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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบญัชบีณัฑิต 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3303102 การวิเคราะห์เชงิปริมาณและสถิติธุรกิจ    
                               Quantitative Analysis & Business Statistics 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียน  
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
 4.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1) )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรือนแป้น 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  081-814-0926   E-mail; rwiroaj@hotmail.com 
 4.2  อาจารยผ์ู้สอนรายวชิา 
  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรือนแป้น 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ช้ัน 2       
  โทร.  081-814-0926   E-mail; rwiroaj@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่  3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ เทคนิคทางคณิตศาสตรและ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณมาชวยในการตัดสินใจ       สามารถนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  คุณธรรม  จริยธรรม  มาประยุกตใชกับการวิเคราะหเชิงปริมาณไดอยางเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :  เพื่อใหนักศึกษาสามารถดึงขอมูลจาก
สถานการณที่กําหนดใหไปแปรรูปเปนสารสนเทศแลวนําไปใชประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจไดโดยใช
ตัวแบบทางคณิตศาสตรและสถิติทางธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ  เขาชวย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 
    ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอนและความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจําลองสถานการณ์
รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถติิเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ  
     A study of mathematics and statistics for quantitative analysis; decision making 
techniques given certainty and uncertainty; including the application of descriptive 
statistics and inferencial statistics for business planning and decision making. 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล   จาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ช่ัวโมงแรกของการสอน เช่น 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 081-814-0926  
    3.2  E-mail; E-mail; rwiroaj@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. เข้าใจในวิชาชีพ  
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. มีจิตสํานึก 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
3. อภิปรายกลุ่ม 
4. กําหนดให้นกัศึกษานําเสนอตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง/
วิเคราะห์  
 

1. พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมนิตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู ้ 
 1. เข้าใจทฤษฏี 
 2. บูรณาการได้จริง 
 3. มีเทคนคิปฏิบัติงาน   
 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ทําแบบฝึกหัด 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอ 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. แบบฝึกหัด 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 1. สืบค้น ประมวลผล 
 2. ประยุกต์ใช้ตัดสินใจ 
 3.รายงานผลถูกต้อง 

 
1. การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมองด้วยการวิเคราะห์กรณีศกึษา 
3. การนําเสนอข้อมูล 
 

 
1. การสอบข้อเขียนโดยเน้นการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 
2. การนําเสนอข้อมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
  1. ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  
  2. มมีนุษย์สัมพันธ์ 
  3. แก้ปัญหาในบทบาทผูน้ํา   
  4. พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการนําเสนองาน   
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 2. สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 

  

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาด้วยตนเอง  
 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอข้อมูล 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

3303102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ                     
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

กระบวนการตัดสินใจดวยการวิเคราะหเชิง

ปริมาณ 

-ความนํา 
-กระบวนการตัดสินใจ 
-การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

-ประวัติยอของ MS/OR 
-ประโยชนการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

-สอดแทรกคุณภาพ จริยธรรม  การมีจิตสํานึก  
ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมและความ
ซื่อสัตยสุจริต 
-จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
-เคารพคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบขององคกรและ
สังคม  ภาวะผูนํา  ผูตาม  การทํางาน 
เปนทีม 
 

ปฐมนิเทศ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่2 ความนาจะเปน 

-ความนํา 
-เหตุการณไมเกิดรวม 
-การจําแนกประเภทความนาจะเปน 
-กฎของความนาจะเปน 
-ความนาจะเปนภายหลงักับทฤษฎีบทความ

การบรรยาย การศึกษาด้วย
ตนเอง  

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

นาจะเปนของเบส 
 

สัปดาห์ที ่3 ความนาจะเปน (ตอ) 

-ตัวแปรสุมและคาคาดหมาย 
-การแจกแจงความนาจะเปน 
-คาคาดหมาย คาความแปรปรวน    
 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
-การอภิปรายกลุม 
-กรณีศึกษา 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่4 ทฤษฎีการตัดสินใจ 

-ขั้นตอนการตัดสินใจ 
-สถานการณการตัดสินใจ 
-คาของเงินที่คาดหมายกับคาเสียโอกาสที่
คาดหมาย 
-การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน 
-แขนงการตัดสินใจ 

 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่5 ทฤษฎีสินคาคงคลัง 

-ตัวแบบการสั่งซื้ออยางประหยัดขั้นพื้นฐาน 
-ตัวแบบการสั่งซื้ออยางประหยัดเมื่อมีการ
ทยอยสงทยอยใช 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบคําถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

-ตัวแบบการสั่งซื้ออยางประหยัดเมื่อมีการให
สวนลด 

 

