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SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเ คราะหเชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัด ทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกลาวใหมีความเปนมาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แหงชาติ เพื่อใหผูเรีย นมีค วามรู ความเขาใจเกี่ยวกับ คณิตศาสตรแ ละสถิติที่จําเปนสําหรับการบริห ารธุ รกิจ
ไดแก ความรูพื้นฐานทางสถิติ ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเสน แบบจําลองสถานการณ การพยากรณ เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานตอไปไดในอนาคต
ผูจัดทํา
ตุลาคม 2556

สารบัญ
หมวด
1
2
3
4
5
6
7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
3
4
4
5
8
13
14

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ ศูนยการศึกษานอกทีต่ งั้ ตรัง
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
3693301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business Statistics
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประเภทรายวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยอินทิรา ไพรัตน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 นักศึกษาชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ศูนยการศึกษานอกทีต่ งั้ ตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํา ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร และสถิติที่จําเปนสําหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให ผูเ รีย นมี เข าใจในเรื่ องความรูทั่วไปเกี่ย วกับ คณิ ตศาสตร และสถิติ ที่จํา เป นสํ าหรับ การ
บริหารธุรกิจ
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรู และความเขาใจเกี่ย วกับคณิตศาสตร และสถิติที่จําเปนสําหรับ
การบริหารธุรกิจไปใชประโยชนในอนาคตได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อสอดแทรกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหมีความเหมาะสม
และทันสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความรูทางคณิตศาสตรและสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เทคนิคการตัด สินใจภายใต
ความแนนอน ความเสี่ยงและความไมแนนอน การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหโครงขายงาน การจําลอง
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. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอ ภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

45 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของ นักศึกษา
เฉพาะราย

ไมมี

6 ชั่วโมง/
ภาคการศึกษา

3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอี่ าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยป ระจํา วิช าประกาศใหนักศึ กษาปรึกษาผา นระบบ email ของอาจารย หอ งเรีย นและที่
หองพักอาจารย ในวันและเวลาที่กําหนด
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ซื่อตรงตอหนาที่ ตอตนเองและตอผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
และมีความสํานึกรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1.3 มีความกตัญู ความเสียสละ ความอดทน ความเพียรพยายาม
มีความพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผ ล
และการสรางภูมิคุมกัน
1.1.4 มีความเคารพตอกฎ ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.1.5 มีจิตสํานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกตอง ความดีและความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย
ในระหวางการสอน และการทํากิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
การวิเคราะหจากการสังเกตผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม
ของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูแ ละความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรีย นดาน
บริหารธุรกิจ
(2) มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การ
ผลิตและการดําเนินงาน รวมทั้งการจัดการองคกร
(3) มีความรูแ ละความเขาใจในสาระสําคัญเกี่ย วกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในดานการวางแผน
การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
(4) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพดานบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีค วามเขาใจใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอยางเทาทัน
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2.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
(3) การทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม
(2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ตอยอดกรอบความรูเดิม สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิช าที่ศึกษา
และประสบการณเพื่อใหเกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม ๆ
(2) สามารถสืบคน จําแนก และวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดซึ่งสารสนเทศที่เปนประโยชนในการแกไข
ปญหาและการตัดสินใจอยางเหมาะสม
(3) สามารถคิดคนทางเลือกใหม ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะหทางเลือกและผลกระทบที่เปนผลจาก
ทางเลือกอยางรอบดาน โดยการนําความรูและประสบการณมาประยุกตใช
(4) มีความกลาในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณ
3.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
(3) การทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม
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(2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธและสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่นดวย
พื้นฐานความเขาใจถึงความแตกตางของผูที่เกี่ยวของอยางมีจิตวิทยา
(2) มีความสามารถในการทํางานเปนกลุม การประสานงาน การมอบหมายบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบพรอมทัง้ ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกตอเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนการ
แสดงออกถึงความเปนผูนําที่มีความรับผิดชอบ
(3) มีความกระตือรือรนและความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความรับ ผิดชอบ ยอมรับ
ฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งมีความเปนผูตามในจังหวะที่เหมาะสม
(4) มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม ๆ ที่อาจมีความแตกตางอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยการบรรยาย และใชสื่อประกอบการสอน เชน ตํารา เอกสารประกอบ PowerPoint
เปนตน
(2) การอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตามดวยตัวอยางในการศึกษา
(3) การทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน และการทํากิจกรรมกลุม การมีสวนรวมในการอภิปราย
(2) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม
(3) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติและการวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวิเคราะหและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
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(2) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชโ ปรแกรมคอมพิวเตอร พื้นฐานและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศที่ จํา เป น ต อ การ
ปฏิบัติงาน
(4) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจอยางถูกตอง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและ
การนําเสนอดวยวาจา
(5) สามารถสื่อสารดวยบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือและสามารถเลือกใชรูปแบบของสื่อ เทคนิควิธีการ
5.2 วิธีการสอน
(1)

มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ทํารายงานโดยใชความรูที่ไดรับจากการศึกษาในรายวิชา

(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน และการทํากิจกรรม
(2) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบ
(3) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

1

บทที่ 1 ความรูพื้นฐานทางสถิติ

3

 ประเภทของขอมูล
 ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ
 ความนาจะเปน
 ประชากรและตัวอยาง
 คาพารามิเตอรและคาสถิติ
 ประเภทของสถิตติ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1.แนะนํา
เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค
ของวิชา การเรียนการ
สอนและการประเมินผล
2.ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย

8

ผูสอน

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

ประเด็นสําคัญที่ เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู

 ระเบียบวิธีทางสถิติ
 ประโยชนของสถิติ

2-3

บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา

4

 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
 คาเฉลีย่ เลขคณิต
 คามัธยฐาน
 คาฐานนิยม
 คาควอไทล
 การวัดการกระจาย
 พิสยั
 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
 สัมประสิทธิค์ วามแปรปรวน
บทที่ 3 การประมาณคา

6

3

 การประมาณคาแบบจุด
 การประมาณคาแบบชวง

5-6

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน

6

 สมมติฐานทางสถิติ
 ความผิดพลาดในการทดสอบ
สมมติฐาน
 คาวิกฤต
 การทดสอบคาเฉลีย่ ของ
ประชากร
 การทดสอบสัดสวนของ
ประชากร
 การทดสอบความแปรปรวนของ
ประชากร
 การทดสอบผลตางของคาเฉลีย่

9

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

อาจารย

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

อาจารย

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

อาจารย

อินทิรา ไพรัตน

อินทิรา ไพรัตน

อินทิรา ไพรัตน

ของประชากร
 การทดสอบผลตางของสัดสวน
ของประชากร
 การทดสอบผลตางของความ
แปรปรวนของประชากร
 การทดสอบความแตกตางของ
สัดสวนของประชากรเชิง
คุณภาพ
 การวิเคราะหความแปรปรวน
(Analysis of Varience : ANOVA)

7

 การเปรียบเทียบพหุคูณ
สอบกลางภาค

3

8-9

บทที่ 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ

6

10-11

 ประโยชนของทฤษฎีการตัดสินใจ
 ตัวแบบการตัดสินใจการแสดง
ขอมูล
 ชนิดของการตัดสินใจภายใต
สภาวการณตางๆ
 การตัดสินใจภายใตสภาวะที่
แนนอน
 การตัดสินใจภายใตสภาวะความ
เสีย่ ง
 การตัดสินใจภายใตสภาวะที่ไม
แนนอน
 คาคาดหวังของผลตอบแทนกรณี
ที่มีขาวสารสมบูรณ
 าคาดหวังของขาวสารสมบูรณ
 การใช Decision Tree ในการ
ประเมินหาทางเลือกทีเ่ หมาะสม
บทที่ 6 การใชโปรแกรมเชิงเสน

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

6

 รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเสน
 ประโยชนและการนําไปใช
 ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเสน
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1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

12

 สรางตัวแบบของปญหา
 การแกปญ
 หาของตัวแบบ
 การแกปญ
 หาโปรแกรมเชิงเสน
ดวยกราฟ
 การแกปญ
 หาการโปรแกรมเชิง
เสนดวยวิธีซิมเพล็กซ
 ขั้นตอนการแกปญ
 หาโดยวิธีซิม
เพล็กซ
 การวิเคราะหความไวตอการ
เปลีย่ นแปลงและราคาเงา
บทที่ 7 การวิเคราะหขายงานและ
ควบคุมการติดตามงาน

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

3

 ความเปนมา
 ความแตกตางระหวาง PERT
และ CPM
 ขั้นตอนการสรางแผนผังขายงาน
 การประมาณการเวลาทํางานไม
แนนอน

13

 บทที่ 8 ตัวแบบจําลอง
สถานการณ
 ขั้นตอนการจําลองสถานการณ
 ตัวแบบจําลองสถานการณมอนติ
คารโล

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา
3

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ
กับสาระการเรียนรู

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา
14

บทที่ 9 การพยากรณ

3

 ขอบเขตของการพยากรณ
 องคประกอบของการพยากรณที่
ดี

11

1. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการบรรยายโดย
ใหนักศึกษารวมอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกีย่ วของ

อาจารย
อินทิรา ไพรัตน

กับสาระการเรียนรู

 ประเภทของการพยากรณ
 การพยากรณเชิงปริมาณ
- วิธีคาเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ ละวิธีการ
เฉลีย่ ถวงน้ําหนัก

2. ใหนักศึกษาฝกการคิด
วิเคราะหโดยการทํา
กรณีศึกษา

- วิธีการพยากรณโดยใชวิธีการ
ปรับใหเรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล
- การพยากรณแนวโนม
- การพยากรณที่มแี นวโนมและ
ฤดูกาล
- การพยากรณตัวแบบเชิงสาเหตุ
 การประเมินผลการพยากรณ
 การพยากรณเชิงคุณภาพ

15

ทบทวนบทเรียน

3

16

สอบปลายภาค

3

สรุปผลและอภิปราย แสดง
ความคิดเห็น

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรร
มที่

ผลการ

วิธกี ารประเมิน

เรียนรู

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล

1

1.1,1.2,1.4,1.5,2.1,2.6,3.1, แบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน
3.3,4.2,4.4,4.5,5.2,5.3
การทํากิจกรรม

2-7

10

2

1.1,1.2,1.5,2.1,3.1,3.3

8

40

3

1.1,1.2,1.3.1.4,1.5,1.7,2.1, แบบฝกหัด กรณีศึกษา การบาน
2.6,3.1,3.3,4.1,4.3,4.5,5.3,
การทํากิจกรรม

9-15

10

สอบกลางภาค

12

5.4
4

1.1,1.2,1.5,3.1,3.4, 5.3

สอบปลายภาค

16

40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ผูชวยศาตราจารยนฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารยสุชาดา คุมสลุด. (2556). การวิเคราะหเชิงปริมาณ
และสถิติสําหรับธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2545). การวิเคราะหเชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะหสถิติ : สถิตเิ พื่อการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ณัฏฐพันธ เขจรนันทร. (2545). การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท.
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญสวาง. (2551). สถิติเพือ่ ธุรกิจ.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
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
13

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ผลจากการประเมินผูสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ กษาโดยอาจารย ท า นอื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรีย นรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย และผลประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
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