รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business Statistics)

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม

คานา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น แบบจาลองสถานการณ์ การพยากรณ์ เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ
รายละเอี ย ดรายวิช านี้ เป็ น ส่ ว นส าคัญ ต่ อผู้ เรียน ที่ เน้ น ทั้ งการเรีย นการสอนที่ เป็น ทฤษฎี และ
การศึกษาค้น คว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยใช้ ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการเรี ย นภายในห้ อ ง ผู้ เรีย นสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากรายวิ ช านี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มิถุนายน 2563
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3693301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business)
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า
3.2 ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
21 กรกฎาคม 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
9 มิถุนายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และสถิติที่จาเป็นสาหรับ
การบริหารธุรกิจไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของสานั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของประเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่ น อน ความเสี่ ย งและความไม่แน่ น อน การโปรแกรมเชิงเส้ น การวิเคราะห์ โครงข่ายงาน การจาลอง
สถานการณ์ ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
Knowledge in mathematics and statistics for quantitative analysis; decision making
under certainty, risk and uncertainty situations; linear programming; network analysis;
simulation model; descriptive statistics and inferential statistics for planning and making
decisions in business.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค สอนเสริ ม เพื่ อ ทดแทนคาบ
การศึกษา
เรียนที่ไม่สามารถทาการสอน
ได้ หรือตามที่ผู้ เรียนร้องขอ
เพื่ อ ท บทวนความรู้ ค วาม
เข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝึกปฏิบัติ
ไม่มีฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และกาหนดไว้
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม เข้าไปด้วยเสมอ
 1) มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสมาชิกที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกัน
 3) มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณ ธรรมที่มีความส าคัญ ทางธุรกิจ สามารถจัดการ
ปั
ญ
ห
า
ทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการทางานกลุ่มโดยฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นาและ
การเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตหรือคัดลอกงานของผู้อื่น
(3) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทาประโยชน์กับส่วนรวมและมี
จิตสาธารณะ
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาของนักศึกษา การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ของตน
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4.2 ความรู้
4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา
สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
 1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ
 2) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ห ารธุ ร กิ จ ทั้ ง ทางด้ า น
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3) มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระส าคั ญเกี่ยวกั บกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้ านการวางแผน
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ รวมถึงเทคนิคและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแก้ไขปัญหา
วิชาชีพ
4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจ
อย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จัดให้มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
(3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้
4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ทดสอบย่อย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินผลจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิชาชีพได้ และสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณ ะท่องจา ดังนั้น
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
 1) สามารถสื บ ค้ น ประเมิ น ข้ อมู ล จากหลายแหล่ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ วยตนเอง เพื่ อให้ ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาค
ธุรกิจและจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล
 2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม
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 3) สามารถคิ ด ค้ น ทางเลื อ ก วิ เคราะห์ ท างเลื อ กและผลกระทบจากทางเลื อ กอย่ า งรอบด้ า น

มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทาให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ
4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ในระดับที่ง่ายไปจนถึงระดับความยาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
(2) จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการฝึกสืบค้นข้อมูล จาแนกข้อมู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้านภายใต้
สถานการณ์จาลอง/สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคาถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาค้นคว้ารายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติและการสอบวัดผลความรู้ โดยการจัดทาข้อสอบ เพื่อใช้วัดทักษะทางด้าน
ปัญญาของนักศึกษา โดยเน้นการแก้ปัญหา การอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดย
การประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมา
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาทุกคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
ดังนั้นในเรื่องของความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์
ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลให้ กับนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) สามารถทางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาสมาชิกของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างความ
ผูกพันที่ยั่งยืนในองค์กร
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
รับผิดชอบงานตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม
 3) มีความรับผิดชอบในการทางานกับผู้อื่นและรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ตนเองและอาชีพ สามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
และแก้ไขปัญหากลุ่ม
4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมหรื อ โครงการให้ ท าเป็ น งานกลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสัมภาษณ์ การรายงานหน้าชั้นเรียน
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(2) ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน การ
เรียนรู้ที่กาหนด
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างที่ทางานร่วมกัน
(4) ประเมินจากการให้ผู้ร่วมงานของนักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผล
4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่า
ดังนี้
 1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ เทคนิคพื้นฐานและสถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจาวัน
2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นต่อการทาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันตามสถานการณ์และวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอื่น
 4) สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ สนับสนุนการดาเนินงานของธุรกิจ
4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆโดยเน้นให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนาเสนอการแก้ไขปัญหา
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถในการคานวณ การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจโดยนา
เทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงาน
4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น จากผลการสื บ ค้ น เทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียนทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome
1

