รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว6างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)

การวิเคราะหKเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis and Business
Statistics

อาจารยKผูcสอน
(1) ดร.สุชาดา คุ-มสลุด

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)

คำนำ
รายละเอี ย ดรายวิ ช าการวิ เคราะหH เชิ ง ปริ ม าณและสถิ ติ ธุ ร กิ จ (Quantitative Analysis and Business
Statistics) รหัสวิชา 3693301 เป_นการจัดทำรายละเอียดประกอบรายวิชาการวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
หลัก สูต รบริห ารธุร กิจ บัณ ฑิต ในหมวดวิช าเฉพาะ วิช าแกน โดยมุe งเน- น ให- ผู-เรียนมี ความรู- ความเข- าใจเกี่ ยวกั บ
คณิตศาสตรHและสถิติที่จำเป_นสำหรับการบริหารธุรกิจ ได-แกe ความรู-พื้นฐานทางสถิติ ความนeาจะเป_น การประมาณคeา
การทดสอบสมมติฐาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส-น แบบจำลองสถานการณH การ
พยากรณH เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ
รายละเอียดรายวิชานี้เป_นสeวนสำคัญตeอผู-เรียน ที่เน-นทั้งการเรียนการสอนที่เป_นทฤษฎีและการศึกษาค-นคว-า
ด-วยตนเอง เพื่อให-ผู-เรียนได-แนวทางในการจัดการเรียนรู-ทฤษฎีและกรณีศึกษา จากกิจกรรมการเรียนการสอนภายใน
ห-องเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหมe ๆ โดยใช-ทักษะการค-นคว-าด-วยตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียน
ภายในห-อง ผู-เรียนสามารถนำความรู-ที่ได-จากรายวิชานี้ไปประยุกตHใช-ในอนาคตได-

คณะผู'จัดทำ
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน'า
ข-อมูลทั่วไป
จุดมุeงหมายและวัตถุประสงคH
ลักษณะและการดำเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู-ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

4
5
5
6
10
25
25
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขcอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3693301 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Quantitative Analysis and Business Statistics
2. จำนวนหนFวยกิต
3(3-0-6) หนeวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวeางประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาแกน
4. อาจารยOผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยOผู'สอน
อาจารยHผู-รับผิดชอบรายวิชา ผู-ชeวยศาสตราจารยHนฤมล โสภารัตนกุล
อาจารยHผู-สอน
ดร.สุชาดา คุ-มสลุด
ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปSที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปyที่ 2
6. รายวิชาที่ต'องเรียนมากFอน (Pre-requisite) (ถ'ามี)
ไมeมี
7. รายวิชาที่ต'องเรียนพร'อมกัน (Co-requisites) (ถ'ามี)
ไมeมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลFาสุด
13 พฤศจิกายน 2563
4
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หมวดที่ 2 จุดมุgงหมายและวัตถุประสงคK

1. จุดมุFงหมายของรายวิชา
1. เพื่อให-ผู-เรียนมีความรู-ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตรH และสถิติที่จำเป_นสำหรับการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให-ผู-เรียนมีเข-าใจในเรื่องความรู-ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตรH และสถิติที่จำเป_นสำหรับการบริหารธุรกิจ
3. เพื่ อ ให- ผู- เรีย นสามารถนำความรู- และความเข- าใจเกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตรH และสถิ ติ ที่ จ ำเป_ น สำหรับ การ
บริหารธุรกิจไปใช-ประโยชนHในอนาคตได2. วัตถุประสงคOในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เป_นการพัฒนาให-มีความสอดคล-องกับบริบทของผู-เรียน และการเปลี่ยนแปลงด-านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมถึงเพิม่ เติมจุดเน-นการในการทำความเข-าใจเนื้อหาการเรียนรู-ให-แกeผู-เรียนเฉพาะสาขาวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา
ความรู-ทางคณิ ตศาสตรHและสถิติที่ใชในการวิเคราะหHเชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต-ความแนeนอน
ความเสี่ยงและความไมeแนeนอน การโปรแกรมเชิงเส-น การวิเคราะหHโครงขeายงาน การจำลองสถานการณH รวมทั้ง
ประยุกตHใช-สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน 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. จำนวนชั่วโมงที่ใช'ตFอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝlก
สอนเสริม
45 ช.ม. ตeอภาค
การศึกษา

