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คำนำ
มคอ.3 รายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ รหัสวิชา 3662306 จัดทำขึ้นเพื่อ
จัดทำขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปนมาตรฐาน ครบถวน และถูกตอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร
และสถิติที่จำเปนสำหรับการบริหารธุรกิจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree)
ตั ว แบบเชิ งสิ น ค าคงคลั ง (Inventory Model) โปรแกรมเชิ งเส นตรง (Linear Programming) เทคนิ คการ
ประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารคอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส
(Game Theory) แถวคอย (Queue) และการจำลองเหตุการณ (Simulation)
รายละเอี ย ดรายวิ ช านี้ เป น ส ว นสำคั ญ ต อผู เรี ย น ที่ เน น ทั้ งการเรี ย นการสอนที่ เป น ทฤษฎี แ ละ
การศึกษาคน ควาด วยตนเอง เพื่ อให ผูเรีย นไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎี และกรณี ศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห อ ง ผู เรีย นสามารถนำความรู ที่ ได จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกตใชในอนาคตได

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21 มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3662306 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis for Business Management
2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประเภทของรายวิชา วิชาแกน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรัฐ ชวนชม
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรัฐ ชวนชม ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน 245 อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 มิถุนายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อ พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ค วามซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี วิ นั ย เคารพ และสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี
1.2 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับการใชเทคนิคคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการ
จัดการทางธุรกิจ ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการ รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันใน
ผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
1.3 สามารถคิ ด ค น ทางเลื อ ก วิ เคราะห ท างเลื อ กและผลกระทบจากทางเลื อ กอย า งรอบด า น มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
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1.4 สามารถทำงานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนำ ผูตามไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ และมีทักษะ
การแกปญหากลุมและรวมกันใชเทคนิคคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
1.5 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการ
วิเคราะห และตัดสินใจในการดำเนินชีวิต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงรายวิชาเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและความเขาใจของศาสตรที่เกี่ยวของกับความรูทาง
คณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหทางธุรกิจ ไดแก การวิเคราะหสถิติเบื้องตนที่เขาใจถึงการนำเสนอ
ทางธุรกิจหรือการนำเสนอขอมูลของภาครัฐที่เกี่ยวของกับสถิติผูติดเชื้อโควิท หรือสถิติโพลตางๆ ที่ไดสำรวจ
การทำงานของภาครัฐ การวิเคราะหทางธุรกิจโดยใชแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในธุรกิจเพื่อ
คำนวนถึงผลตอบแทนที่จะไดรับ และการวิเคราะหถึงจำนวนสินคาคงคลังที่ธรุ กิจตองมีไวเพื่อสำรองในกรณี
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เชน กรณีเกิดภาวการณประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน ทีท่ ั้งภาคธุรกิจตองเตรียมสินคาไว
ในคลังสินคาไวสำหรับขายใหกับลูกคาหรือผูบริโภค

