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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  :   3303102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    
                               Quantitative Analysis  
2. จ านวนหน่วยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

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

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-814-0926   E-mail; rwiroaj@hotmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน ์เรือนแป้น 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-814-0926   E-mail; rwiroaj@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2560 ชั้นปีท่ี  3   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจ เทคนิคทางคณิตศาสตรแ์ละ
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณมาชว่ยในการตดัสนิใจ       สามารถน าแนวคดิระบบเศรษฐกจิ
พอเพยีง  คณุธรรม  จรยิธรรม  มาประยกุตใ์ชก้บัการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถดงึขอ้มลูจาก
สถานการณ์ทีก่ าหนดใหไ้ปแปรรปูเป็นสารสนเทศแลว้น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจทางธุรกจิไดโ้ดยใช้
ตวัแบบทางคณิตศาสตรแ์ละสถติทิางธุรกจิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ  เขา้ชว่ย 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
    ความน่าจะเป็น ทฤษฏีการตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเส้น 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จ านวนชั่วโมงบรรยาย                   45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   -  ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล   จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการสอน เช่น 
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โทร 081-814-0926  
    3.2  E-mail; rwiroaj@hotmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1. เข้าใจในวิชาชีพ  
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. มีจิตส านึก 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
3. อภิปรายกลุ่ม 
4. ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอตัวอย่างที่เก่ียวข้อง/
วิเคราะห์  
 

1. พฤติกรรมการอภิปราย/การรายงาน/การน าเสนอ/ 
   การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือนร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให้ฝึกปฏิบัติ การน าเสนองาน 
การสุ่มสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท้อนความก้าวหน้าของผู้เรียน 

2. ด้านความรู้  
 1. เข้าใจทฤษฏี 
 2. บูรณาการได้จริง 
 3. มีเทคนิคปฏิบัติงาน   
 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. ท าแบบฝึกหัด 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอ 
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 
4. แบบฝึกหัด 

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

 
1. การบรรยาย/อภิปราย/ซักถาม 
2. การระดมสมองด้วยการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
3. การน าเสนอข้อมูล 
 

 
1. การสอบข้อเขียนโดยเน้นการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การประเมินค่า 
2. การน าเสนอข้อมูล 
3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
  1. ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
  3. แก้ปัญหาในบทบาทผู้น า   
  4. พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
2. การเรียนรู้โดยการน าเสนองาน   
 

 
 
1. การสังเกต/การน าเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 2. สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 
  

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาด้วยตนเอง  
 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนอข้อมูล 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไมก่ าหนดผลการเรียนรู้ 
 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                     
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่1 
 

กระบวนการตดัสินใจด้วยการวิเคราะหเ์ชิง
ปริมาณ 
-ความน า 
-กระบวนการตดัสนิใจ 
-การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
-ประวตัยิ่อของ MS/OR 
-ประโยชน์การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
-สอดแทรกคุณภาพ จรยิธรรม  การมจีติส านึก  
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวมและความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 
-จรรยาบรรณทางวชิาชพี 
-เคารพคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
เคารพกฎหมาย กฎระเบยีบขององคก์รและ
สงัคม  ภาวะผูน้ า  ผูต้าม  การท างาน 
เป็นทมี 

ปฐมนิเทศ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน
บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 2 ความน่าจะเป็น 
-ความน า 
-เหตุการณ์ไมเ่กดิร่วม 
-การจ าแนกประเภทความน่าจะเป็น 
-กฎของความน่าจะเป็น 
-ความน่าจะเป็นภายหลงักบัทฤษฎบีทความ
น่าจะเป็นของเบส ์

การบรรยาย การศึกษาดว้ย
ตนเอง  

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 3 ความน่าจะเป็น (ต่อ) 
-ตวัแปรสุ่มและค่าคาดหมาย 
-การแจกแจงความน่าจะเป็น 
-ค่าคาดหมาย ค่าความแปรปรวน    
 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
-การอภปิรายกลุ่ม 
-กรณศีกึษา 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
การอภปิรายกลุ่ม 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 4 ทฤษฎีการตดัสินใจ 
-ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
-สถานการณ์การตดัสนิใจ 
-ค่าของเงนิทีค่าดหมายกบัค่าเสยีโอกาสที่
คาดหมาย 
-การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน 
-แขนงการตดัสนิใจ 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 5 ทฤษฎีสินค้าคงคลงั 
-ตวัแบบการสัง่ซือ้อย่างประหยดัขัน้พืน้ฐาน 
-ตวัแบบการสัง่ซือ้อย่างประหยดัเมือ่มกีาร
ทยอยส่งทยอยใช ้
-ตวัแบบการสัง่ซือ้อย่างประหยดัเมือ่มกีารให้
ส่วนลด 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง 
 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์  

3 0 6 การสังเกต การตอบค าถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 
 
 
 
 
 
 
 



8                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 6 ตวัแบบแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น 
-การสรา้งตวัแบบก าหนดการเชงิเสน้ 
-การหาค าตอบทีเ่ป็นไปไดโ้ดยวธิใีชก้ราฟ 
-การเลอืกค าตอบทีเ่หมาะทีสุ่ด 
-อภปิรายกลุ่ม  การท างานเป็นทมี 
ภาวะผูน้ า ผูต้าม 
-ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั  ผูเ้รยีน
กบัอาจารย ์ผูเ้รยีนกบัสงัคม 
 

