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รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา : วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา : 3403004 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ 
Quantitative Analysis 
2. จ านวนหน่วยกิต : 3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุม่วิชาแกน หลักสูตรบรหิารธุรกิจ 
4. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน : 
4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
1) ) อาจารย์วรพงศ์  โพล้งอยู ่
สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
โทร. 0839667863 
4.2 อาจารย์ผูส้อนรายวิชา 
1) อาจารย์วรพงศ์  โพล้งอยู ่
สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
โทร. 0839667863 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน : ภาคการศึกษา 1/2559 ช้ันปีที่ 3 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสดุ : 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจกระบวนการตดัสินใจและใช ้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชงิปริมาณเพื่อช่วยในการตดัสินใจ สามารถน าแนวคดิระบบเศรษฐกิจ 
พอเพียง คุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างเหมาะสม 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษาสามารถดึงข้อมูลจาก 
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ไปแปรรูปเป็นสารสนเทศแล้วน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้โดยใช้ 
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ันๆ เขา้ช่วย 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้า 
คงเหลือ ทฤษฏีการขนสง่ การจัดโครงการ ทฤษฏีเกม ตัวแบบแถวคอยและกระบวนการมาร์คอฟ 
Probability and decision theory, linear programming, inventory model and 
control, transportation theory, project management, game theory, queuing and the 
Markov approach. 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา : 
จ านวนช่ัวโมงบรรยาย 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
จ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
จ านวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
รายบุคคล จ านวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ทีจ่ะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ัน 
เรียน สปัดาหล์ะ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน 
ช่ัวโมงแรกของการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
 1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่างๆ ขององค์กรและ 
สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
3. อภิปรายกลุม่ 
4. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง/ 
วิเคราะห ์
1. พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การน าเสนอ/ 
การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพือ่นร่วมกจิกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ใหฝ้ึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุม่สมัภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมิน 
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผูเ้รียน 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี 
ที่ส าคัญในการบริหารธุรกจิ 
 2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปญัหาทางด้านธุรกจิ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู ้
ทักษะ และการใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสมกบัการแก้ปัญหา 
 2.3 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบรหิารธุรกิจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. ท าแบบฝกึหัด 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอ 
3. แบ่งกลุม่อภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี 

 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน     การ

สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

แนะน าบทเรียนและทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าตัวและ
อธิบายเน้ือหารายวิชา 
จุดประสงค์และเป้าหมายของ
รายวิชาเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือ 
แหล่งการเรียนรู้ และwebsite 
เพิ่มเติม 
2.ทดสอบความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 
3. มอบหมายงาน (ท าใบประวัติ
ตนเอง) 

 

2 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1.1 ระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ 
1.2 การน าระเบียบวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
1.3 ประโยชน์ของการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณต่อธุรกิจ 
1.4 ลักษณะของงานที่ใช้กับ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

3 
 
 
 
 
 
 

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
2. สรุปและซักถาม 
3. กิจกรรมบทที่ 1 

 

3 
 
 

 

บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
2.1 ความหมายของการ
ตัดสินใจ 
2.2 ชนิดของการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ 
 2.3 การตัดสินใจภายใต้
สภาวะความเสี่ยง 
2.4 ตัวแบบการตัดสินใจการ
แสดงข้อมูลการตัดสินใจโดยใช้
มูลค่าคาดคะเนทางการเงิน 
2.5  การตัดสินใจโดยใช้มูลค่า
คาดคะเนทางการเงิน 

3 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

4 
 
 
 

บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
2.6 การตัดสินใจกรณีทางเลือก
หลายขั้นตอน 
2.7  การสร้างแขนงการ
ตัดสินใจ 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 2 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด

 



2.8 หลักเกณฑ์การใช้
สัญลักษณ์ในการสร้างแขนง
การตัดสินใจ 
2.9 วิธีการสร้างแขนงการ
ตัดสินใจ  
2.10 การประยุกต์แขนงการ
ตัดสินใจ 

วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

5 
 
 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข่ายงาน
และควบคุมการด าเนินงาน 
(PERT/CPM) 
3.1 ความเป็นมา 
3.2 ความแตกต่างระหว่าง 
PERT และ CPM 
3.3 ขั้นตอนการสร้างแผนผัง
ข่ายงาน 
3.4 การค านวณหาเส้นทาง
วิกฤต 
3.5 การประมาณการเวลา
ท างานไม่แน่นอน 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 2 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

6 
 
 
 

บทที่ 4  การโปรแกรมเชิงเส้น 
4.1 ความเป็นมา 
4.2 ประโยชน์และการน าไปใช้ 
4.3 ขั้นตอนของการโปรแกรม
เชิงเส้น 
4.4 สร้างตัวแบบของปัญหา 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 3  
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