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
ความรูทางคณิตศาสตร และสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน การใชเทคนิคคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการจัดการทางธุรกิจ ไดแก
ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)
โปรแกรมเชิ ง เส น ตรง (Linear Programming) เทคนิ ค การประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ
(PERT/CPM) ตั วแบบของมารคอฟ (Markov Model) ทฤษฎี เกมส (Game Theory) แถวคอย (Queue)
และการจำลองเหตุการณ (Simulation)
Knowledge in mathematics and statistics in quantitative analysis, decision making
under the certainty risk and uncertainty, usage of mathematics techniques in quantitative
for business management such as possibility, decision tree, inventory model, linear
programming, PERT/CPM, Markov Model, Game theory, queue, simulation
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกำหนดวัน เวลาในการใหคำปรึกษา (Office Hour) สัปดาหละ 6 ชั่วโมง ในวันพฤหัสบดี
เวลา 9.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง 343 และสามารถติดตอผานทางเบอรโทรศัพท
สวนตัว Line Facebook e-mail address ที่แจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
 1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี
1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชนสวนรมมากกวาประโยชนสวนตน
 1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดำเนิ นชีวิต โดยยึดแนวคิดพอประมาณ ความมีเหตุผลและ
สรางภูมิคุมกัน
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาใหเรียนรูถึงคุณธรรม และจริยธรรม ถึงการนำตัวเลขที่ไดจากการ
คำนวณทางสถิติไปใชในการนำเสนอผลงานและการรายงานผล
1.2.2 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอยางสม่ำเสมอ และสรางทัศนคติที่ดีตอ
การปฏิบัติที่ถูกตอง
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 วั ด และประเมิ น จากการสั งเกตพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น เช น การมี
ทัศนคติที่ดีในเรื่องของความโปรงใส ความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม การมาตรงตอเวลา การแตงกาย
เปนตน
1.3.2 แบบฝกหัดหลังจบการเรียนในแตละสัปดาห
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
 2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการจัดการ
 2.1.2 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาดานการจัดการ
รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.3 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดำเนินการ รวมทั้งการปรับปรุงแผนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชวิธีการสอนแบบแบงกลุมการทำกิจกรรม โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทำงานรวมกัน
เปนกลุมในการชวยกันคนหาขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจในประเด็นที่กำหนดและมอบหมาย
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สังเกตการณอภิปราย
2.3.2 การแสดงความคิดเห็น และการตอบคำถาม
2.3.3 การทดสอบยอยแตละสัปดาห และการสอบปลายภาค
2.3.4 แบบฝกหัดหลังจบการเรียนในแตละสัปดาห
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 สามารถสื บ ค น ประมวลและประเมิ น ข อ มู ล จากหลายแหล งได ด ว ยตนเอง มี ค วามคิ ด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหไดสารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
3.1.3 มี ทักษะที่ จำเป นในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นจากการตัด สินใจ
และสามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
 3.1.4 สามารถคิด คนทางเลือก วิเคราะหท างเลือกและผลกระทบจากทางเลื อกอยางรอบดาน
มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเกี่ยวของกับการวางแผนในระดับตาง ๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 สามารถสืบคน ประมวลขอมูล หลักฐาน แนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนใน
ระดับตาง ๆ
3.3.2 สามารถวิ เคราะห เข าใจในการวางแผนและการควบคุ ม เทคนิ คและวิธีการควบคุม การ
ปฏิบัติงานในระดับตางๆได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการกระทำของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่ม และความเห็น อยางสรางสรรคในการพั ฒ นาความรู และ
แนวคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.3 สามารถทำงานรว มกับผู อื่น แสดงภาวะผูน ำ ผูตามไดอย างเหมาะสมตามสถานการณ
และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒ นธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กำหนดกิจกรรมให นักศึกษาทำงานรวมกัน กิจกรรมการวิเคราะหโจทยรวมกัน และสง
ตัวแทนนำเสนอผลการทำงาน
4.2.2 กำหนดการแบงกลุมการทำงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนทีมและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจในการดำเนินชีวิต
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จำเปนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 5.1.3 สามารถใชทั กษะการฟ ง การพูด การอาน และการเขียนที่ เหมาะสมสำหรับกลุมบุ คคลที่
แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
 5.1.4 สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม มาใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปล
ความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการใชเทคนิคคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
ทางธุรกิจเพื่อใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใชทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขไดอยางถูกตอง
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การนำเสนอ ความถูกตอง การใชภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย
5.3.2 การวิเคราะหโจทยและทดสอบยอยในแตละสัปดาห
5.3.3 สอบปลายภาค
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห หัวขอการสอน /
Learning
ที่
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1
- หัวขอการสอน
(Online) แนะนำการเรียน
การสอน
แนะนำรายวิชา
และความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับสถิติ
- Learning
Outcome
ผูเรียนเขาใจ
ภาพรวมของ
เนื้อหารายวิชา
และรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู
ทางคณิตศาสตร
และสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหเชิง
ปริมาณ

3

1.แนะนำแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3
2.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
3.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด การ
พูด การรับฟง การแสดงความคิดเห็น