บรรยาย ศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 7 ตวัแบบแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น (ต่อ) 
-กรณศีกึษา 
-คุณภาพ  จรยิธรรม   จติส านึก  ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นรวม  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
-ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ เคารพกฎหมาย  
กฎจราจร  จรรยาบรรณทางวชิาชพี 
 

บรรยาย 
การอภปิรายกลุ่ม 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้น
เรียน 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        
สัปดาห์ที่ 9 ตวัแบบแก้ปัญหาการขนส่ง 

-การสรา้งตารางมาเป็นตวัแบบแกปั้ญหาการ
ขนส่ง 
-การสรา้งค าตอบเริม่ตน้ 
-การปรบัปรุงค่าเหมาะทีสุ่ด 
-กรณพีเิศษของปัญหาการขนส่ง 
 

บรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 
 
 
 
 
 
 
 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 10 การจดัการโครงการ 
-แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะหโ์ครงการ 
-ตวัชีว้ดัความคุม้ค่าของโครงการ 
-เทคนิคการประเมนิผลและการตรวจสอบ
โครงการ 
-วธิวีถิวีกิฤต 
 

บรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 11 กระบวนการมารค์อฟ 
-แนวความคดิพืน้ฐานของกระบวนการ
มารค์อฟ 
-ตวัแบบกระบวนการมารค์อฟ 
-ความน่าจะเป็นแบบทรานเซยีนต ์
-การหาความน่าจะเป็นแบบทรานเซยีนต์  ณ  
สถานะคงที ่
-กระบวนการมารค์อฟชนิดดดูกลนื 
 

บรรยาย ศึกษาดว้ยตนเอง 
 

ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 12 ทฤษฎีเกมส์ 
-ภาษาของเกมส ์
-การเล่นเกมสโ์ดยใชก้ลยุทธเ์ดีย่ว 
-การเล่นเกมสโ์ดยใชก้ลยุทธผ์สม 
-กลยุทธเ์ด่น 
-จติส านึกความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
-ซื่อสตัยส์ุจรติ คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณทางวชิาชพี 

บรรยาย ศึกษาดว้ยตนเอง ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จ านวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 13 ตวัแบบเข้าแถวรอคอย 
-การมาถงึของลกูคา้ 
-แถวของลกูคา้ 
-บรกิารของพนกังาน 
-ตน้ทุนของแถวรอคอย 
 

การบรรยาย ศึกษาด้วยตนเอง ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 14 ตวัแบบจ าลองสถานการณ์ 
-ตวัแบบจ าลองสถานการณ์แบบมอนต์ คารโ์ล 
-ตวัอย่างการใชก้ารจ าลองสถานการณ์แบบ
มอนต์คารโ์ล 
-ขอ้ด ีขอ้เสยี ของตวัแบบจ าลองสถานการณ์ 
 

บรรยาย ศึกษาดว้ยตนเอง ต ารา สไลด์จาก
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้น
เรียน 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที่ 15 ทบทวนบทเรียน การน าเสนองานของนักศึกษา สไลด์จากคอมพิวเตอร ์ 3 0 6 การสังเกต การซักถาม  
 

ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจ านวนชั่วโมง      

 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 1. เข้าใจในวิชาชีพ  
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
 3. ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
 4. มีจิตส านึก 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพือ่นร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

ทุกสัปดาห ์ การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

20 % 
การสอบกลางภาค 

40% 
การสอบปลายภาค 

40% 
 

 1. เข้าใจทฤษฏี 
 2. บูรณาการได้จริง 
 3. มีเทคนิคปฏิบัติงาน   
 4. ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

การสังเกต 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห ์ 

  1. สืบค้น ประมวลผล 
 2. ประยุกต์ใช้ตัดสินใจ 

 3.รายงานผลถูกต้อง 

การสังเกต 
การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห ์ 

 1. ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  
  2. มีมนุษย์สัมพันธ์ 
  3. แก้ปัญหาในบทบาทผู้น า   
  4. พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง   

การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห ์

 1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
 2. สื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 3. ใช้เทคโนโลยีเหมาะสม 
 

การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห ์ 
 

 

รวม 100% 

 
 

 
 
 



12                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน                                                                  
           สปัุญญา  ไชยชาญ. (2548). การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณฉบบัสมบูรณ์. (พมิพค์รัง้ที ่4)   

       พ.ีเอ.ลฟีริง่ :  กรงุเทพมหานคร. 
            วิโรจน์ เรือนแปน้.(2547).การศึกษาผลตอบแทนทางการเงนิในการเลีย้งแพะของ    

       สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลีย้งสัตว์ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร.     
       (เอกสารอดัส าเนา) 

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
เวบ็ไซตเ์กีย่วกบั ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น  ทฤษฎกีารตดัสนิใจ  ทฤษฎสีนิคา้คงคลงั  ทฤษฎี
เกมส ์ โปรแกรมเชงิเสน้ตรง  เป็นตน้ 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
      Internet Search  
       ต าราเกีย่วกบั  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาด้านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :  หลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู้
สังเกตการณ์สอนท าการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลมาใช้ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษารุ่นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