สอนเสริมเพื่อทดแทน
คาบเรียนที่ไมeสามารถ
ทำการสอนได- หรือ
ตามที่ผู-เรียนร-องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู-ความ
เข-าใจให-มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝlกงาน
ไมeมีการฝâกปฏิบัติงาน

การศึกษาด'วยตนเอง

ภาคสนาม

การศึกษา
(6 ชม.ตeอสัปดาหH)

90 ช.ม.ตeอภาค
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3. จำนวนชั่วโมงตFอสัปดาหOที่อาจารยOให'คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกFนักศึกษาเปnน
รายบุคคล
- อาจารยHประจำรายวิชา ให-คำปรึกษาได-ตามเวลาที่เหมาะสม และกำหนดไว- อาจารยHประจำรายวิชา ให-ผู-เรียนขอคำปรึกษาผeานทางกระดานสนทนา (Forum) ใน WBSC
- อาจารยHประจำรายวิชา จัดเวลาให-คำปรึกษาเป_นรายบุคคลหรือรายกลุมe ตามความต-องการของผู-เรียน โดยมี
การนัดหมายลeวงหน-า

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูcของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต-องพัฒนา
¡ 1.1.1 มี ความซื่ อสั ตยH สุ จริ ต เสี ยสละไมe เอารั ดเอาเปรี ยบผู- อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตe อ ตนเอง สั งคม และ
สิ่งแวดล-อม
¡ 1.1.2 มีความพอเพียงเป_นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร-าง
ภูมิคุ-มกัน
l 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข-อบังคับตeาง ๆ ขององคHกรและสังคม
¡ 1.1.4 มีความรู-ความเข-าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มีความสำคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปèญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ

ตน

1.2 วิธีการสอน
1.2.1 กำหนดวัฒนธรรมองคHกรให-กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข-อบังคับ
1.2.2 ปลูกฝèงให-นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน-นการเข-าชั้นเรียน การแตeงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝâกหัด โดยเน-นการสeงงานให-ตรงเวลา
1.2.4 ฝâกนักศึกษาให-มีความรับผิดชอบในการทำงาน มีความซื่อสัตยH ไมeทุจริต ไมeคัดลอกงานของผู-อื่นมาเป_นของ