แนะนาเนื้อหาใน
บทเรียน ความ
เป็นมาและ
ความสาคัญของ
การศึกษาใน
รายวิชา
ความรู้พื้นฐาน
ทางสถิติ
 ประเภทของ
ข้อมูล
 ระดับการวัด
ของตัวแปร
ทางสถิติ
 ความน่าจะ
เป็น
 ประชากรและ
ตัวอย่าง

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนาแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3
2. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของความรู้พนื้ ฐานทางสถิติ
3. ให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณหาค่าความน่าจะเป็น ทาการแยกประเภทของสถิติ และจาแนกความแตกต่างของ
ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติและประเภทของสถิติ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงาน
นักศึกษาทา
การแก้ปัญหา
โจทย์การ
คานวณหาค่า
ความน่าจะ
เป็น และทา
การแยก
ประเภทของ
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

 ค่าพารามิเตอร์
และค่าสถิติ
 ประเภทของ
สถิติต
 ระเบียบวิธี
ทางสถิติ
ประโยชน์ของ
สถิติ
Learning
Outcome
1. เข้าใจถึง
ประเภท
ของข้อมูล
และ
สามารถ
แยก
ประเภท
ของสถิติ
ได้
2. คานวน

สถิติและ
จาแนกความ
แตกต่างของ
ค่าพารามิเตอร์
และค่าสถิติ
และประเภท
ของสถิติ
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

2

ความ
น่าจะ
เป็นได้
3. จาแนก
ความ
แตกต่าง
ของ
ค่าพารามิ
เตอร์และ
ค่าสถิติ
และ
ประเภท
ของสถิติ
ได้
สถิติเชิง
พรรณนา
 การวัด
แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง
 ค่าเฉลี่ยเลข

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของสถิติเชิงพรรณนา
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับสถิติเชิงพรรณา เพื่อคานวณหาสถิติวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแบบต่าง ๆ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

3

คณิต
 ค่ามัธยฐาน
 ค่าฐานนิยม
 ค่าควอไทล์
 การวัดการ
กระจาย
 พิสัย
 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สัมประสิทธิ์
ความแปรปรวน
Learning
Outcome
สามารถคานวณ
ค่าสถิติวัด
แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางต่างๆ
ได้
การประมาณค่า
 การประมาณ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
สถิติเชิง
พรรณนา
คานวณหา
สถิติวัด
แนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลางแบบ
ต่าง ๆ
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา

13

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

ค่าแบบจุด
Learning
Outcome
สามารถคานวณ
การประมาณค่า
แบบจุด ได้

4

การประมาณค่า
(ต่อ)
 การประมาณ
ค่าแบบช่วง
Learning

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วัตถุประสงค์ของการประมาณค่า
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าแบบจุด

3

หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การประมาณ
ค่าแบบจุด
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
1. ตาราวิชา
วัตถุประสงค์ของการประมาณค่า
หลักวิชาการ
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน วิเคราะห์เชิง
การคิด
ปริมาณและ
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

Outcome
สามารถคานวณ
การประมาณค่า
แบบช่วงได้

5

การทดสอบ
สมมติฐาน
 สมมติฐานทาง
สถิติ
 ความผิดพลาด
ในการทดสอบ
สมมติฐาน
 ค่าวิกฤต

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ให้นักศึกษาทาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าแบบช่วง

3

สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การประมาณ
ค่าแบบช่วง
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
1. ตาราวิชา
วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน
หลักวิชาการ
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน วิเคราะห์เชิง
การคิด โดยการจัดทา
ปริมาณและ
3. ใช้การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐาน
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

