome
สามารถคํานวณค่าสถิติวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลางต่างๆ ได้
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

3

การประมาณค่า
- การประมาณค่าแบบจุด

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการประมาณค่า
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดทีเ่ กี่ยวข้องกับการประมาณค่าแบบ
จุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการประมาณค่า
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ให้นกั ศึกษาทําแบบฝึกหัดทีเ่ กี่ยวข้องกับการประมาณค่าแบบ
ช่วง

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด การ
แก้ปัญหาการประมาณค่า
แบบจุด
สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการประมาณค่า
แบบช่วง

Learning Outcome
สามารถคํานวณการประมาณค่า
แบบจุด ได้
4

การประมาณค่า (ต่อ)
- การประมาณค่าแบบช่วง
Learning Outcome
สามารถคํานวณการประมาณค่า
แบบช่วงได้

3

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2

1, 2

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

5

6

การทดสอบสมมติฐาน
- สมมติฐานทางสถิติ
- ความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมมติฐาน
- ค่าวิกฤต
- การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
ประชากร
- การทดสอบสัดส่วนของ
ประชากร
- การทดสอบความ
แปรปรวนของประชากร
Learning Outcome
สามารถคํานวณการทดสอบ
สมมติฐานได้
การทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
- การทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากร
- การทดสอบผลต่างของ
สัดส่วนของประชากร

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด โดยการจัดทํา
3. ใช้การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทําการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐาน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการทดสอบ
สมมติฐาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติ
2. สื่อการสอนธุรกิจ

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2

1, 2

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

- การทดสอบผลต่างของ
ความแปรปรวนของ
ประชากร
- การทดสอบความแตกต่าง
ของสัดส่วนของประชากร
เชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of
Variance : ANOVA)
- การเปรียบเทียบพหุคูณ

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วทําการสร้าง
โจทย์และแก้ปัญหาของการทดสอบสมมติฐาน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

PowerPoint
3. ใบงานให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มแล้วทําการสร้าง
โจทย์และแก้ปัญหาของ
การทดสอบสมมติฐาน

Learning Outcome
สามารถสร้างโจทย์และคํานวณหา
คําตอบของการทดสอบผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของประชากรและการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนได้
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

7

8

การพยากรณ์
- ขอบเขตของการพยากรณ์
- องค์ประกอบของการ
พยากรณ์ทดี่ ี
- ประเภทของการพยากรณ์
- การพยากรณ์เชิงปริมาณ
- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
Learning Outcome
สามารถพยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลีย่ ถ่วงน้ําหนักได้
การพยากรณ์ (ต่อ)
การพยากรณ์เชิงปริมาณ
- วิธีการพยากรณ์โดยใช้วธิ ีการ
ปรับให้เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณ์แนวโน้ม
- การพยากรณ์ที่มีแนวโน้มและ
ฤดูกาล

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทําการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการพยากรณ์วิธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2, 3

1, 2, 3

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

9

- การพยากรณ์ตัวแบบเชิงสาเหตุ
การประเมินผลการพยากรณ์
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ
Learning Outcome
สามารถพยากรณ์แบบเอ็กโพเนน
เชียลและพยากรณ์แนวโน้มได้
การใช้โปรแกรมเชิงเส้น
- รูปแบบของการโปรแกรม
เชิงเส้น
- ประโยชน์และการนําไปใช้
- ขั้นตอนของการโปรแกรม
เชิงเส้น
- สร้างตัวแบบของปัญหา
Learning Outcome
สามารถเขียน/สร้างตัวแบบปัญหา
ของการโปรแกรมเชิงเส้นได้

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

3. ใช้การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทําการ
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการพยากรณ์วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็ก แก้ปัญหาการพยากรณ์
โพเนนเชียลและการพยากรณ์แนวโน้ม
วิธีการปรับให้เรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียลและ
การพยากรณ์แนวโน้ม
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทําการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบปัญหาของการโปรแกรม
เชิงเส้น

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการสร้างตัวแบบ
ปัญหาของการโปรแกรม
เชิงเส้น
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
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10