1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข-าชั้นเรียน การสeงงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากการแตeงกายของนักศึกษาที่เป_นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน-าที่ ที่ได-รับมอบหมายรายกลุeมและบุคคล
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1.3.4 ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /แบบฝâกหัด ที่ได-รับมอบหมาย มีความซื่อสัตยH ไมeทุจริต ไมeนำ
ผลงานของผู-อื่นมาเป_นของตน
2. ความรู'
2.1 ความรู-ที่ต-องได-รับ
l 2.1.1 มีความรู-และความเข-าใจในสาระสำคัญของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการที่เกี่ยวข-องกับ
ธุรกิจระหวeางประเทศ
¡ 2.1.2 มีความรู-และความเข-าใจในองคHความรู-อื่นๆ ที่เกี่ยวข-อง โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกตHใชได-อยeางเหมาะสม
¡ 2.1.3 มีความรู-เกี่ยวกับความก-าวหน-าทางวิชาการและวิชาชีพด-านธุรกิจระหวeางประเทศ รวมทั้งมีความ
เข-าใจในผลกระทบในสถานการณHทเี่ ปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอยeางเทeาทัน
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 สอนแบบเน-นผู-เรียนเป_นสำคัญ มุeงเน-นให-ผู-เรียนมีความรู-และความเข-าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
2.2.2 บรรจุบทเรียน (upload) ในระบบจัดการเรียนการสอนออนไลนH (WBSC-LMS) สeงเสริม ให-ผู-เรียน ศึกษา
ค-นคว-าความรู- ด-วยตัวเองในแตeละสัปดาหH
2.2.3 บรรยายจากสื่อ Power Point พร-อมยกตัวอยeางประกอบโดยเน-นตัวอยeางการแก-ปèญหาทางด-านธุรกิจ
2.2.4 มอบหมายงานตeางๆ ให-นักศึกษาฝâกปฏิบัติทั้งในห-องเรียนและนอกห-องเรียน
2.2 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช-ข-อสอบแบบปรนัย
2.3.2 ประเมินจากการสอบประมวลความรู- เพื่อวัดความเข-าใจของนักศึกษา
2.3.3 ประเมินจากงาน /กิจกรรมตeางๆ ที่มอบหมายให-นักศึกษาฝâกปฏิบัติทงั้ ในห-องเรียนและนอกห-องเรียน
เชeน แบบฝâกหัดท-ายบทเรียน และแบบฝâกหัดเพิ่มเติม
3. ทักษะทางปoญญา
3.1 ทักษะทางปèญญาที่ต-องพัฒนา
¡ 3.1.1 สามารถสืบค-น แสวงหาความรู- และประเมินข-อมูลเพิ่มเติมได-ด-วยตนเองเพื่อการเรียนรู-ตลอดชีวิต
และทันตeอการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
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¡ 3.1.2 มีความคิด คิดอยeางสร-างสรรคH อยeางมีวิจารณญาณและเป_นระบบ สามารถบูรณาการความรู-จาก
สาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณHเพื่อใช-ในการแก-ปèญหาทางธุรกิจ และสถานการณHทั่วไปได-อยeางเหมาะสม
l 3.1.3 สามารถคิด ค-น วางแผน วิเ คราะหHท างเลือ กและผลกระทบจากทางเลือ กอยeา งรอบด-า นมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล-องกับสถานการณHทางธุรกิจ ทำให-เกิดการได-เปรียบทางการ
แขeงขันทางธุรกิจ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 สอนแบบเน-นผู-เรียนเป_นสำคัญ มุeงเน-นให-ผู-เรียนมีความรู-และความเข-าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
3.2.2 บรรจุ บ ทเรีย น (upload) ในระบบจั ด การเรีย นการสอนออนไลนH (WBSC-LMS) สe งเสริม ให- ผู- เรีย น
ศึกษาค-นคว-าความรู- ด-วยตัวเองในแตeละสัปดาหH
3.2.3 บรรยายจากสื่อ Power Point พร-อมยกตัวอยeางประกอบโดยเน-นตัวอยeางการแก-ปèญหาทางด-านธุรกิจ
3.2.4 มอบหมายงานตeางๆ ให-นักศึกษาฝâกปฏิบัติทงั้ ในห-องเรียนและนอกห-องเรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากความสามารถในการคิดวิเคราะหHจากกรณีศึกษาที่มอบหมายให3.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การรeวมกิจกรรมการอภิปราย และการตอบคำถาม
3.3.3 ประเมินจากงาน /กิจกรรมตeางๆ ที่มอบหมายให-นักศึกษาฝâกปฏิบัติทั้งในห-องเรียนและนอกห-องเรียน
เชeน แบบฝâกหัดท-ายบทเรียน และแบบฝâกหัดเพิ่มเติม
4. ทักษะความสัมพันธOระหวFางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธHระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต-องพัฒนา
=4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได-รับมอบหมายทั้งในฐานะผู-นำและผู-ตามได-อยeางมีประสิทธิภาพ
¡ 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสร-างสรรคHในการแก-ไขสถานการณHทั้งของตนเองและสeวนรวม พร-อมทั้งชeวยเหลือ
และอำนวยความสะดวกด-านตeางๆ
¡ 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธH สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเข-ากับวัฒนธรรมองคHการ และทำงาน
รeวมกับผู-อื่นได-เป_นอยeางดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การเรียนแบบมีสวe นรeวมปฏิบัติการ
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4.2.2 มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุeม) /แบบฝâกหัด โดยเน-นความรู-ที่ได-ศึกษาในชั้นเรียน
เพื่อดูความสามารถในการทํางานเป_นทีม กล-าที่จะแสดงภาวะผู-นํา ผู-ตามได-อยeางเหมาะสมตามสถานการณH
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในห-องเรียน เชeน การเข-าเรียน การมีสeวนรeวมในกิจกรรมในห-องเรียน พฤติกรรม
การทำงานเป_นทีม และการสeงงาน
4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงานตeางๆ และการเป_นผู-นำ ผู-ตามในการอภิปรายซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะหOเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหHเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต-องพัฒนา
=5.1.1 สามารถประยุกตHใช-หลักคณิตศาสตรH สถิติ และการวิเคราะหHเชิงปริมาณมาใช-ในการวิเคราะหHและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
¡ 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตeางประเทศได-อยeางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน และ
มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม
¡ 5.1.3 สามารถประยุกตHใช-เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร ค-นคว-า ประมวลผล และสนับสนุน
การดำเนินงานธุรกิจระหวeางประเทศได-อยeางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 สอนแบบเน-นผู-เรียนเป_นสำคัญ มุeงเน-นให-ผู-เรียนมีความรู-และความเข-าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
สำคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะหHเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
5.2.2 บรรจุ บ ทเรีย น (upload) ในระบบจั ด การเรีย นการสอนออนไลนH (WBSC-LMS) สe งเสริม ให- ผู- เรีย น
ศึกษาค-นคว-าความรู- ด-วยตัวเองในแตeละสัปดาหH
5.2.3 บรรยายจากสื่อ Power Point พร-อมยกตัวอยeางประกอบโดยเน-นตัวอยeางการแก-ปèญหาทางด-นการ
ธุรกิจ
5.2.4 มอบหมายงานตeางๆ ให-นักศึกษาฝâกปฏิบัติทั้งในห-องเรียนและนอกห-องเรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการสอบปลายภาค โดยใช-ข-อสอบแบบปรนัย
5.3.2 ประเมินจากแบบทดสอบ เพื่อวัดความเข-าใจของนักศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่
1

