รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิตธิ ุรกิจ

Quantitative Analysis and Business Statistics

อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน

มคอ.3

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 นสามารถนำความรู ที่ ไดจ ากรายวิช านี้ ไป
ประยุกตใชในอนาคตได
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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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
18
18
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3693301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(Quantitative Analysis and Business)
2. จำนวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล
4.2 อาจารยผูสอน
ผศ.ดร.รติวัลย วัฒนสิน ตอนเรียน B1.1 และ B1.2
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 และสถิติที่จำเปนสำหรับการ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรู และความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสถิติที่จำเปนสำหรับ
การบริหารธุรกิจไปใชประโยชนในอนาคตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
รายวิชาที่พัฒนาขึ้น เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑประกันคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใตความ
แน นอน ความเสี่ย งและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะห โครงขา ยงาน การจำลอง
สถานการณ ประยุกตใชสถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน การวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
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
บรรยาย
สอนเสริม

ฝกปฏิบัติ

การศึกษา
ดวยตนเอง
45 ชั่วโมงตอ สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไมสามารถทำการสอน ไมมีฝกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา ได หรือตามที่ผูเรีย นรองขอ เพื่ อทบทวนความรูความ
ภาคการศึกษา
เขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

* การจัดการเรียนการสอน Online 60% (ครั้งที่ 1-9) และ Offline 40% (ครั้งที่ 10-15)
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3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจำรายวิชา ใหคำปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไว
- อาจารยประจำรายวิชา จัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของผูเรียน
โดยมีการนัดหมายลวงหนา