1. ใชสื่อ
PowerPoint
ประกอบการ
สอน
2. รายละเอียด
ของรายวิชา
(มคอ.3)
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team

สอดคลอง
ผูสอน
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1 1.3 ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

2
- หัวขอการสอน
(Online) ความรูทาง
คณิตศาสตร และ
สถิติเบื้องตน
- Learning
Outcome
เขาใจความรูทาง
คณิตศาสตร และ
สถิติเบื้องตน

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด การ
พูด การรับฟง การแสดงความคิดเห็น
3. การทดสอบผูเรียนภายหลังการเรียนการสอนเพื่อวิเคราะหการนำ
สถิติไปใชในชีวิตประจำวัน

3
- หัวขอการสอน
(Online) เทคนิคการ
ตัดสินใจภายใต
ความแนนอน
- Learning
Outcome
เขาใจและรูถึง
เทคนิคการ
ตัดสินใจภายใต

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาเทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน
3. การทดสอบผูเรียนภายหลังการเรียนการสอนโดยใหแบบทดสอบ
ความรูเ ทคนิคการตัดสินใจภายใตความแนนอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team
4.แบบทดสอบ
ผูเรียน
คณิตศาสตร และ
สถิตเิ บื้องตน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ระบบ WBSC
Microsoft
Team
4. แบบทดสอบ
เทคนิคการ

สอดคลอง
ผูสอน
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 ผศ.ดร.จิรัฐ
1.3 1.5
ชวนชม

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ความแนนอนได
4
- หัวขอการสอน
(Online) ความนาจะเปน
- Learning
Outcome
เขาใจถึง
ความสำคัญ ของ
หลักคำนวณของ
ความนาจะเปน

3

1.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนมอบหมายโจทยใหทำรายงานเปนกลุม และนำเสนอ
ผลการทำงานรวมกัน
3. การทดสอบผูเรียนภายหลังการเรียนการสอนโดยใหแบบทดสอบ
ความรูความนาจะเปน

5
- หัวขอการสอน
(Online) แนวคิด
แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจ
- Learning
Outcome
เขาใจถึงแนวคิด
แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจได

3

1.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพือ่ ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2. การทดสอบผูเรียนภายหลังการเรียนการสอนโดยใหแบบทดสอบ
ความรูแนวคิดแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ
3.แบบฝกหัดหลังจบการเรียนในแตละสัปดาห

สือ่ การสอน

ตัดสินใจภายใต
ความแนนอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team
4. แบบทดสอบ
ความนาจะเปน
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team
4. แบบทดสอบ
แผนภูมิเพื่อการ

สอดคลอง
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม
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มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

ตัดสินใจ
6
- หัวขอการสอน
(Online) การวิเคราะห
แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจ
- Learning
Outcome
เขาใจถึงแผนภูมิ
แบบตนไมเพื่อการ
ตัดสินใจได
7
- หัวขอการสอน
(Online) การทดสอบผลการ
เรียน
การวิเคราะห
แผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจ
- Learning
Outcome
รูถึงระดับความ

สอดคลอง
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

3

1.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวธิ ีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การ
รับฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงานเปนกลุม

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team

1.1 1.2
1.3 1.4
1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบทดสอบ การวิเคราะหแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ
โดยผูสอนจะทำการทดสอบผูเรียนในการทำขอสอบเพื่อใหผูเรียนรูถึง
ระดับความเขาใจของเนื้อหารายวิชาที่เรียนผานมา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. ใชสื่อ
PowerPoint
ประกอบการ
สอน
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

12

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

เขาใจในเนื้อหา
ของรายวิชา

8
- หัวขอการสอน
(Online) ตัวแบบเชิงสินคา
คงคลัง
- Learning
Outcome
เรียนรูถึงตัวแบบ
เชิงสินคาคงคลัง

3

1.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง
3. การคนหาขอมูลการจัดการสินคงคลังและนำเสนอขอมูลจากการ
คนพบ