7 บทที่ 4  การโปรแกรมเชิงเส้น 
4.5 การแก้ปัญหาของตัวแบบ 
4.6 การแก้ปัญหาโปรแกรมเชิง
เส้นด้วยกราฟ 
 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 4 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

8 สอบกลางภาค -   
9 บทที่ 5 ทรัพยากรคงคลัง 

5.1  วัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมทรัพยากรคงคลัง 
5.3  ประเภทและหน้าที่ของ
ทรัพยากรคงคลัง 
5.3  ปริมาณการสั่งซ้ือที่
ประหยัดที่สุดโดยวิธี
คณิตศาสตร์ 

3 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

10 
 
 

บทที่ 5  ทรัพยากรคงคลัง 
5.5  การหาจุดสั่งซ้ือ 
5.6  การค านวณหาปริมาณ

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 5 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 

 



 
 
 

การสั่งซ้ือที่ประหยัดในกรณี
ส่วนลดปริมาณ 
 

Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

11 
 

 

บทที่ 6  ตัวแบบแถวคอย 
6.1 องค์ประกอบของระบบ
แถวคอย 
6.2  ต้นทุนของระบบแถวคอย 
6.3 การแจกแจงของการมารับ
บริการและการให้บริการ 
6.4  ตัวแบบพื้นฐานของระบบ
แถวคอย 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 5 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

12 
 
 
 

 

บทที่ 7 ตัวแบบมาร์คอฟ 
7.1  ตัวแบบมาร์คอฟกับการ
ตัดสินใจ 
7.2 คุณสมบัติของปัญหาที่จะ
น าตัวแบบมาร์คอฟมาใช้
แก้ปัญหา 
7.3  ลูกโซมาร์คอฟ 
7.4 การหาสัดส่วนในระยะสั้น 
7.5การหาสัดส่วนในระยะยาว 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 6 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

13 บทที่ 8 ทฤษีเกม 
8.1 เกมระหว่า 2ฝ่ายที่มี
ผลรวมเป็นศูนย์ 
8.2 เกมที่ใช้กลยุธ์แท้ 
8.3 เกมที่ใช้กลยุทธ์ผสม 
8.4 การแก้ปัญหาด้วยวิธีเล
คณิต 

3 1. ทบทวนเน้ือหาบทที่ 7 จาก
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
2. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
3. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

14 น าเสนองาน 3 1. ส่งงานที่มอบหมาย 
( รายงานกลุ่ม)  
2. น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 

 

15 ทบทวนบทเรียน 3 1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน 
Power point 
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิด
วิเคราะห์โดยการท าแบบฝึกหัด 

 

16 สอบปลายภาค - -  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 

 
1.1.1, 1.1.2,     เช็คช่ือและสังเกต 

   พฤติกรรม   
ทุกสปัดาห์  

            
10 
 

2 1.1.2, 2.1.1, 3.1.1,   สอบกลางภาค 8 20 



3.1.2, 5.1.1 
3 

 
1.1.1, 1.1.2,  2.1.1,  
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3,  5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3 

  ตรวจงานที่มอบหมาย
(แบบฝึกหัด รายงาน ) 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

30 
 

4 1.1.3, 2.1.1, 3.1.1    สอบปลายภาค 16 40 
รวมท้ังสิ้น 100 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล,วศิมน  เบญ็จพันธ์ุทวี และ นฤมล  โสภารัตนกลุ. (2551). การวิเคราะห์เชิง 
          ปริมาณ(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2545).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
    กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    เกศนี  วิฑุรชาติ และคณะ. (2546).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ.  กรุงเทพฯ :  
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   นฤมล โสภารัตนกุล และ อาจารย์สุชาดา คุ้มสลุด. (2552). คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับธุรกิจ. 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.      
    สุทธิมา  ช านาญเวช. (2551).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจ (พิมพ์

ครั้งท่ี 2 แก้ไขเพิ่มเติม).  กรงุเทพฯ: วิทยพัฒน.์ 
    สุทธิมา  ช านาญเวช. (2547).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (พิมพ์ครั้งท่ี 5 แก้ไขเพิ่มเติม).  

กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน์. 
    สุปัญญา  ไชยชาญ. (2545).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (พิมพ์ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟว่ิง. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http://www.elearning.dusit.ac.th/ 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1 แบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดท าข้ึนโดยมหาวิทยาลัย  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1  แบบประเมินผลการเรียนการสอน 
2.2  ผลการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 



3.1  การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน 
3.2  การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกลุ่มผู้สอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ข้อ 4 

5.2  น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาสรุปเป็นข้อมูล และเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าผลนั้น
มา 

ประมวลและเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีข้ึน 

 