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีความซื่อสัตยสุจริต เสียสละไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดลอม
(2) มีความพอเพียงเปนหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสรางภูมิคมุ กัน
(3) มีจิตสำนึกและมโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่ว
(4) มีความรูความเขาใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปญหา
ทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วิธีการสอน
(1) กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) ฝกนักศึกษาใหมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุมโดยฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำและการ
เปนสมาชิกของกลุม มีความซื่อสัตยโดยไมทุจริตหรือคัดลอกงานของผูอื่น
(3) อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนทุกรายวิช า และมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี ทำประโยชนกับ
สวนรวมและมีจิตสาธารณะ
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมของหลักสูตร
(2) ประเมิ น จากการเข าชั้ นเรีย นตรงเวลาของนัก ศึ ก ษา การส งงานตามกำหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ไมคัดลอกผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการตลาด
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญของศาสตรดานการตลาด การเงิน การผลิต และการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรูและความเขาใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ในดานการวางแผน การ
ปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานการตลาด รวมทั้งมีความเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
2.2 วิธีการสอน
(1) จัดใหมีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทฤษฎี และประยุกตใชในการ
ปฏิบตั ิในสภาพแวดลอมจริง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
(2) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
(3) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย จัดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(3) ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถสืบ คน จำแนกและวิเคราะหขอมูล เพื่อให ไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการ
แกไขปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการจัดการธุรกิจใหม ๆ
(3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจาก
ทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนำความรูและประสบการณมาประยุกตใช
3.2 วิธีการสอน
(1) ฝกกระบวนการคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษาตั้งแตในระดับที่งายไปจนถึงระดับความยากขึ้น
เรื่อยๆ โดยจัดกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับรายวิชา
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(2) จั ด การเรีย นการสอนเน น ผู เรีย นเป น สำคั ญ ดว ยการฝ ก สื บ ค นข อ มูล จำแนกข อ มู ล การ
วิเคราะหขอมูล แกปญหา วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจากทางเลือกอยางรอบ
ดานภายใตสถานการณจำลอง/ สถานการณที่เกิดขึ้นจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
(2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควารายงานที่ไดรับมอบหมาย
(3) การสอบปฏิบัติแ ละการสอบวัดผลความรู โดยการจัดทำขอสอบ เพื่อใชวัดทักษะทางด าน
ปญญาของนักศึกษา โดยเนนการแกปญหา การอธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการ
แกปญหา โดยการประยุกตความรูที่ไดเรียนมา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น และปรับตัวเชิงวิชาชีพได
(2) มีความกระตือรือรน สามารถทำงานเปน กลุม และสามารถแสดงภาวะผูนำ ผูตามไดอยาง
เหมาะสม มีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
(3) มีความคิดริเริ่มและมีความคิดเห็นที่มีความแตกตางอยางสรางสรรคของทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบมีสวนรวม มีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการใหทำเปนงานกลุม การทำงานที่
ตองประสานงานกับนักศึกษา บุคลากรของหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการสัมภาษณ การรายงานหนาชั้นเรียน
(2) ประเมินจากคุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับมาตรฐาน การเรียนรู
ที่กำหนด
(3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทำงานรวมกัน
(4) ประเมินจากการใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ และการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะห
และตัดสินใจทางการตลาด
(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
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มคอ.3
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจ การเขียนรายงาน และการนำเสนองานอยาง
ถูกตอง
(4) สามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆโดยเนนใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลองและ
สถานการณเสมือนจริงแลวนำเสนอการแกไขปญหา
(2) จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสามารถในการคำนวณ การคิดวิเคราะหและการตัดสินใจโดยนำ
เทคโนโลยีไปเปนเครื่องมือในการสนับสนุนในการดำเนินงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิ น จากผลการสื บ ค น เทคนิ ค การนำเสนอโดยใช ท ฤษฎี ก ารเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิป ราย กรณี ศึกษาที่มีการนำเสนอตอชั้นเรีย นทั้งจากเพื่อนรวมชั้น และคณาจารยผูส อน
รายวิชา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (Online สัปดาหที่ 1-9 และ Offline สัปดาหที่ 10-15)
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1
แนะนำเนื้อหาในบทเรียน ความเปนมาและ
(Online) ความสำคัญของการศึกษาในรายวิชา
ความรูพื้นฐานทางสถิติ
 ประเภทของขอมูล
 ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ
 ความนาจะเปน
 ประชากรและตัวอยาง
 คาพารามิเตอรและคาสถิติ
 ประเภทของสถิติ
 ระเบียบวิธีทางสถิติ
ประโยชนของสถิติ
Learning Outcome
1. เขาใจถึงประเภทของขอมูลและสามารถ
แยกประเภทของสถิติได
2. คำนวณความนาจะเปนได
3. จำแนกความแตกตางของคาพารามิเตอร
และคาสถิติและประเภทของสถิตไิ ด
2
สถิติเชิงพรรณนา
(Online)  การวัดแนวโนมเขาสูส วนกลาง
 คาเฉลี่ยเลขคณิต
 คามัธยฐาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนำแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3
2. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
3. ใหนักศึกษาทำการแกปญหาโจทยการคำนวณหาคา
ความนาจะเปน ทำการแยกประเภทของสถิติ และ
จำแนกความแตกตางของคาพารามิเตอรและคาสถิติ
และประเภทของสถิติ

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. ใบงานนักศึกษาทำการแกปญหาโจทย
การคำนวณหาคาความนาจะเปน และ
ทำการแยกประเภทของสถิติและจำแนก
ความแตกตางของคาพารามิเตอรและ
คาสถิติและประเภทของสถิติ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ

สอดคลองกับ ผูสอน
จุดมุง หมาย
รายวิชา
1, 2
ผศ.ดร.
รติวลั ย
วัฒนสิน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome
 คาฐานนิยม
 คาควอไทล
 การวัดการกระจาย
 พิสัย
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
Learning Outcome
สามารถคำนวณคาสถิตวิ ดั แนวโนมเขาสู
สวนกลางตางๆ ได
3
การประมาณคา
(Online)  การประมาณคาแบบจุด
Learning Outcome
สามารถคำนวณการประมาณคาแบบจุด ได

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับสถิติเชิง
พรรณา เพื่อคำนวณหาสถิติวดั แนวโนมเขาสูส วนกลาง
แบบตาง ๆ

3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. แบบฝกหัดสถิติเชิงพรรณนา
คำนวณหาสถิติวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลางแบบตาง ๆ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการ
ประมาณคาแบบจุด

4
การประมาณคา (ตอ)
(Online)  การประมาณคาแบบชวง
Learning Outcome
สามารถคำนวณการประมาณคาแบบชวงได

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใหนักศึกษาทำแบบฝกหัดที่เกี่ยวของกับการ
ประมาณคาแบบชวง

