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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็น
มาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น การวางแผนและควบคุมการติดตามงาน ตัวแบบ
แถวคอย ตัวแบบทรัพยากรคงคลัง การพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบมาร์คอฟ และทฤษฎีเกม  

 
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีและกรณีศึกษา  จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน  รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยใช้ทักษะการค้นคว้าด้วย
ตนเองเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากการเรียนภายในห้อง  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้    

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรกฎาคม  2561 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

     3593301  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   (Quantitative Analysis) 
 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรการบัญชี ประเภทรายวิชาบังคับ 
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล 
     4.2 อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล  ตอนเรียน B1 และ C1 
   อาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ตอนเรียน A1 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ชั้นปีที่ 2 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

4112105 สถิติธุรกิจ 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 21 กรกฎาคม  2560    
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  24 กรกฎาคม  2561 
 
 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1..เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีการตดัสินใจโดยน าเครื่องมือทางคณติศาสตร์

และสถิติมาใช้ประโยชน ์
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 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธบิายตัวแบบเชงิสินคา้คงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบมาร์คอฟ ทฤษฏีเกม ตัวแบบแถวคอย การจ าลองสถานการณ์ และแผนภูมิเพื่อ
การตัดสินใจ 
 3. .เพื่อให้นักศึกษาสามารถพฒันาระบบการตัดสนิใจ ในการน าเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ในการด าเนินการ
และแก้ไขปัญหาในด้านการปฏบิัติการในสภาวะการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการท างานมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงทฤษฎีการิวิเคราะห์ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจ  ได้แก่  ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง 
เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของ  ทฤษฎีเกม แถวรอคอย และการจ าลอง
เหตุการณ์  

Decision making process; benefits of the quantitative analysis. quantitative 
techniques for decision making such as probabilities, decision trees, inventory model, 
linear programming, PERT/CPM, Markov Model, game theory, queuing and simulation. 
 
 
 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
 

สอนเสริมเพ่ือทดแทน
คาบเรียนที่ไม่สามารถท า
การสอนได้  หรือตามที่
ผู้เรียนร้องขอ เพื่อ
ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
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- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ           มีทัศนคติที่

ดีต่อวิชาชีพ 
 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและ

สังคม  
 1.1.3 สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
1.1.4 มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  อย่าง

มีคุณธรรม 
1.2 วิธีการสอน 

  (1)  ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับ 
          (2)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน  การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

(3)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด  โดยเน้นการส่งงานให้ตรงเวลา 
(4)  ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่คัดลอกงานของ

ผู้อื่นมาเป็นของตน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย  
   (2)  ประเมินจากการแต่งกายของนักศึกษาท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(3)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
(4)  ประเมินจากงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน/แบบฝึกหัด ที่ได้รับมอบหมาย มีความ

ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 



 

 7 

2.2  วิธีการสอน 
(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(2)  บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญหา 
(3)  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน     
2.3 วิธีการประเมินผล 

     (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
(2)  ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3)  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 
 
 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์

ปัญหาที่มีความซับซ้อน ได้ด้วยตนเอง 
 3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะ 

ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ โดยค านึงผลกระทบ ที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ 

 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 วิธีการสอน 
(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(2)  บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญหา   
(3)  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน     
(4)  ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปญัหานักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม และระดม

สมองในการแก้ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเดน็ปัญหาที่ก าหนดไว้และน าเสนอแนวทางไปสู่การแก้ปัญหา 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
(2)  ประเมินจากการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
(3)  ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน เช่น แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม การตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็น
ของนักศึกษา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1.1 สามารถปฏิบัติ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

 4.1.3 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

 4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอย่าง
ต่อเนื่อง   

 
4.2 วิธีการสอน 
(1)  การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(2)  มอบหมายงาน /กิจกรรม /กรณีศึกษา /รายงาน (กลุ่ม) /แบบฝึกหัด โดยเน้นความรู้ที่ได้ศึกษา

ในชั้นเรียน เพ่ือดูความสามารถในการท างานเป็นทีม กล้าที่จะแสดงภาวะผู้น า ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

4.3 วิธีการประเมินผล 
        (1)  ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียน  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม และการส่งงาน  

(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานต่างๆ /รายงาน (กลุ่ม)  และการเป็นผู้น า ผู้ตามในการ
อภิปรายซักถาม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ในการแปล

ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก และใช้รูปแบบ

การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 
 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 
(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(2)  บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญหา  
(3)  มอบหมายงานต่างๆ ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน     
5.3 วิธีการประเมินผล 
(1)  ประเมินจากการสอบปลายภาค  โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 
(2)  ประเมินจากแบบทดสอบ เพ่ือวัดความเข้าใจของนักศึกษา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที่ 

 
หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าบทเรียนและเป็นการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร ์
 
Learning Outcome 
ผลความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรข์อง
นักศึกษาแต่ละคน 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์ผูส้อนแนะน าวิธีการเรยีนการสอน 
และอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ 
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวดัผลและ
ประเมินผล แนะน าหนังสือเรียน และwebsite 
เพิ่มเตมิ 
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร ์

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบทดสอบความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร ์

1,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

2 บทที1่ แนวความคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์
 การน าระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ 

 ประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณต่อธุรกิจ 

 สาเหตุของความล้มเหลวของการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณต่อธุรกิจ 

 ลักษณะของงานท่ีใช้กับการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 

 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเป็นงาน
มอบหมายงานในการหาข้อมูลเกีย่วกับตัวแบบ
เชิงปริมาณแต่ละประเภท 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงานมอบหมายงาน
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวแบบเชิงปริมาณแตล่ะ
ประเภท 

1,2 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

Learning Outcome 
นักศึกษาสมารถบอกความหมาย 
ประโยชน์และลักษณะของงานกับการ
ใช้วิธีการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
  

3 บทที่ 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตัดสินใจ 
 ชนิดของการติดสินใจภายใต้

สภาวะการณ์ต่างๆ  
 การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง 
 ตัวแบบการตดัสินใจการแสดง

ข้อมูล 
 การตัดสินใจโดยใช้มูลค่า

คาดคะเนทางการเงิน 
 
 
Learning Outcome 
นักศึกษาบอกความหมายของการ
ตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหา
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มมีากกวา่ 1 
ทางเลือกโดยการใช้มูลค่าคาดคะเน
ทางการเงินได ้

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อท าการแก้ปัญหา
การตัดสินใจของธุรกิจในการตดัสนิใจเลือก
ทางเลือกที่มีมากกว่า 1 ทางเลือกด้วยโดยการ
ใช้มูลค่าคะเนทางการเงิน 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ปัญหาตดัสินใจ
โดยการใช้มูลค่าคะเนทาง
การเงิน 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

4 บทท่ี 2 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจกรณีทางเลือกหลาย

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ขั้นตอน 
 การสร้างแขนงการตัดสินใจ 
 หลักเกณฑ์การใช้สญัลักษณ์ใน

การสร้างแขนงการตัดสินใจ 
 วิธีการสร้างแขนงการตัดสินใจ

ตามล าดับขั้นตอน 
 การประยุกต์แขนงการตดัสินใจ 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่มีมากกว่า 1 กรณี
ทางเลือกมีหลายข้ันตอน โดยการใช้
แขนงการตัดสินใจ 

ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. ให้นักศึกษาแต่ละคนท าการออกแบบการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มมีากกวา่ 1 กรณี
ทางเลือกมีหลายข้ันตอน โดยการใช้แขนงการ
ตัดสินใจ 

วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงานค าสั่งให้
นักศึกษาออกแบบการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
มีมากกว่า 1 กรณี
ทางเลือกมีหลายข้ันตอน 
โดยการใช้แขนงการ
ตัดสินใจ 

- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

5  บทท่ี 3 การวิเคราะห์ข่ายงานและ
ควบคุมการด าเนินงาน 
 ความเป็นมา 
 ความแตกต่างระหว่าง PERT กับ 

CPM 
 วัตถุประสงค์ของการน า 

PERT/CPM มาใช้กับโครงการ 
 วิธีการสร้างแผนผังข่ายงาน 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
 2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

6 
 

บทท่ี 3 การวิเคราะห์ข่ายงานและ
ควบคุมการด าเนินงาน (ต่อ) 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 วิธีการค านวณหาเส้นทางวิกฤต 
 การประมาณการเวลาท างานไม่

แน่นอน 
 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถสร้างผังข่ายงาน 
และสามารถค านวณหาเส้นทางวิกฤติ
ในการด าเนินงานของโครงการเพือ่
พิจารณาเบื้องต้นในการที่ต้องควบคุม
เวลาในการท างานของโครงการ  
 

ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. ให้นักศึกษาท าการท าการเขียนผังข่ายงาน
จากโจทย์ที่อาจารย์ก าหนดใหเ้พื่อทดสอบความ
เข้าใจในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์และควบคมุ
การท างาน 
 

วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ตัวอย่างวิเคราะห์
และควบคมุการท างาน 

- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

7 บทท่ี 4 การโปรแกรมเชิงเส้น 
 ความเป็นมา 
 การประยุกต์ใช้การโปรแกรมเชิง

เส้น 
 ข้อสมมติฐาน 
 ขั้นตอนของการโปรแกรมเชิงเส้น 
 การสร้างตัวแบบของปัญหา 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

8 บทท่ี 4 การโปรแกรมเชิงเส้น (ต่อ) 
 การแก้ปัญหาของตัวแบบ 
 
Learning Outcome 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

นักศึกษาสามารถที่จะเขียนตัวแบบ
ของปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นได้
และสามารถท่ีจะแก้ไขปญัหาการ
โปรแกรมเชิงเส้นเพื่อหาค าตอบท่ีดี
ที่สุดได ้ 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. .ให้นักศึกษาแก้ปัญหากรณีศึกษาของธุรกิจ
ในการสร้างตัวและและการแก้ปัญหาการ
โปรแกรมเชิงเส้น 

PowerPoint 
3. กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาการโปรแกรม
เชิงเส้น 

9 บทท่ี 5 ทรัพยากรคลัง 
 หน้าท่ีของทรัพยากรคงคลัง 
 วัตถุประสงค์ในการควบคุม

ทรัพยากรคงคลัง 
 ประเภทและหนา้ที่ของทรัพยากร

คงคลัง 
 ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สดุ 
 การค านวณหาปรมิาณการสั่งซื้อ

ที่ประหยัดทีสุ่ดโดยวิธีตาราง 
 การหาปรมิาณกรสั่งซื้อท่ีประหยดั

ที่สุดโดยวิธีกราฟ 
 การหาจุดสั่งซื้อ 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและ
สถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

10 บทท่ี 5 ทรัพยากรคลัง (ต่อ) 
 ปริมาณการสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สดุ

โดยวิธีคณิตศาสตร ์
 การสั่งซื้ออย่างประหยัดในกรณี

ส่วนลดปริมาณ 
Learning Outcome 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและ
สถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

นักศึกษาสามารถที่จะค านวณปรมิาณ
สั่งซื้อท่ีประหยดัที่สดุด้วยวิธี
คณิตศาสตร์ได้ และในกรณีทีร่้านมี
การมอบส่วนลดให ้
 

3. ให้นักศึกษาหายกตัวอย่างโจทย ์โดยค้นหา
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับตัวแบบทรัพยากร
คงคลัง และท าการศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของ
โจทย์ข้อนั้นพร้อมทั้งอธิบาย                    

3. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส ์
 

11 บทท่ี 6 ตัวแบบแถวคอย 
 องค์ประกอบของระบบแถว 
 กฎเกณฑ์ของแถวคอย 
 บทบาทของระบบแถวคอยใน

ชีวิตประจ าวนั 
 ต้นทุนของระบบแถวคอย 
 สภาวะของระบบแถวคอย 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและ
สถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
 
 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

12 บทท่ี 6 ตัวแบบแถวคอย (ต่อ) 
 ตัวแบบแถวคอยในสภาพแน่นอน 
 การแจกแจงของการมารบับริการ

และให้บริการ 
 ตัวแบบพ้ืนฐานของระบบ

แถวคอย 
 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาของตัว
แบบแถวคอยในสภาพแน่นอนภายใต้

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. โดยการให้นักศึกษาแก้ปญัหาจากโจทย์
ตัวอย่างเรื่องตัวแบบแถวคอย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
 
3. โจทย์ตัวอย่างเรื่องตัว
แบบแถวคอย 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

ตัวแบบพ้ืนฐาน 

13 บทท่ี 7 ตัวแบบมาร์คอฟ 
 ตัวแบบมาร์คอฟกบัการตัดสินใจ 
 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ตัว