แนะนำเนื้อหาในบทเรียน ความเปGนมา
และความสำคัญของการศึกษาในรายวิชา
ความรู6พื้นฐานทางสถิติ
- ประเภทของขRอมูล
- ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ
- ความนWาจะเปGน
- ประชากรและตัวอยWาง
- คWาพารามิเตอรYและคWาสถิติ
- ประเภทของสถิติ
- ระเบียบวิธีทางสถิติ
- ประโยชนYของสถิติ
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRพื้นฐานทางสถิติ

จำนวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
ผู6สอน
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สื่อการสอน PowerPoint
ขRอ 1 ขRอ 2
ดร.สุชาดา
1.แนะนำวิธีการเรียนการสอน และ 2. ตำราประกอบการสอน
และขRอ 3
คุRมสลุด
อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงคY วิชาการวิเคราะหYเชิง
และ เป^าหมายของรายวิชา เกณฑY ปริมาณและสถิติธุรกิจ
การวัดผลและประเมินผล แนะนำ
หนังสือเรียน และwebsite เพิ่มเติม
2. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน วัตถุประสงคYของ
วิชา แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล ในระบบ
จัดการเรียนการสอนออนไลนY
(WBSC-LMS)
3. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
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สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1.สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
4. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
2

บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา
- การวัดแนวโนRมเขRาสูWสWวนกลาง
- คWาเฉลี่ยเลขคณิต
- คWามัธยฐาน
- คWาฐานนิยม
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องสถิติเชิงพรรณนา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
สถิติเชิงพรรณาในการคำนวนไดR

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด
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สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 2 สถิติเชิงพรรณนา (ตSอ)
- การวัดการกระจาย
- พิสัย
- สWวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องสถิติเชิงพรรณนา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
สถิติเชิงพรรณาในการคำนวนไดR

3

4

บทที่ 3 การประมาณคSา
- การประมาณคWาแบบจุด
- การประมาณคWาแบบชWวง
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
ผู6สอน
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.สื่อการสอน PowerPoint
ขRอ 1 ขRอ 2
ดร.สุชาดา
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ 2. ตำราประกอบการสอน
และขRอ 3
คุRมสลุด
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ วิชาการวิเคราะหYเชิง
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCปริมาณและสถิติธุรกิจ
LMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)

1.สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด
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สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