6

 การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของ
ประชากร
 การทดสอบ
สัดส่วนของ
ประชากร
 การทดสอบ
ความ
แปรปรวนของ
ประชากร
Learning
Outcome
สามารถคานวณ
การทดสอบ
สมมติฐานได้
การทดสอบ
สมมติฐาน (ต่อ)
 การทดสอบ
ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยของ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การทดสอบ
สมมติฐาน
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมมติฐาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
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สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome
ประชากร
 การทดสอบ
ผลต่างของ
สัดส่วนของ
ประชากร
 การทดสอบ
ผลต่างของ
ความ
แปรปรวนของ
ประชากร
 การทดสอบ
ความแตกต่าง
ของสัดส่วน
ของประชากร
เชิงคุณภาพ
 การวิเคราะห์
ความ
แปรปรวน
(Analysis of
Variance :

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใช้การมอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มแล้วทาการสร้างโจทย์และแก้ปัญหาของการทดสอบสมมติฐาน

สถิติ
2. สื่อการสอน
ธุรกิจ
PowerPoint
3. ใบงานให้
นักศึกษา
แบ่งกลุ่มแล้ว
ทาการสร้าง
โจทย์และ
แก้ปัญหาของ
การทดสอบ
สมมติฐาน
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ANOVA)
 การ
เปรียบเทียบ
พหุคูณ
Learning
Outcome
สามารถสร้าง
โจทย์และ
คานวณหา
คาตอบของการ
ทดสอบผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยของ
ประชากรและ
การวิเคราะห์
ความแปรปรวน
ได้
7

การพยากรณ์
 ขอบเขตของ
การพยากรณ์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

8

 องค์ประกอบ
ของการ
พยากรณ์ที่ดี
 ประเภทของ
การพยากรณ์
 การพยากรณ์
เชิงปริมาณ
- วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
Learning
Outcome
สามารถ
พยากรณ์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
และวิธีการเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักได้
การพยากรณ์
(ต่อ)

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ใช้การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ยถ่วง
น้าหนัก

วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การพยากรณ์
วิธีค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome
 การพยากรณ์
เชิงปริมาณ
- วิธีการ
พยากรณ์โดย
ใช้วิธีการปรับ
ให้เรียบ
แบบเอ็ก
โพเนนเชียล
- การ
พยากรณ์
แนวโน้ม
- การ
พยากรณ์ที่มี
แนวโน้มและ
ฤดูกาล
- การ
พยากรณ์ตัว
แบบเชิง
สาเหตุ
 การ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ใช้การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียลและ
การพยากรณ์แนวโน้ม

หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การพยากรณ์
วิธีการปรับให้
เรียบแบบเอ็ก
โพเนนเชียล
และการ
พยากรณ์
แนวโน้ม
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

9

ประเมินผล
การพยากรณ์
การพยากรณ์เชิง
คุณภาพ
Learning
Outcome
สามารถ
พยากรณ์
แบบเอ็กโพเนน
เชียลและ
พยากรณ์
แนวโน้มได้
การใช้โปรแกรม
เชิงเส้น
 รูปแบบของ
การโปรแกรม
เชิงเส้น
 ประโยชน์และ
การนาไปใช้
 ขั้นตอนของ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ใช้การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวแบบปัญหาของการโปรแกรมเชิงเส้น

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

การโปรแกรม
เชิงเส้น
 สร้างตัวแบบ
ของปัญหา
Learning
Outcome
สามารถเขียน/
สร้างตัวแบบ
ปัญหาของการ
โปรแกรมเชิงเส้น
ได้
10