แบบมาร์คอฟ 
 คุณสมบัติของปัญหาที่จะน าตัว

แบบมาร์คอฟมาใช้แก้ปัญหา 
 ลูกโซ่มาร์คอฟ 
 สัดส่วนพนักงานในระยะสั้น 

3                                                                                      กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

14 บทท่ี 7 ตัวแบบมาร์คอฟ (ต่อ) 
- สัดส่วนพนักงานในระยะยาว 

 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถที่จะแก้ไขปญัหาการ
พยากรณโ์ดยการใช้ตัวแบบมาร์คอฟ
ได้ทั้งการพยากรณร์ะยะสั้นและระยะ
ยาว 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. ให้นักศึกษาแก้ปัญหาการพยากรณ์จาก
สถานการณ์ทางการตลาดเพื่อการพยากรณ์
ลูกค้าท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาปัญหาทาง
การตลาดเพื่อพยากรณ์
ลูกค้าในการซื้อสินค้าท้ัง
ระยะสั้นและระยะยาว 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

15 บทท่ี 8 ทฤษฎีเกม 
 เกมระหว่างสองฝ่ายที่มผีลรวม

เป็นศูนย ์
 การแข่งขันกันสองฝ่ายผลรวม

เป็นศูนย ์

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมอภิปราย
ในประเด็นท่ีส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและซักถาม

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลักวิชาการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณและ
สถิต ิ
2. สื่อการสอน 

1,2,3 - อ.อังคณา 
โสภารัตนกลุ 
- ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที่ 
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

 สมมติฐานของเกม 
 เกมที่ใช้กลยุทธ์แท้ 
 เกมที่ใช้กลยุทธ์ผสม 
 กลยุทธ์ผสม 
 การแก้ปัญหาด้วยวิธีกราฟ 
 การแก้ปัญหาโดยวิธีเลขคณิต 
 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ใน
การแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันได้ 

ในประเด็นท่ีสนใจและสงสยั 
3. การแก้ปัญหาการแข่งขันของธุรกิจ 2 ธุรกิจ
เพื่อหาค่าของเกมจากการแข่งชัน  
 

PowerPoint 
3. ใบงานการแก้ปัญหา
ของทฤษฎีเกม 
 

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสัปดาห์ จ านวน 15 สัปดาห์ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1. การเข้าชั้นเรียน / 
การตรงต่อเวลา /
การแต่งกาย /ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง/การมี
จิตส านึกความ
ถูกต้อง/คุณธรรม
จริยธรรม 
 

1.1.1,1.1.3, 
1.1.4  

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
2. ประเมินจากการแต่งกายของ
นักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่  ทีไ่ด้รับมอบหมายรายกลุ่มและ
บุคคล  

1-15 
 

10% 

2. แบบฝึกหัด/ 
กิจกรรม / งานที่
ได้รับมอบหมาย(งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม) 
 

1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,  
2.1.2, 3.1.1 
4.1.1, 4.1.2   
5.1.1 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย  
2.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมายรายกลุ่มและบุคคล  
3. ประเมินจากงาน /กิจกรรมต่างๆ ที่
มอบหมายให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตทิั้งใน
ห้องเรียน ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 
ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเปน็ของตน 
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการท ากิจกรรมกลุ่ม 
5. ประเมินจากพฤติกรรมในห้องเรียน 
เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ห้องเรียน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  

1-15 
 

30% 
 

5. ประเมินจากแบบ
สอบประมวลความรู้
ทางดา้นสถิติ เพื่อวัด
ความเข้าใจของ
นักศึกษา 

2.1.2, 3.1.1 
5.1.1 

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรู้ทางดา้นสถิติ เพื่อวัดความเข้าใจ
ของนักศึกษา  

12 
 

20% 
 

7. สอบปลายภาค 
 

2.1.2, 3.1.1 5.1.1 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 40% 
 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักดิ์ ศรีสุรพล และ ผู้ช่วยศาตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล. (2559). การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา. (2556).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สุทธิมา ช านาญเวช.  (2560).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ :  วิทยพัฒน์, บจก 
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์.  2556.  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.  นครปฐมส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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.  
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนประเมินรายวิชา 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การทวนสอบผลโดยอาจารย์สอน เช่น การสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 

 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษ์แนวการสอนโดยผู้สอน” 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข้อสอบ การพิจารณาจากรายงานของผู้เรียนวิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนตามข้อก าหนดการวัด
และประเมินผลประจ ารายวิชา 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 