การใช้โปรแกรมเชิงเส้น (ต่อ)
- การแก้ปญ
ั หาของตัวแบบ
- การแก้ปญ
ั หาโปรแกรมเชิง
เส้นด้วยกราฟ
- การแก้ปญ
ั หาการโปรแกรม
เชิงเส้นด้วยวิธีซมิ เพล็กซ์
- ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดย
วิธีซิมเพล็กซ์
- การวิเคราะห์ความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงและราคา
เงา

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทําการ
แก้ปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของการโปรแกรมเชิงเส้น
เพื่อให้ได้คําตอบที่ดีสุดให้กับโจทย์ที่กําหนดให้

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาของการ
โปรแกรมเชิงเส้น

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

Learning Outcome
สามารถออกแบบและแก้ไขปัญหา
โปรแกรมเชิงเส้นและคําตอบที่ดีสุด
ให้กับโจทย์ที่กําหนดได้
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ห์ที่ Outcome

11

12

การวิเคราะห์ขา่ ยงานและควบคุม
การติดตามงาน
- ความเป็นมา
- ความแตกต่างระหว่าง
PERT และ CPM
- ขั้นตอนการสร้างแผนผัง
ข่ายงาน
- การประมาณการเวลา
ทํางานไม่แน่นอน
Learning Outcome
สามารถเขียนข่ายงานและสามารถ
อธิบายระยะเวลาในการทํางานของ
ข่ายงานได้
การวิเคราะห์ขา่ ยงานและควบคุม
การติดตามงาน (ต่อ)
- ขั้นตอนการสร้างแผนผัง
ข่ายงาน
- การประมาณการเวลา
ทํางานไม่แน่นอน

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ขา่ ยงานและควบคุมการติดตาม
งาน
2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การกําหนดให้นกั ศึกษาทําการออกแบบผังข่ายงานและทํา
การเขียนผังข่ายงานพร้อมทัง้ อธิบายเวลาในการทํางานของผัง
ข่ายงานที่ออกแบบ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้นักศึกษา
ออกแบบการเขียนผัง
ข่ายงาน พร้อมทั้งอธิบาย
ระยะเวลาในการทํางาน
ของข่ายงาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ขา่ ยงานและควบคุมการติดตาม
งาน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2, 3

1, 2, 3

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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จํานว
น
ชั่วโมง

Learning Outcome
สามารถวิเคราะห์ผังข่ายงานและ
สามารถทีว่ างแผนในการทํางานของ
ผังข่ายงานได้สร้างแผนผังข่ายงาน
การทํางานได้
ตัวแบบจําลองสถานการณ์
3
- ขั้นตอนการจําลอง
สถานการณ์
- ตัวแบบจําลองสถานการณ์
มอนติ คาร์โล
Learning Outcome
สามารถเขียนและวิเคราะห์ตัว
แบบจําลองสถานการณ์ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2.ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การเขียนผังข่ายงานในเมือ่ สัปดาห์ที่ 12 มาทําการวิเคราะห์
ผังข่ายงานและวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนือ้ หา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของตัวแบบจําลองสถานการณ์

3. ใบงานให้นักศึกษาทํา
การวิเคราะห์ผังข่ายและ
ควบคุมการติดตามงานต่อ
จากสัปดาห์ท่ี 12

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศกึ ษาธุรกิจโดยให้
2. ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และทํา
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแก้ปญ
ั หาในการ
และทักษะในการคิด
จําหน่ายสินค้าโดยการ
3. ใช้การกรณีศกึ ษาของธุรกิจโดยให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม และทํา จําลองสถานการณ์
การแก้ปญ
ั หาในการจําหน่ายสินค้าโดยการจําลองสถานการณ์

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1, 2

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

14

ทฤษฎีการตัดสินใจ
- ประโยชน์ของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
- ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงข้อมูล
- ชนิดของการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่
แน่นอน
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะ
ความเสี่ยง
- การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่
ไม่แน่นอน

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนือ้ หา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การกําหนดให้นกั ศึกษาทําการประเภทของการตัดสินใจ
และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องภายใต้สภาวการณ์ที่เกิดขึน้

