รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจําภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ

(Quantitative Analysis and Business Statistics)

อาจารยผูสอน

ผูชว ยศาสตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกลาวใหมีความเปนมาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรและสถิติที่จําเปนสําหรับการบริหารธุรกิจ
ไดแก ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองสถานการณ การพยากรณ เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป นส วนสําคัญ ตอ ผู เรียน ที่ เน น ทั้งการเรีย นการสอนที่ เปน ทฤษฎี และ
การศึก ษาคน ควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรีย นไดแ นวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนือ จากการเรีย นภายในห อ ง ผู เรีย นสามารถนํ า ความรู ที่ ไดจ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกตใชในอนาคตได
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผูช วยศาสตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
4
5
5
6
10
21
21
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3693301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
21 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด
20 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสถิติที่จําเปนสําหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อใหผูเรียนมีเขาใจในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสถิติที่จําเปนสําหรับ การ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสถิติที่จําเปนสําหรับ
การบริหารธุรกิจไปใชประโยชนในอนาคตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เปนรายวิชาใหมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑประกัน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
และเศรษฐกิจของประเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แน นอน ความเสี่ย งและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห โครงขา ยงาน การจํา ลอง
สถานการณ รวมทั้งประยุกตใชสถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน 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. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ฝก การศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบัติ ดวย
ตนเอง
45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมสามารถทําการสอนได หรือตามที่ ไมมี 90 ชั่วโมง
ภาค
ผูเรียนรองขอ เพื่อทบทวนความรูความเขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ฝก
ตอภาค
การศึกษา
ปฏิบัติ การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
 (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
 (4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมโดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและ
การเปนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
(3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทําประโยชนกับสวนรวมและมี
จิตสาธารณะ
4.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
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4.2 ความรู
4.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
 (1) มี ค วามรู และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในเนื้ อ หาสาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 (2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและหรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป
ประยุกต
 (5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อยางตอเนื่อง
 (6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณทางธุรกิจ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและหรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
 (8) สามารถบู รณาการความรูในสาขาวิช าคอมพิ วเตอรธุรกิจ กับ ความรูในศาสตรอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ
4.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และประยุกตใช
ในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน
(3) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู
4.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ทดสอบยอย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3 ทักษะทางปญญา
4.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
 (1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
 (2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช ในการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
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 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
4.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
(2) จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยการฝกสืบคนขอมูล จําแนกขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบดานภายใต
สถานการณจําลอง/สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
4.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคําถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทําขอสอบ เพื่อใชวัดทักษะทางดาน
ปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดย
การประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
4.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับ กลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 (2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
 (5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.4.2 กลยุท ธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรีย นรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมหรือ โครงการให ทํ า เป น งานกลุ ม การทํ า งานที่ ต อ ง
ประสานงานกับนักศึกษา หรือบุคลากรของหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
(2) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุมโดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนําและการ
เปนสมาชิกของกลุม โดยสามารถเปนทัง้ ผูริเริ่มและการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
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4.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน การ
เรียนรูที่กําหนด
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน
(4) ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
4.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญ หาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
 (3) สามารถสื่ อ สารอยา งมีป ระสิท ธิภ าพทั้ ง ปากเปลา และการเขีย น พรอ มทั้ งเลือ กใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
 (4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆโดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ
สถานการณเสมือนจริงแลวนําเสนอการแกไขปญหา
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการคํานวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดยนํา
เทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดําเนินงาน
4.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากผลการสื บ ค น เทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช เครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศกึ ษาที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนรวมชั้นและคณาจารยผูสอนรายวิชา
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มคอ.

1. แผนการสอน
สัปดาหที่ หัวขอการสอน /
Learning Outcome
1
(Online)

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน
ความเปนมาและ
ความสําคัญของการศึกษา
ในรายวิชา
ความรูพื้นฐานทางสถิติ
 ประเภทของขอมูล
 ระดับการวัดของตัวแปร
ทางสถิติ
 ความนาจะเปน
 ประชากรและตัวอยาง
 คาพารามิเตอรและ
คาสถิติ
 ประเภทของสถิติ
 ระเบียบวิธีทางสถิติ
ประโยชนของสถิติ
Learning Outcome
1. เขาใจถึงประเภทของ
ขอมูลและสามารถแยก
ประเภทของสถิติได
2. คํานวณความนาจะ
เปนได
3. จําแนกความแตกตาง
ของคาพารามิเตอรและ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3
2. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teamsและ Zoom
3. ใหนักศึกษาทําการแกปญหาโจทยการคํานวณหาคาความ
นาจะเปน ทําการแยกประเภทของสถิติ และจําแนกความ
แตกตางของคาพารามิเตอรและคาสถิติและประเภทของสถิติ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. ใบงานนักศึกษาทํา
การแกปญหาโจทย
การคํานวณหาคา
ความนาจะเปน และ
ทําการแยกประเภท
ของสถิติและจําแนก
ความแตกตางของ
คาพารามิเตอรและ
คาสถิติและประเภท
ของสถิติ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1, 2
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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มคอ.
สัปดาหที่