5
การทดสอบสมมติฐาน
(Online)  สมมติฐานทางสถิติ
 ความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐาน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams

สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. แบบฝกหัด การแกปญ
 หาการ
ประมาณคาแบบจุด
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาการประมาณ
คาแบบชวง
สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ

สอดคลองกับ
จุดมุง หมาย
รายวิชา

ผูสอน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

 คาวิกฤต
 การทดสอบคาเฉลีย่ ของประชากร
 การทดสอบสัดสวนของประชากร
 การทดสอบความแปรปรวนของ
ประชากร
Learning Outcome
สามารถคำนวณการทดสอบสมมติฐานได
6
การทดสอบสมมติฐาน (ตอ)
(Online)  การทดสอบผลตางของคาเฉลี่ยของ
ประชากร
 การทดสอบผลตางของสัดสวนของ
ประชากร
 การทดสอบผลตางของความแปรปรวน
ของประชากร
 การทดสอบความแตกตางของสัดสวน
ของประชากรเชิงคุณภาพ
 การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis
of Variance : ANOVA)
 การเปรียบเทียบพหุคณ
ู
Learning Outcome
สามารถสรางโจทยและคำนวณหาคำตอบ
ของการทดสอบผลตางของคาเฉลีย่ ของ
ประชากรและการวิเคราะหความแปรปรวน
7
การพยากรณ
(Online)  ขอบเขตของการพยากรณ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

และ Zoom
2. สื่อการสอน PowerPoint
2. ใชการทำแบบฝกหัดโดยใหนักศึกษาทำการแกปญหา 3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
ทีเ่ กี่ยวของกับการทดสอบสมมติฐาน
4. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาการทดสอบ
สมมติฐาน

สอดคลองกับ
จุดมุง หมาย
รายวิชา

ผูสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใชการมอบหมายงานใหนักศึกษาทำการสรางโจทย
และแกปญหาของการทดสอบสมมติฐาน

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติ
2. สื่อการสอนธุรกิจ PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. ใบงานใหนักศึกษาแบงกลุมแลวทำ
การสรางโจทยและแกปญหาของการ
ทดสอบสมมติฐาน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง

1, 2, 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome
 องคประกอบของการพยากรณที่ดี
 ประเภทของการพยากรณ
 การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีคา เฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ยถวง
น้ำหนัก
Learning Outcome
สามารถพยากรณคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถวงน้ำหนักได
8
การพยากรณ (ตอ)
(Online)  การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีการพยากรณโดยใชวิธีการปรับให
เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณแนวโนม
- การพยากรณทมี่ ีแนวโนมและฤดูกาล
- การพยากรณตัวแบบเชิงสาเหตุ
 การประเมินผลการพยากรณ
การพยากรณเชิงคุณภาพ
Learning Outcome
สามารถพยากรณแบบเอ็กโพเนนเชียลและ
พยากรณแนวโนมได
9
การใชโปรแกรมเชิงเสน
(Online)  รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเสน
 ประโยชนและการนำไปใช
 ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเสน
 สรางตัวแบบของปญหา
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

สอดคลองกับ
จุดมุง หมาย
รายวิชา

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใชการทำแบบฝกหัดโดยใหนักศึกษาทำการแกปญหา
ทีเ่ กี่ยวของกับการพยากรณวิธีคาเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
4. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาการ
พยากรณวิธีคาเฉลีย่ เคลื่อนที่และวิธีการ
เฉลี่ยถวงน้ำหนัก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใชการทำแบบฝกหัดโดยใหนักศึกษาทำการแกปญหา
ทีเ่ กี่ยวของกับการพยากรณวิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็ก
โพเนนเชียลและการพยากรณแนวโนม

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
3. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาการ
พยากรณ
วิธีการปรับใหเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล
และการพยากรณแนวโนม

1, 2, 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Online) โดยผานระบบ
WBSC รวมกับการใชโปรแกรม Microsoft Teams
และ Zoom
2. ใชการทำแบบฝกหัดโดยใหนักศึกษาทำการแกปญหา
ทีเ่ กี่ยวของกับการสรางตัวแบบปญหาของการโปรแกรม

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3.ระบบ WBSC/คลิป VDO
3. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาการสรางตัว