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้นักศึกษาแยก
ประเภทของการตัดสินใจ
และพิจารณาว่าการตัดสิน
ในทีเกิดขึ้นเป็นการ
ตัดสินใจภายใต้สภาวะการ
ใด

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2, 3

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ

Learning Outcome
สามารถวิเคราะห์ตัวแบบการ
ตัดสินใจและสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องภายใต้สภาวการณ์ที่
แตกต่างกันได้
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สัปดา หัวข้อการสอน / Learning
ห์ที่ Outcome

15

ทฤษฎีการตัดสินใจ (ต่อ)
- ค่าคาดหวังของ
ผลตอบแทนกรณีที่มี
ข่าวสารสมบูรณ์
- ค่าคาดหวังของข่าวสาร
สมบูรณ์
- การใช้ Decision Tree ใน
การประเมินหาทางเลือกที่
เหมาะสมและทบทวน
บทเรียน
Learning Outcome
สามารถใช้แนวคิดการตัดสินใจใน
การวิเคราะห์ผลตอบแทน/ค่า
คาดหวัง ภายใต้สภาพการณ์ทโี่ จทย์
กําหนดได้

จํานว
น
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธกี ารสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนือ้ หา
หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพือ่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใช้วิธกี ารสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด
3. ใช้การกําหนดให้นกั ศึกษาแก้ปัญหาจากโจทย์ทกี่ ําหนดให้โดย
การคํานวณหาค่าคาดหวังของผลตอบแทนในกรณีต่าง ๆ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โจทย์ปัญหาแก้ปัญหา
จากโจทย์ทกี่ ําหนดให้โดย
การคํานวณหาค่าคาดหวัง
ของผลตอบแทนในกรณี ที่
มีข่าวสารสมบูรณ์ และ
คํานวณหาค่าคาหวังของ
ข่าวสารสมบูรณ์

สอดคล้อง
กับ
จุดมุ่งหมาย
รายวิชา
(ระบุข้อ)
1, 2, 3

ผู้สอน

ผศ.
อังคณา
เชี่ยวชาญ
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.2,1.1.3,1.1.4
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ าชั้ น เรี ย น การส่ ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต่ ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล

1-15

20%

2. แบบฝึกหัด/
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม)

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4,
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.2
5.1.1, 5.1.4

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรีย น พฤติ ก รรมการทํ างานเป็ น
ทีม

1-15

20%

3. ประเมินจากแบบ
สอบประมวลความรู้
ทางด้านสถิติ เพื่อวัด
ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
3.1.1, 3.1.2
ความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อวัดความ
5.1.1, 5.1.4
เข้าใจของนักศึกษา

7-8

20%

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.1.1, 3.1.2
โดยใช้ขอ้ สอบแบบปรนัย

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2561). การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
สถิติสําหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทธิมา ชํานาญเวช. (2560). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, บจก
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2556. เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา. นครปฐมสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรชัย พิศาลบุตร. (2559). Business Statistics สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
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.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา การอภิปรายร่วมกัน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนสําหรับการนําความรู้ไปใช้
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มของสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมิ นจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) แบบฝึกหัด ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทําข้อสอบเพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
2.4 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การอภิปราย
(2) ประเมินการทํางานภายในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(3) ให้นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกลุ่มในแต่ละกิจกรรม
2.5 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตและประเมินผลการทํางานกลุ่ม
(2) ประเมินความสามารถในการนําเสนอผลงานทั้งด้านการใช้ภาษาและการใช้สื่อเทคโนโลยี
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ผู้สอนบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการศึกษาของนักศึกษา และพิจารณาทิศทางการปรับรายบุคคล
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้สอน และผูส้ อนท่านอื่นที่ให้
ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาจากผลงานที่ได้นําเสนอ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาสําหรับการตรวจสอบผลการประเมิน ทวนสอบวิธีการ และ
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน เอกสารผลงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการ
ให้คะแนนพฤติกรรม กิจกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับ ปรุ งรู ป แบบกิ จ กรรมการสอนรายวิช าทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด การเรีย นการสอนหรื อ ตาม
ข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นส่วนร่วมใน
การทําพิจารณ์ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องของการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานสร้างสรรค์ของ
ผู้สอนหรือการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้อง
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