สือ่ การสอน

Team
4. แบบทดสอบ
ความรูการ
วิเคราะหแผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
ตัวแบบเชิงสินคา
คงคลัง
3.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team
4. แบบทดสอบ
ความรูตัวแบบ
เชิงสินคาคงคลัง

สอดคลอง
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

13

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

9
- หัวขอการสอน
(Online) โปรแกรมเชิง
เสนตรง
- Learning
Outcome
วิเคราะหถึง
โปรแกรมเชิง
เสนตรงได

3

10
- หัวขอการสอน
(Offline) เทคนิคการ
ประมวลผลและ
การตรวจสอบ
โครงการ
- Learning
Outcome
วิเคราะหเทคนิค
การประมวลผล
และการตรวจสอบ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
4.ระบบ WBSC
และ Microsoft
Team
3. แบบทดสอบ
โปรแกรมเชิง
เสนตรง
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูส อนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
1. เอกสาร
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
ประกอบการ
วัตถุประสงคของบทเรียน
เรียน
2. PowerPoint
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
3. แบบทดสอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เทคนิคการ
เนื้อหาเทคนิคการประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ
3. ใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหเนื้อหาแถวคอย และการใหผูเรียนเกิด ประมวลผลและ
การตรวจสอบ
ทำงานเปนกลุมแนะนำเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหเทคนิคการ
โครงการ
ประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ
4.แบบฝกหัดหลังจบการเรียนในแตละสัปดาห
1.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย (online) โดยผานระบบ WBSC
รวมกับโปรแกรม Microsoft Team และ ผูสอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ตามวัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนสืบคนเนื้อหา
โปรแกรมเชิงเสนตรงและมานำเสนอ
3. การทดสอบผูเรียนวิเคราะหโจทยแบบทดสอบความรูโปรแกรมเชิง
เสนตรง

สอดคลอง
ผูสอน
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 ผศ.ดร.จิรัฐ
1.3 1.5
ชวนชม

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

14

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

สอดคลอง
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

11
- หัวขอการสอน
(Offline) ตัวแบบของ
มารคอฟ
- Learning
Outcome
วิเคราะหตัวแบบ
ของมารคอฟได

3

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบทดสอบ
ตัวแบบของ
มารคอฟ

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

12
- หัวขอการสอน
(Offline) ทฤษฎีเกมส
- Learning
Outcome
เขาใจทฤษฎีเกมส

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบเรียนรูดวยตนเอง โดยใหผูเรียนสืบคนเนื้อหาและ
วิเคราะหตัวแบบของมารคอฟ
3. ใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหเนื้อหาแถวคอย และการใหผูเรียนเกิด
ทำงานเปนกลุมแนะนำเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบของ
มารคอฟ
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาทฤษฎีเกมส
3. ใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหเนื้อหาและการใหผูเรียไดทำงานเปน
กลุมแนะนำเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหทฤษฎีเกมส

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบทดสอบ
ทฤษฎีเกมส

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

โครงการได

15

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สือ่ การสอน

13
- หัวขอการสอน
(Offline) แถวคอย
- Learning
Outcome
รูถึงแถวคอยได

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบวิเคราะหเนื้อหาแถวคอย และการใหผูเรียนเกิด
ทำงานเปนกลุมแนะนำเสนอผลที่ไดจากการวิเคราะหแถวคอย

14
- หัวขอการสอน
(Offline) การจำลอง
เหตุการณ
- Learning
Outcome
เขาใจถึงการ
จำลองเหตุการณ

3

15
- หัวขอการสอน
(Offline) ทบทวนเนื้อหาการ
เรียน
- Learning
Outcome
มีความรูในเนื้อหา

3

1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การ
รับฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงานเปนกลุมโดยให
แบบทดสอบความรูก ารจำลองเหตุการณ
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของบทเรียน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย ซักถาม และวิเคราะห
เนื้อหาเพื่อใหผเู รียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด การพูด การ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบทดสอบ
แถวคอย
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint
3. แบบทดสอบ
การจำลอง
เหตุการณ
1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน
2. PowerPoint

สอดคลอง
ผูสอน
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา
1.1 1.2 ผศ.ดร.จิรัฐ
1.3 1.5
ชวนชม