2
(Online)

3
(Online)

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
คาสถิติและประเภทของ
สถิติได
สถิติเชิงพรรณนา
 การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง
 คาเฉลี่ยเลขคณิต
 คามัธยฐาน
 คาฐานนิยม
 คาควอไทล
 การวัดการกระจาย
 พิสัย
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวน
Learning Outcome
สามารถคํานวณคาสถิติวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง
ตางๆ ได
การประมาณคา
 การประมาณคาแบบจุด
Learning Outcome
สามารถคํานวณการ
ประมาณคาแบบจุด ได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teamsและ Zoom
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับสถิติเชิงพรรณา เพื่อ
คํานวณหาสถิตวิ ัดแนวโนมเขาสูส วนกลางแบบตาง ๆ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. แบบฝกหัดสถิติเชิง
พรรณนาคํานวณหา
สถิติวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลางแบบตาง ๆ

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teamsและ Zoom
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการประมาณคาแบบ
จุด

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

4
(Online)

การประมาณคา (ตอ)
 การประมาณคาแบบชวง
Learning Outcome
สามารถคํานวณการ
ประมาณคาแบบชวงได

3

5
(Online)

การทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานทางสถิติ
 ความผิดพลาดในการ
ทดสอบสมมติฐาน
 คาวิกฤต
 การทดสอบคาเฉลี่ยของ
ประชากร
 การทดสอบสัดสวนของ
ประชากร
 การทดสอบความ
แปรปรวนของประชากร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

4. แบบฝกหัด การ
แกปญหาการประมาณ
คาแบบจุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ 1. สื่อการสอน
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
PowerPoint
2. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการประมาณคาแบบ 2. ตําราวิชาหลัก
ชวง
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. แบบฝกหัดการ
แกปญหาการประมาณ
คาแบบชวง
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ 1. ตําราวิชาหลัก
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
วิชาการวิเคราะหเชิง
2. ใชการทําแบบฝกหัดโดยใหนกั ศึกษาทําการแกปญหาที่
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
เกี่ยวของกับการทดสอบสมมติฐาน
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. แบบฝกหัดการ
แกปญหาการทดสอบ
สมมติฐาน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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มคอ.
สัปดาหที่

6
(Online)

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
Learning Outcome
สามารถคํานวณการ
ทดสอบสมมติฐานได
การทดสอบสมมติฐาน
(ตอ)
 การทดสอบผลตางของ
คาเฉลี่ยของประชากร
 การทดสอบผลตางของ
สัดสวนของประชากร
 การทดสอบผลตางของ
ความแปรปรวนของ
ประชากร
 การทดสอบความ
แตกตางของสัดสวนของ
ประชากรเชิงคุณภาพ
 การวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of
Variance : ANOVA)
 การเปรียบเทียบพหุคูณ
Learning Outcome
สามารถสรางโจทยและ
คํานวณหาคําตอบของการ
ทดสอบผลตางของคาเฉลี่ย
ของประชากรและการ
วิเคราะหความแปรปรวน
ได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
2. ใชการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําการสรางโจทยและ
แกปญหาของการทดสอบสมมติฐาน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติ
2. สื่อการสอนธุรกิจ
PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. ใบงานใหนักศึกษา
แบงกลุมแลวทําการ
สรางโจทยและ
แกปญหาของการ
ทดสอบสมมติฐาน

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

13

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

7
(Online)

การพยากรณ
 ขอบเขตของการ
พยากรณ
 องคประกอบของการ
พยากรณที่ดี
 ประเภทของการ
พยากรณ
 การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก
Learning Outcome
สามารถพยากรณคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักได
การพยากรณ (ตอ)
 การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีการพยากรณโดยใช
วิธีการปรับใหเรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณแนวโนม
- การพยากรณที่มี
แนวโนมและฤดูกาล
- การพยากรณตัวแบบ
เชิงสาเหตุ

8
(Online)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
2. ใชการทําแบบฝกหัดโดยใหนกั ศึกษาทําการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับการพยากรณวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
4. แบบฝกหัดการ
แกปญหาการพยากรณ
วิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
2. ใชการทําแบบฝกหัดโดยใหนกั ศึกษาทําการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับการพยากรณวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กโพเนน
เชียลและการพยากรณแนวโนม

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
3. แบบฝกหัดการ
แกปญหาการพยากรณ
วิธีการปรับใหเรียบ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1, 2, 3
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

1, 2, 3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

14

มคอ.
สัปดาหที่

9
(Online)

10
(Offline)