ความรูRเรื่องการประมาณคWา
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
สถิติการประมาณคWาในการคำนวน
ไดR

5

บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
- สมมติฐานทางสถิติ
- ความผิดพลาดในการทดสอบ
สมมติฐาน
- คWาวิกฤต
- การทดสอบคWาเฉลี่ยของประชากร
- การทดสอบสัดสWวนของประชากร
- การทดสอบความแปรปรวนของ
ประชากร
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1.สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด
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สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

6

- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติไดR
บทที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน (ตSอ)
- การทดสอบผลตWางของคWาเฉลี่ยของ
ประชากร
- การทดสอบผลตWางของสัดสWวนของ
ประชากร
- การทดสอบผลตWางของความ
แปรปรวนของประชากร
- การทดสอบความแตกตWางของ
สัดสWวนของประชากรเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะหYความแปรปรวน
(Analysis of Variance : ANOVA)
- การเปรียบเทียบพหุคูณ

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1.สื่อการสอน PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

สงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

14

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

7

Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการทดสอบสมมติฐาน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติไดR
บทที่ 5 การพยากรณ0
- ขอบเขตของการพยากรณY
- องคYประกอบของการพยากรณYที่ดี
- ประเภทของการพยากรณY
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการพยากรณY
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และ
พยากรณYทางธุรกิจไดR

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

15

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

8

บทที่ 5 การพยากรณ0 (ตSอ)
- การพยากรณYเชิงปริมาณ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการพยากรณY
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และ
พยากรณYทางธุรกิจไดR

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

9

บทที่ 6 การใช6โปรแกรมเชิงเส6น
- รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเสRน
- ประโยชนYและการนำไปใชR
- ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเสRน
- สรRางตัวแบบของปàญหา

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

สอดคล6องกับ
ผู6สอน
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)
ขRอ 1 ขRอ 2
ดร.สุชาดา
และขRอ 3
คุRมสลุด

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

16

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

10

- การแกRปàญหาของตัวแบบ
- การแกRปญ
à หาโปรแกรมเชิงเสRนดRวย
กราฟ
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการใชRโปรแกรมเชิงเสRน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
โปรแกรมเชิงเสRนในการแกRปàญหา
ทางธุรกิจไดR
บทที่ 6 การใช6โปรแกรมเชิงเส6น (ตSอ)
- การแกRปàญหาการโปรแกรมเชิงเสRน
ดRวยวิธีซิมเพล็กซY
- ขั้นตอนการแกRปàญหาโดยวิธีซิม
เพล็กซY
- การวิเคราะหYความไวตWอการ
เปลี่ยนแปลงและราคาเงา
Learning Outcome

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

17

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

11

- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการใชRโปรแกรมเชิงเสRน
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
โปรแกรมเชิงเสRนในการแกRปàญหา
ทางธุรกิจไดR
บทที่ 7 การวิเคราะห0ขSายงานและ
ควบคุมการติดตามงาน
- ความเปGนมาและความแตกตWาง
ระหวWาง PERT และ CPM
- ขั้นตอนการสรRางแผนผังขWายงาน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องการวิเคราะหYขWายงาน
และควบคุมติดตามงาน
- นักศึกษาสามารถวางแผนการสรRาง
แผนผังขWายงานไดR

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. ใหRนักศึกษาแบWงกลุWมรWวมกัน

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

18

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

แกRปàญหาจากกรณีศึกษาการ
วิเคราะหYขWายงานและควบคุมกัน
ติดตามงาน
12

บทที่ 7 การวิเคราะห0ขSายงานและ
ควบคุมการติดตามงาน (ตSอ)
- การสรRางแผนผังขWายงาน PERT และ
CPM
- การประมาณการเวลาทำงานไมW
แนWนอน
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
การวิเคราะหYขWายงานและควบคุม
ติดตามงานในการดำเนินงานทาง
ธุรกิจไดR

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
4. ใหRนักศึกษาแบWงกลุมW รWวมกัน
แกRปàญหาจากกรณีศึกษาการ