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

วัฒนสิน

13

มคอ.
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

สามารถเขียน/สรางตัวแบบปญหาของการ
โปรแกรมเชิงเสนได
10
การใชโปรแกรมเชิงเสน (ตอ)
(Offline)  การแกปญหาของตัวแบบ
 การแกปญหาโปรแกรมเชิงเสนดวยกราฟ
 การแกปญหาการโปรแกรมเชิงเสนดวย
วิธีซิมเพล็กซ
 ขั้นตอนการแกปญหาโดยวิธีซมิ เพล็กซ
 การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง
และราคาเงา
Learning Outcome
สามารถออกแบบและแกไขปญหาโปรแกรม
เชิงเสนและคำตอบที่ดสี ุดใหกับโจทยที่
กำหนดได
11
การวิเคราะหขายงานและควบคุมการ
(Offline) ติดตามงาน
 ความเปนมา
 ความแตกตางระหวาง PERT และ CPM
 ขั้นตอนการสรางแผนผังขายงาน
 การประมาณการเวลาทำงานไมแนนอน
Learning Outcome
สามารถเขียนขายงานและสามารถอธิบาย
ระยะเวลาในการทำงานของขายงานได

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

เชิงเสน

แบบปญหาของการโปรแกรมเชิงเสน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของการใช
โปรแกรมเชิงเสน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูส อนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการทำแบบฝกหัดในชั้นเรียนทีโ่ ดยใหนักศึกษาทำ
การแกปญหาที่เกีย่ วของกับการแกปญหาของการ
โปรแกรมเชิงเสนเพื่อใหไดคำตอบที่ดีสุดใหกับโจทยที่
กำหนดให
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของการวิเคราะห
ขายงานและควบคุมการติดตามงาน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการกำหนดใหนักศึกษาทำการออกแบบผัง
ขายงานและทำการเขียนผังขายงานพรอมทั้งอธิบาย
เวลาในการทำงานของผังขายงานที่ออกแบบ

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. แบบฝกหัดการแกปญ
 หาของการ
โปรแกรมเชิงเสน

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงานใหนักศึกษาออกแบบการเขียน
ผังขายงาน พรอมทั้งอธิบายระยะเวลาใน
การทำงานของขายงาน

สอดคลองกับ
จุดมุง หมาย
รายวิชา

ผูสอน

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1, 2, 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

14

มคอ.
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

12
การวิเคราะหขายงานและควบคุมการ
(Offline) ติดตามงาน (ตอ)
 ขั้นตอนการสรางแผนผังขายงาน
การประมาณการเวลาทำงานไมแนนอน
Learning Outcome
สามารถวิเคราะหผังขายงานและสามารถที่
วางแผนในการทำงานของผังขายงานได
สรางแผนผังขายงานการทำงานได

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของการวิเคราะห
ขายงานและควบคุมการติดตามงาน
2.ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการเขียนผังขายงานในเมื่อสัปดาหที่ 12 มาทำการ
วิเคราะหผังขายงานและวิเคราะหขายงานและควบคุม
การติดตามงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของตัวแบบจำลอง
สถานการณ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการกรณีศึกษาของธุรกิจโดยใหนักศึกษาแบงกลุม
และทำการแกปญ
 หาในการจำหนายสินคาโดยการ
จำลองสถานการณ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูค วามเขาใจตามวัตถุประสงคของทฤษฎีการ

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. ใบงานใหนักศึกษาทำการวิเคราะหผัง
ขายและควบคุมการติดตามงานตอจาก
สัปดาหที่ 12

13
ตัวแบบจำลองสถานการณ
3
(Offline)  ขั้นตอนการจำลองสถานการณ
 ตัวแบบจำลองสถานการณมอนติ คารโล
Learning Outcome
สามารถเขียนและวิเคราะหตัวแบบจำลอง
สถานการณได

14
ทฤษฎีการตัดสินใจ
(Offline)  ประโยชนของทฤษฎีการตัดสินใจ
 ตัวแบบการตัดสินใจการแสดงขอมูล
 ชนิดของการตัดสินใจภายใตสภาวการณ

3

สอดคลองกับ ผูสอน
จุดมุง หมาย
รายวิชา
1, 2, 3
ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. กรณีศึกษาธุรกิจโดยใหนักศึกษา
แบงกลุม และทำการแกปญหาในการ
จำหนายสินคาโดยการจำลอง
สถานการณ