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
 การประเมินผลการ
พยากรณ
การพยากรณเชิงคุณภาพ
Learning Outcome
สามารถพยากรณแบบเอ็ก
โพเนนเชียลและพยากรณ
แนวโนมได
การใชโปรแกรมเชิงเสน
 รูปแบบของการ
โปรแกรมเชิงเสน
 ประโยชนและการ
นําไปใช
 ขั้นตอนของการ
โปรแกรมเชิงเสน
 สรางตัวแบบของปญหา
Learning Outcome
สามารถเขียน/สรางตัว
แบบปญหาของการ
โปรแกรมเชิงเสนได
การใชโปรแกรมเชิงเสน
(ตอ)
 การแกปญหาของตัว
แบบ
 การแกปญหาโปรแกรม
เชิงเสนดวยกราฟ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
แบบเอ็กโพเนนเชียล
และการพยากรณ
แนวโนม

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ WBSC รวมกับ
การใชโปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom
2. ใชการทําแบบฝกหัดโดยใหนกั ศึกษาทําการแกปญหาที่
เกี่ยวของกับการสรางตัวแบบปญหาของการโปรแกรมเชิงเสน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป
VDO
3. แบบฝกหัดการ
แกปญหาการสรางตัว
แบบปญหาของการ
โปรแกรมเชิงเสน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา 1. ตําราวิชาหลัก
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม วิชาการวิเคราะหเชิง
วัตถุประสงคของการใชโปรแกรมเชิงเสน
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
2. สื่อการสอน
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู PowerPoint
และทักษะในการคิด
3. แบบฝกหัดการ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

15

มคอ.
สัปดาหที่

11
(Offline)

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
 การแกปญหาการ
โปรแกรมเชิงเสนดวยวิธี
ซิมเพล็กซ
 ขั้นตอนการแกปญหา
โดยวิธีซิมเพล็กซ
 การวิเคราะหความไวตอ
การเปลี่ยนแปลงและ
ราคาเงา
Learning Outcome
สามารถออกแบบและ
แกไขปญหาโปรแกรมเชิง
เสนและคําตอบที่ดีสดุ
ใหกับโจทยที่กําหนดได
การวิเคราะหขายงานและ
ควบคุมการติดตามงาน
 ความเปนมา
 ความแตกตางระหวาง
PERT และ CPM
 ขั้นตอนการสรางแผนผัง
ขายงาน
 การประมาณการเวลา
ทํางานไมแนนอน
Learning Outcome
สามารถเขียนขายงานและ
สามารถอธิบายระยะเวลา
ในการทํางานของขายงาน
ได

จํานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใชการทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนที่โดยใหนักศึกษาทําการ
แกปญหาทีเ่ กี่ยวของกับการแกปญหาของการโปรแกรมเชิงเสน
เพื่อใหไดคําตอบที่ดีสุดใหกับโจทยที่กําหนดให

แกปญหาของการ
โปรแกรมเชิงเสน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของการวิเคราะหขายงานและควบคุมการติดตาม
งาน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด
3. ใชการกําหนดใหนักศึกษาทําการออกแบบผังขายงานและทํา
การเขียนผังขายงานพรอมทั้งอธิบายเวลาในการทํางานของผัง
ขายงานที่ออกแบบ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานใหนักศึกษา
ออกแบบการเขียนผัง
ขายงาน พรอมทั้ง
อธิบายระยะเวลาใน
การทํางานของ
ขายงาน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

1, 2, 3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

16

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

12
(Offline)

การวิเคราะหขายงานและ
3
ควบคุมการติดตามงาน
(ตอ)
 ขั้นตอนการสรางแผนผัง
ขายงาน
การประมาณการเวลา
ทํางานไมแนนอน
Learning Outcome
สามารถวิเคราะหผัง
ขายงานและสามารถที่
วางแผนในการทํางานของ
ผังขายงานไดสรางแผนผัง
ขายงานการทํางานได
ตัวแบบจําลอง
3
สถานการณ
 ขั้นตอนการจําลอง
สถานการณ
 ตัวแบบจําลอง
สถานการณมอนติ คาร
โล
Learning Outcome
สามารถเขียนและวิเคราะห
ตัวแบบจําลองสถานการณ
ได

13
(Offline)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพือ่ ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของการวิเคราะหขายงานและควบคุมการติดตาม
งาน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด
3. ใชการเขียนผังขายงานในเมื่อสัปดาหที่ 12 มาทําการวิเคราะห
ผังขายงานและวิเคราะหขายงานและควบคุมการติดตามงาน

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานใหนักศึกษา
ทําการวิเคราะหผังขาย
และควบคุมการ
ติดตามงานตอจาก
สัปดาหที่ 12

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของตัวแบบจําลองสถานการณ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด
3. ใชการกรณีศึกษาของธุรกิจโดยใหนักศึกษาแบงกลุม และทํา
การแกปญหาในการจําหนายสินคาโดยการจําลองสถานการณ