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

19

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

ผู6สอน

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด

วิเคราะหYขWายงานและควบคุมกัน
ติดตามงาน
13

บทที่ 8 ตัวแบบจำลองสถานการณ0
- ขั้นตอนการจำลองสถานการณY
- ตัวแบบจำลองสถานการณYมอนติ
คารYโล
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องตัวแบบจำลอง
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
ตัวแบบจำลองในการดำเนินงานทาง
ธุรกิจไดR

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ
การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย

14

บทที่ 9 ทฤษฎีการตัดสินใจ
- ประโยชนYของทฤษฎีการตัดสินใจ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สื่อการสอน
1. บรรจุ (upload) เนื้อหาวิชา สื่อ PowerPoint

20

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 24 ก.พ. 60)
สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

- ตัวแบบการตัดสินใจการแสดงขRอมูล
- ชนิดของการตัดสินใจภายใตR
สภาวการณYตWางๆ
- การตัดสินใจภายใตRสภาวะที่แนWนอน
- การตัดสินใจภายใตRสภาวะความ
เสีย่ ง
Learning Outcome
- นักศึกษาสามารถอธิบายไดRถึงเนื้อหา
ความรูRเรื่องทฤษฎีการตัดสินใจ
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหY และใชR
ทฤษฎีการตัดสินใจในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจไดR
15

ทบทวนบทเรียนประเด็นที่ศึกษาในหัวขRอ
ทฤษฎีการตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเสRน
การวิเคราะหYและควบคุมการติดตามงาน
ตัวแบบจำลองสถานการณYและการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การเรียนการสอน ในระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลนY (WBSCLMS)
2. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR
3. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
3. การสอบประมวลความรูRทางดRาน
สถิติ

2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ
3. แบบทดสอบประมวล
ความรูRทางดRานสถิติ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหRผูRเรียนมีสWวน
รWวมอภิปรายในประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวขRองกับสาระการเรียนรูR

1. สื่อการสอน
PowerPoint
2. ตำราประกอบการสอน
วิชาการวิเคราะหYเชิง

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

ขRอ 1 ขRอ 2
และขRอ 3

ผู6สอน

ดร.สุชาดา
คุRมสลุด
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สัปดาห0 หัวข6อการสอน / Learning Outcome
ที่

จำนวน
ชั่วโมง

พยากรณY

16

การสอบปลายภาค

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. เปxดโอกาสใหRนักศึกษาอภิปราย
และซักถามในประเด็นที่สนใจและ
สงสัย
-

สื่อการสอน

สอดคล6องกับ
จุดมุSงหมาย
รายวิชา (ระบุข6อ)

ผู6สอน

-

-

ปริมาณและสถิติธุรกิจ

-

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาหY จำนวน 15 สัปดาหY
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู3
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท3 ี่ได3
วิธีการประเมิน
(ระบุข3อ)
1. การเข@าชั้นเรียน /
1.1.1 , 1.1.2 , 1. ประเมินจากการตรง
การตรงตFอเวลา / การ
เวลาของนักศึกษาในการ
1.1.3 , 1.1.4
แตFงกาย /ความ
เข@าชั้นเรียน การสFงงาน
3.1.2 , 3.1.3
รับผิดชอบตFอตนเอง/
ตามกำหนดระยะเวลาที่
4.1.1 , 4.1.2
การมีจิตสำนึกความ
มอบหมาย
ถูกต@อง/คุณธรรม
2. ประเมินจากการแตFง
จริยธรรม
กายของนักศึกษาที่เปYนไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน@าทีท่ ี่
ได@รับมอบหมาย
2. แบบฝ_กหัด/
1.1.1 , 1.1.2 , 1. ประเมินจากการตรง
กิจกรรม / งานที่ได@รับ
1.1.3 , 1.1.4 เวลาของนักศึกษาในการ
มอบหมาย
2.1.1 , 2.1.2 , เข@าชั้นเรียน การสFงงาน
(งานเดี่ยวและงาน
2.1.3
ตามกำหนดระยะเวลาที่
กลุFม)
3.1.1 , 3.1.2 , มอบหมาย
3.1.3
2.ประเมินจากความ
4.1.1 , 4.1.2 , รับผิดชอบในหน@าทีท่ ี่ได@รับ
มอบหมาย
4.1.3
3. ประเมินจากงาน /
5.1.1 , 5.1.2 ,
กิจกรรมตFางๆ ที่
5.1.3
มอบหมายให@นักศึกษาฝ_ก
ปฏิบัติทั้งในห@องเรียน ต@อง
มีความซื่อสัตยd ไมFทุจริต
ไมFนำผลงานของผู@อื่นมา
เปYนของตน