1, 2

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สือ่ การสอน PowerPoint

1, 2, 3

ผศ.ดร.
รติวลั ย
วัฒนสิน

15

มคอ.
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning Outcome
ตางๆ
 การตัดสินใจภายใตสภาวะทีแ่ นนอน
 การตัดสินใจภายใตสภาวะความเสี่ยง
 การตัดสินใจภายใตสภาวะทีไ่ มแนนอน
Learning Outcome
สามารถวิเคราะหตัวแบบการตัดสินใจและ
สามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองภายใต
สภาวการณทแี่ ตกตางกันได
15
ทฤษฎีการตัดสินใจ (ตอ)
(Offline)  คาคาดหวังของผลตอบแทนกรณีที่มี
ขาวสารสมบูรณ
 คาคาดหวังของขาวสารสมบูรณ
การใช Decision Tree ในการประเมิน
หาทางเลือกที่เหมาะสมและทบทวน
บทเรียนประเด็นที่ศึกษาในหัวขอทฤษฎีการ
ตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเสน การ
วิเคราะหและควบคุมการติดตามงาน ตัว
แบบจำลองสถานการณและการพยากรณ
Learning Outcome
สามารถใชแนวคิดการตัดสินใจในการ
วิเคราะหผลตอบแทน/คาคาดหวัง ภายใต
สภาพการณที่โจทยกำหนดได
*หมายเหตุ:

จำนวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ตัดสินใจ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการกำหนดใหนักศึกษาทำการประเภทของการ
ตัดสินใจและสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองภายใต
สภาวการณที่เกิดขึ้น

3. ใบงานใหนักศึกษาแยกประเภทของ
การตัดสินใจและพิจารณาวาการตัดสิน
ในทีเกิดขึ้นเปนการตัดสินใจภายใต
สภาวะการใด

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ใชวิธีการสอนแบบบรรยายโดยผูสอนอธิบายทฤษฎี
ของเนื้อหา หลักการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจตามวัตถุประสงคของทฤษฎีการ
ตัดสินใจ
2. ใชวิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผูสอนเปดโอกาสให
ผูเรียนมีการแลกเปลี่ยน และวิเคราะหเนื้อหาเพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและทักษะในการคิด
3. ใชการกำหนดใหนักศึกษาแกปญหาจากโจทยที่
กำหนดใหโดยการคำนวณหาคาคาดหวังของ
ผลตอบแทนในกรณีตา ง ๆ

สื่อการสอน
1. ตำราวิชาหลักวิชาการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติธรุ กิจ
2. สื่อการสอน PowerPoint
3. โจทยปญหาแกปญ
 หาจากโจทยที่
กำหนดใหโดยการคำนวณหาคาคาดหวัง
ของผลตอบแทนในกรณี ทีม่ ีขา วสาร
สมบูรณ และคำนวณหาคาคาดหวังของ
ขาวสารสมบูรณ

สอดคลองกับ
จุดมุง หมาย
รายวิชา

ผูสอน

1, 2, 3

ผศ.ดร.
รติวัลย
วัฒนสิน

1. การจัดการเรียนการสอน Online 60% และ Offline 40%
2. แผนการสอนในแตละสัปดาหสามารถเปลี่ยนไดตามสถานการณ

16

มคอ.
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผล

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

1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั ก ศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ง า น ต า ม ก ำ 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 กรรมการทำงานเป น
ทีม
3. ประเมินจากแบบ 2.1.1, 2.1.2, 3.1.2
สอบประมวลความรู 5.1.1
ทางดานสถิติ เพื่อวัด
ค ว า ม เข า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

20%

1-15

20%

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรูทางดานสถิติ เพื่อวัดความ
เขาใจของนักศึกษา

7-8

20%

1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
ผูชวยศาตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารยสุชาดา คุมสลุด. (2562). การวิเคราะหเชิงปริมาณและ
สถิติสำหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2556). การวิเคราะหเชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุทธิมา ชำนาญเวช. (2560). การวิเคราะหเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน, บจก
ศิริลักษณ สุวรรณวงศ. (2556). เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ: การวิเคราะหอนุกรมเวลา. นครปฐม:
สำนักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล
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
18

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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