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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3403004 การวิเคราะห์เชงิปริมาณ    
                               Quantitative Analysis 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หลักสตูรบริหารธุรกิจ  
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 2/2559 ชั้นปีที่ 2   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เพื่อใหนักศึกษามีความรู  ความเขาใจกระบวนการตัดสินใจและใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อชวยในการตัดสินใจ  สามารถนาํแนวคิดระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  คุณธรรม  จริยธรรม  มาประยุกตใชกับการวิเคราะหเชิงปริมาณไดอยางเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :  เพื่อใหนักศึกษาสามารถดึงขอมูลจาก
สถานการณที่กําหนดใหไปแปรรูปเปนสารสนเทศแลวนําไปใชประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจไดโดยใช
ตัวแบบทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ  เขาชวย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธบิายรายวิชา 
    ความน่าจะเป็น ทฤษฎีการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้า
คงเหลือ ทฤษฏีการขนส่ง 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   - ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ช่ัวโมง/ภาคการศกึษา 
 
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  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ

สังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

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 ้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎี

ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ 

และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการบริหารธุรกิจ
และสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์

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

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอ 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. แบบฝึกหัด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้

ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุ

และผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

 3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
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  
  4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการนําเสนองาน   
 

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

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
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. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3403004 การวิเคราะห์เชิง  
             ปรมิาณ   
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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 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
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 



9                                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 



10                                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 



11                                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      

 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ

องค์กรและสังคม 
 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

20 % 
การสอบกลางภาค 

40% 
การสอบปลายภาค 

40% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง   

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์  

  3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้
หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
   3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์ 

  4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นํา
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 
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วิชาชีพ   

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์  
 

 

รวม 100% 

 
 

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 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
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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 
        (..................................................) 