สัปดาหDที่
ประเมิน
1-15

สัดสEวนของการ
ประเมินผล
20%

1-15

20%
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กิจกรรมที่

ผลการเรียนรูท3 ี่ได3
(ระบุข3อ)

วิธีการประเมิน

สัปดาหDที่
ประเมิน

สัดสEวนของการ
ประเมินผล

7-8

20%

16

40%

4. ประเมินจากการมีสFวน
รFวมในการแสดงความ
คิดเห็นการทำกิจกรรม
5. ประเมินจากพฤติกรรม
ในห@องเรียน เชFน การมี
สFวนรFวมในกิจกรรมใน
ห@องเรียน พฤติกรรมการ
ทำงานเปYนทีม
3 . ป ร ะ เ มิ น จ า ก
แบบทดสอบประมวล

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4

1.ประเมินจาก
แบบทดสอบประมวล

ความรู@ ท างด@ า นสถิ ติ
เพื่อวัดความเข@าใจของ
นักศึกษา

2.1.1 , 2.1.2 ,
2.1.3
3.1.1 , 3.1.2 ,

ความรู@ทางด@านสถิติ เพื่อ
วัดความเข@าใจของ
นักศึกษา

3.1.3
4.1.1
5.1.1
4. สอบปลายภาค

1.1.1 , 1.1.2 ,
1.1.3 , 1.1.4
2.1.1 , 2.1.2 ,

1. ประเมินจากการสอบ
ปลายภาค โดยใช@ข@อสอบ
แบบปรนัย

2.1.3
3.1.1 , 3.1.2 ,
3.1.3
5.1.1
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
นฤมล โสภารัตนกุล และสุชาดา คุ@มสลุด. (2556). การวิเคราะห*เชิงปริมาณและสถิติสำหรับธุรกิจ.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข3อมูลสำคัญ
กัลยา วานิชยdบัญชา. (2556). การวิเคราะห*เชิงปริมาณ (พิมพ*ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห*สถิติ : สถิติเพื่อการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพdแหFง
จุฬาลงกรณdมหาวิทยาลัย.
สุทธิมา ชำนาญเวช. (2547). การวิเคราะห*เชิงปริมาณ (พิมพ*ครั้งที่ 5 แกLไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ :
วิทยพัฒนd.
3. เอกสารและข3อมูลแนะนำ
ชัชวาลยd เรื่องประพันธd. (2556). สถิติพื้นฐาน. ขอนแกFน : ภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตรd.
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญFสวFาง. (2551). สถิติเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพdแหFง
จุฬาลงกรณdมหาวิทยาลัย.
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. กลยุทธDการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุFมระหวFางผู@สอนและผู@เรียน
- แบบประเมินผู@สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธDการประเมินการสอน
- แตFงตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน เพื่อกำกับดูแลการสอนให@ได@คุณภาพ
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- ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู@ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู@
3. การปรับปรุงการสอน
- ผู@ประสานงานรายวิชา และคณาจารยdผู@สอนรFวมกันระดมสมองกำหนดกลยุทธdวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปñ ญ หา และอุปสรรคจากมคอ.5 เพื่ อหาแนวทางในการ
แก@ปñญหารFวมกัน
- ปรับ กลยุท ธการสอน และการบู รณาการความรู@ เพื่ อให@ สอดคล@ องกั บ ธรรมชาติ ของผู@ เรียนแตF ละ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตFงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู@ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข@อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู@เรียน วิธีการให@คะแนนสอบ และการให@คะแนนตามข@อกำหนดการ
วัดและประเมินผลประจำรายวิชา
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข@อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข@อ 4
- ปรับปรุงรูปแบบการสอนให@มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน@นผู@เรียนเปYนสำคัญ
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