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษาธุรกิจ
โดยใหนักศึกษา
แบงกลุม และทําการ
แกปญหาในการ
จําหนายสินคาโดยการ
จําลองสถานการณ

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1, 2, 3
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

1, 2

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

17

มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome

14
(Offline)

ทฤษฎีการตัดสินใจ
 ประโยชนของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
 ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงขอมูล
 ชนิดของการตัดสินใจ
ภายใตสภาวการณตา งๆ
 การตัดสินใจภายใตสภาวะ
ที่แนนอน
 การตัดสินใจภายใต
สภาวะความเสี่ยง
 การตัดสินใจภายใต
สภาวะที่ไมแนนอน
Learning Outcome
สามารถวิเคราะหตัวแบบ
การตัดสินใจและสามารถ
ตัดสินใจไดอยางถูกตอง
ภายใตสภาวการณที่
แตกตางกันได
ทฤษฎีการตัดสินใจ (ตอ)
 คาคาดหวังของ
ผลตอบแทนกรณีที่มี
ขาวสารสมบูรณ
 คาคาดหวังของขาวสาร
สมบูรณ
การใช Decision Tree ใน

15
(Offline)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพือ่ ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด
3. ใชการกําหนดใหนักศึกษาทําการประเภทของการตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองภายใตสภาวการณที่เกิดขึ้น

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานใหนักศึกษา
แยกประเภทของการ
ตัดสินใจและพิจารณา
วาการตัดสินในที
เกิดขึ้นเปนการ
ตัดสินใจภายใตสภาวะ
การใด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา
หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจตาม
วัตถุประสงคของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมี
การแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และทักษะในการคิด

สื่อการสอน
1. ตําราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โจทยปญหา

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)
1, 2, 3
ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล

1, 2, 3

ผศ.นฤมล
โสภารัตนกุล
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มคอ.
สัปดาหที่

หัวขอการสอน /
Learning Outcome
การประเมินหาทางเลือกที่
เหมาะสมและทบทวน
บทเรียนประเด็นที่ศึกษาใน
หัวขอทฤษฎีการตัดสินใจ
การโปรแกรมเชิงเสน การ
วิเคราะหและควบคุมการ
ติดตามงาน ตัว
แบบจําลองสถานการณ
และการพยากรณ
Learning Outcome
สามารถใชแนวคิดการ
ตัดสินใจในการวิเคราะห
ผลตอบแทน/คาคาดหวัง
ภายใตสภาพการณที่โจทย
กําหนดได

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใชการกําหนดใหนักศึกษาแกปญหาจากโจทยที่กําหนดใหโดย
การคํานวณหาคาคาดหวังของผลตอบแทนในกรณีตา ง ๆ

แกปญหาจากโจทยที่
กําหนดใหโดยการ
คํานวณหาคาคาดหวัง
ของผลตอบแทนใน
กรณี ที่มีขาวสาร
สมบูรณ และ
คํานวณหาคาคาหวัง
ของขาวสารสมบูรณ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมาย
รายวิชา (ระบุขอ)

ผูสอน

หมายเหตุ : แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถเปลี่ยนไดตามสถานการณ
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มคอ.
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1. การเขาชั้นเรียน / 1.1.1,1.1.3,
การตรงตอเวลา /
1.1.4
การแตงกาย /ความ
รับผิดชอบตอ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกตอง/คุณธรรม
จริยธรรม

วิธีการประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายรายกลุ ม
และบุคคล
2. แบบฝกหัด/
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
กิจกรรม / งานที่
2.1.1, 2.1.2, 3.1.2 นั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ไดรับมอบหมาย(งาน 4.1.1, 4.1.2
งานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
เดี่ยวและงานกลุม) 5.1.1
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียน ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. ประเมิ น จากการมี สวนรว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน
เช น การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใน
ห อ งเรี ยน พฤติ กรรมการทํ า งานเป น
ทีม
3. ประเมินจากแบบ 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2 1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
สอบประมวลความรู 5.1.1
ความรูทางดานสถิติ เพื่อวัดความ
ทางดานสถิติ เพื่อวัด
เขาใจของนักศึกษา
ค ว า ม เข า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.1.1, 3.1.2
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

1-15

20%

7-8

20%

16

40%

20

มคอ.

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผูชวยศาตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารยสุชาดา คุมสลุด. (2562). การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติสําหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2556). การวิเคราะหเชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุทธิมา ชํานาญเวช. (2560). การวิเคราะหเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน, บจก
ศิริลักษณ สุวรรณวงศ. 2556. เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ : การวิเคราะหอนุกรมเวลา. นครปฐมสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสพชัย พสุนนท. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สรชัย พิศาลบุตร. (2559). Business Statistics สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญสวาง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
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.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
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มคอ.
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับ ปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
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