1.1 1.2
1.3 1.4
1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

1.1 1.2
1.3 1.5

ผศ.ดร.จิรัฐ
ชวนชม

16

มคอ. 3
สัปดาห หัวขอการสอน /
ที่
Learning
Outcome
เพิ่มมากขึ้น

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

รับฟง การแสดงความคิดเห็น และการทำงานเปนกลุม

สอบปลายภาค
16
หมายเหตุ แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ

สือ่ การสอน

สอดคลอง
กับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา

ผูสอน

-

17

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1.การเขาชั้นเรียน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

1.1.1 1.1.3

2.การวิเคราะหโจทย
รวมกันกับผูอื่นและ
นำเสนอผล

3.การวิเคราะหโจทย
และทดสอบย อ ยใน
แตละสัปดาห
4.แบบฝกหัดหลังจบ
การเรียนในแตละ
สัปดาห
5.สอบปลายภาค

1.การมาตรงตอเวลา การ สัปดาหที่ 1-15
แตงกาย
2.1.1 4.1.3 5.1.1 1. การมีสวนรวมใน
สัปดาหที่
10-15
กิจกรรม
ในชัน้ เรียน เชน การ
อภิปราย ตอบคำถาม
งานที่มอบหมาย
2.นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม
3. การนำเสนอ ความ
ถูกตอง ความสามารถใน
การอธิบาย
2.1.1 5.1.1
1.การแสดงความคิดเห็น
สัปดาหที่
และการตอบคำถาม
2-5, 7, 9 ,13
2. การนำเสนอ ความ
ถูกตอง ความสามารถใน
การอธิบาย
1.1.1 2.1.1
1.สงงานตามที่ไดรับ
สัปดาหที่ 4, 5
มอบหมาย ตรงตอเวลา
2.1.2
และ 10
2. การแสดงความคิดเห็น
และการตอบคำถาม
2.1.1 5.1.1
1.การแสดงความคิดเห็น สัปดาหที่ 16
และการตอบคำถาม
รวมทั้งสิ้น

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%
10%

20%

20%

40%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล และ สุชาดา คุมสลุด. 2560. การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิตสิ ำหรับธุรกิจ.
กรุงเทพฯ. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
สรชัย พิศาลบุตร . 2559. Business Statistics สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ. วิทยพัฒน.
14

18

มคอ. 3
สุทธิมา ชำนาญเวช. 2559. การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ. วิทยพัฒน.
3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
สุทธิมา ชำนาญเวช. 2561. การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR
BUSINESS). กรุงเทพฯ. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนาระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอน
1.3 แบบประเมินผลความรูของนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 จากคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหลักสูตร
2.2 การสังเกตผูสอน ความคิดหรือขอเสนอแนะของผูสอน จากการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรและผล
การดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.3 ความพึงพอใจของผูเรียน จากการแบบสอบถาม การสังเกตในขณะการจัดการเรียนการสอน
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรับรูของนักศึกษาจากแบบสอบถาม
2.5 ผลงานของนักศึกษาที่ไดรับการมอบหมาย
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลการประเมิ น ของภาคเรี ยนที่ ผานมา มคอ.5 มาปรับ ปรุงการจั ด การเรียนการสอนในภาคเรีย น
ปจจุบันใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใหนักศึกษาฝกวิเคราะหโจทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
เขาใจในเนื้อหาของการเรียนเพิ่มมากขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
4.2 รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
4.3 จากผลการเรียนรูที่กำหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.4 ประเมินขอสอบวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวในคำอธิบายรายวิชาและการใหคะแนนใน
แตละรายวิชา (มคอ.3) โดยคณะกรรมการของหลักสูตร
4.5 ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินของผูเรียนโดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ
4.6 ประเมินผลจากผลงานของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมหรือไดรับรางวัล
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแตละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารยผูสอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวน
เนื้ อหาที่ ส อน กลยุทธ ที่ใช ในการสอน และคณะกรรมการภายนอกหลักสูตร โดยนำผลการประเมิน มา
นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาตอไป
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