สัปดาห์ที ่6 ตัวแบบแกปญหากําหนดการเชิงเสน 
-การสรางตัวแบบกําหนดการเชิงเสน 
-การหาคําตอบที่เปนไปไดโดยวิธีใชกราฟ 
-การเลือกคําตอบที่เหมาะที่สุด 
-อภิปรายกลุม  การทํางานเปนทีม 
ภาวะผูนํา ผูตาม 
-ความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน  ผูเรียน
กับอาจารย ผูเรียนกับสังคม 
 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่7 ตัวแบบแกปญหากําหนดการเชิงเสน (ตอ) 
-กรณีศึกษา 
-คุณภาพ  จริยธรรม   จิตสํานึก  ความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม  ซื่อสัตยสุจริต 
-ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  เคารพกฎหมาย  
กฎจราจร  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

บรรยาย 
การอภิปรายกลุ่ม 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่9 ตัวแบบแกปญหาการขนสง 

-การสรางตารางมาเปนตัวแบบแกปญหาการ
ขนสง 
-การสรางคําตอบเริ่มตน 
-การปรับปรุงคาเหมาะที่สุด 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

-กรณีพิเศษของปญหาการขนสง 

 

สัปดาห์ที ่10 การจัดการโครงการ 

-แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะหโครงการ 
-ตัวชี้วัดความคุมคาของโครงการ 
-เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบ
โครงการ 
-วิธีวิถีวิกฤต 

 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่11 กระบวนการมารคอฟ 

-แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการ
มารคอฟ 
-ตัวแบบกระบวนการมารคอฟ 
-ความนาจะเปนแบบทรานเซียนต 
-การหาความนาจะเปนแบบทรานเซียนต  ณ  
สถานะคงที่ 
-กระบวนการมารคอฟชนิดดูดกลืน 

 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่12 ทฤษฎีเกมส 

-ภาษาของเกมส 
-การเลนเกมสโดยใชกลยุทธเดี่ยว 
-การเลนเกมสโดยใชกลยุทธผสม 
-กลยุทธเดน 
-จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
-ซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่13 ตัวแบบเขาแถวรอคอย 

-การมาถึงของลูกคา 
-แถวของลูกคา 
-บริการของพนักงาน 
-ตนทุนของแถวรอคอย 

 

การบรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่14 ตัวแบบจําลองสถานการณ 

-ตัวแบบจําลองสถานการณแบบมอนต คารโล 
-ตัวอยางการใชการจําลองสถานการณแบบ
มอนตคารโล 
-ขอดี ขอเสีย ของตัวแบบจําลองสถานการณ 
 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ตํารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่15 ทบทวนบทเรียน การนําเสนองานของนักศึกษา สไลด์จากคอมพิวเตอร์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง      

 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1. เข้าใจในวิชาชีพ  
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. มีจิตสํานึก 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห์ การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

20 % 
การสอบกลางภาค 

40% 
การสอบปลายภาค 

40% 
 

 1. เข้าใจทฤษฏ ี
 2. บูรณาการได้จริง 
 3. มีเทคนคิปฏิบัติงาน   
 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  

  1. สืบค้น ประมวลผล 
 2. ประยุกต์ใช้ตัดสินใจ 

 3.รายงานผลถูกต้อง 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์  

 1. ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  
  2. มมีนุษย์สัมพันธ์ 
  3. แก้ปัญหาในบทบาทผูน้ํา   
  4. พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 

 1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 2. สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 

 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์  
 

 

รวม 100% 

 
 

 
 
 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน                                                                  
           สุปญญา  ไชยชาญ. (2548). การวเิคราะหเชิงปริมาณฉบับสมบูรณ. (พิมพครั้งที่ 4)   

       พี.เอ.ลีฟริ่ง :  กรุงเทพมหานคร. 

            วิโรจน เรือนแปน.(2547).การศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการเลี้ยงแพะของ    

       สมาชิกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทุงครุ กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร.     

       (เอกสารอัดสําเนา) 

2.เอกสารและข้อมูลสาํคญัทีน่ักศึกษาจําเปน็ต้องศึกษาเพิม่เติม 
เว็บไซตเกี่ยวกับ ทฤษฎีความนาจะเปน  ทฤษฎีการตัดสินใจ  ทฤษฎีสินคาคงคลัง  ทฤษฎี
เกมส  โปรแกรมเชิงเสนตรง  เปนตน 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 
      Internet Search  

       ตําราเกี่ยวกับ  การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน :  หลักสูตรกําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรงุการสอน  :  ควรมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา :  นําข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