การใช้โปรแกรม
เชิงเส้น (ต่อ)
 การแก้ปัญหา
ของตัวแบบ
 การแก้ปัญหา
โปรแกรมเชิง
เส้นด้วยกราฟ
 การแก้ปัญหา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
การสร้างตัว
แบบปัญหา
ของการ
โปรแกรมเชิง
เส้น
4.โปรแกรม
WBSC,
Microsoft
Team, Line,
Zoom
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
1. ตาราวิชา
วัตถุประสงค์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้น
หลักวิชาการ
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน วิเคราะห์เชิง
การคิด
ปริมาณและ
3. ใช้การทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้นักศึกษาทาการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของการโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อให้ได้คาตอบที่ สถิติธุรกิจ
ดีสุดให้กับโจทย์ที่กาหนดให้
2. สื่อการสอน
PowerPoint
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การโปรแกรม
เชิงเส้นด้วยวิธี
ซิมเพล็กซ์
 ขั้นตอนการ
แก้ปัญหาโดย
วิธีซิมเพล็กซ์
 การวิเคราะห์
ความไวต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
และราคาเงา
Learning
Outcome
สามารถ
ออกแบบและ
แก้ไขปัญหา
โปรแกรมเชิงเส้น
และคาตอบทีด่ ี
สุดให้กับโจทย์ที่
กาหนดได้

3. แบบฝึกหัด
การแก้ปัญหา
ของการ
โปรแกรมเชิง
เส้น
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome
11

การวิเคราะห์
ข่ายงานและ
ควบคุมการ
ติดตามงาน
 ความเป็นมา
 ความแตกต่าง
ระหว่าง PERT
และ CPM
 ขั้นตอนการ
สร้างแผนผัง
ข่ายงาน
การประมาณ
การเวลาทางาน
ไม่แน่นอน
Learning
Outcome
สามารถเขียน
ข่ายงานและ
สามารถอธิบาย
ระยะเวลาในการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ใช้การกาหนดให้นักศึกษาทาการออกแบบผังข่ายงานและทาการเขียนผังข่ายงานพร้อมทั้งอธิบายเวลาในการทางานของผังข่ายงานที่
ออกแบบ

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้
นักศึกษา
ออกแบบการ
เขียนผัง
ข่ายงาน
พร้อมทั้ง
อธิบาย
ระยะเวลาใน
การทางาน
ของข่ายงาน
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

12

ทางานของ
ข่ายงานได้
การวิเคราะห์
ข่ายงานและ
ควบคุมการ
ติดตามงาน
(ต่อ)
 ขั้นตอนการ
สร้างแผนผัง
ข่ายงาน
การประมาณ
การเวลาทางาน
ไม่แน่นอน
Learning
Outcome
สามารถ
วิเคราะห์ผัง
ข่ายงานและ
สามารถที่
วางแผนในการ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะใน
การคิด
3. ใช้การเขียนผังข่ายงานในเมือ่ สัปดาห์ที่ 12 มาทาการวิเคราะห์ผังข่ายงานและวิเคราะห์ข่ายงานและควบคุมการติดตามงาน

สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้
นักศึกษาทา
การวิเคราะห์
ผังข่ายและ
ควบคุมการ
ติดตามงานต่อ
จากสัปดาห์ที่
12
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

13

จานวน
ชั่วโมง

ทางานของผัง
ข่ายงานได้สร้าง
แผนผังข่ายงาน
การทางานได้
ตัวแบบจาลอง 3
สถานการณ์
 ขัน้ ตอนการ
จาลอง
สถานการณ์
 ตัว
แบบจาลอง
สถานการณ์
มอนติ คาร์
โล
Learning
Outcome
สามารถเขียน
และวิเคราะห์ตัว
แบบจาลอง
สถานการณ์ได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของตัวแบบจาลองสถานการณ์
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ
ในการคิด
3. ใช้การกรณีศึกษาของธุรกิจโดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และทาการแก้ปัญหาในการจาหน่ายสินค้าโดยการจาลองสถานการณ์
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สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. กรณีศึกษา
ธุรกิจโดยให้
นักศึกษา
แบ่งกลุ่ม และ
ทาการ
แก้ปัญหาใน
การจาหน่าย
สินค้าโดยการ

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

14

ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
 ประโยชน์ของ
ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
 ตัวแบบการ
ตัดสินใจการ
แสดงข้อมูล
 ชนิดของการ
ตัดสินใจ
ภายใต้
สภาวการณ์
ต่างๆ
 การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะที่
แน่นอน
 การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะ

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ
ในการคิด
3. ใช้การกาหนดให้นักศึกษาทาการประเภทของการตัดสินใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องภายใต้สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
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จาลอง
สถานการณ์
สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ
2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. ใบงานให้
นักศึกษาแยก
ประเภทของ
การตัดสินใจ
และพิจารณา
ว่าการตัดสิน
ในทีเกิดขึ้น
เป็นการ
ตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะ

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

15

ความเสี่ยง
 การตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะที่
ไม่แน่นอน
Learning
Outcome
สามารถ
วิเคราะห์ตัวแบบ
การตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้
สภาวการณ์ที่
แตกต่างกันได้
ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ (ต่อ)
 ค่าคาดหวัง
ของ
ผลตอบแทน
กรณีที่มี

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การใด

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจตาม
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะ
ในการคิด
3. ใช้การกาหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหาจากโจทย์ที่กาหนดให้โดยการคานวณหาค่าคาดหวังของผลตอบแทนในกรณีต่าง ๆ
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สื่อการสอน
1. ตาราวิชา
หลักวิชาการ
วิเคราะห์เชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ

มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ข่าวสาร
สมบูรณ์
 ค่าคาดหวัง
ของข่าวสาร
สมบูรณ์
การใช้ Decision
Tree ในการ
ประเมินหาทาง
เลือกที่เหมาะสม
และทบทวน
บทเรียนประเด็น
ที่ศึกษาในหัวข้อ
ทฤษฎีการ
ตัดสินใจ การ
โปรแกรมเชิงเส้น
การวิเคราะห์
และควบคุมการ
ติดตามงาน ตัว
แบบจาลอง
สถานการณ์และ

2. สื่อการสอน
PowerPoint
3. โจทย์
ปัญหา
แก้ปัญหาจาก
โจทย์ที่
กาหนดให้โดย
การคานวณหา
ค่าคาดหวัง
ของ
ผลตอบแทน
ในกรณี ที่มี
ข่าวสาร
สมบูรณ์ และ
คานวณหาค่า
คาหวังของ
ข่าวสาร
สมบูรณ์
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มคอ. 3
สัปดาห์ หัวข้อการสอน
ที่
/ Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การพยากรณ์
Learning
Outcome
สามารถใช้
แนวคิดการ
ตัดสินใจในการ
วิเคราะห์
ผลตอบแทน/ค่า
คาดหวัง ภายใต้
สภาพการณ์ที่
โจทย์กาหนดได้

หมายเหตุ : 1.ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
2.แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
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มคอ. 3
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมินผล

1. การเข้าชั้นเรียน / 1.1.1,1.1.3,
การตรงต่อเวลา /
1.1.4
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตสานึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
ง า น ต า ม ก 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 จากความรับ ผิ ด ชอบใน
หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายรายกลุ่ ม
และบุคคล
2. แบบฝึกหัด/
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 ษาในการเข้ า ชั้ น เรีย น การส่ ง
ได้รับมอบหมาย(งาน 4.1.1, 4.1.2
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
เดี่ยวและงานกลุ่ม) 5.1.1
2.ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
4. ประเมิ น จากการมี ส่วนร่ว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทากิจกรรมกลุ่ม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใน
ห้ อ งเรีย น พฤติ กรรมการท างานเป็ น
ทีม

1-15

20%

1-15

20%

3. ประเมินจากแบบ 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2
สอบประมวลความรู้ 5.1.1
ทางด้านสถิติ เพื่อวัด
ค ว า ม เข้ า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรู้ทางด้านสถิติ เพื่อวัดความ
เข้าใจของนักศึกษา

7-8

20%

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย

16

40%
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นฤมล โสภารั ต นกุ ล และสุ ช าดา คุ้ ม สลุ ด . (2562). การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณและสถิ ติ ส าหรั บ ธุ ร กิ จ .
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทธิมา ชานาญเวช. (2560). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, บจก
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. 2556. เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา. นครปฐมสานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสพชัย พสุนนท์. (2553). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรชัย พิศาลบุตร. (2559). Business Statistics สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
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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มคอ. 3

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อกาหนดการวัด
และประเมินผลประจารายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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