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ค าน า 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3823401 (การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพ่ือการจัดการการปฏิบัติการ) (Quantitative Analysis for Operations Management) จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มีความเป็นมาตรฐาน ครบถ้วน และถูกต้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการการปฏิบัติการ ทฤษฎีการตัดสินใจ การพยากรณ์ การวางแผน
การผลิต โปรแกรมเชิงเส้น การจัดการซัพพลายเชน การควบคุมสินค้าคงคลังและการควบคุมคุณภาพ การ
วิเคราะห์ข่ายงานด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม และการควบคุมการด าเนินงาน ตัวแบบแถวคอย การจัดการและ
การคัดเลือกโครงการ 

 
รายละเอียดรายวิชานี้เป็นส่วนส าคัญต่อผู้เรียน  ที่เน้นทั้งการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีและ

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

 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
                                                                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กรกฎาคม  2562 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

3823401  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการการปฏิบัติการ  
(Quantitative Analysis for Operations Management)       

 
2. จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) หน่วยกิต 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 3.1  หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ประเภทรายวิชาบังคับ 
 3.2  ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล 
     4.2 อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล โสภารัตนกุล  ตอนเรียน A1 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 3 
  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 9.1 วันที่จัดท า 23 กรกฎาคม  2562   
 9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด  
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักและทฤษฎีการตัดสินใจโดยน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์
สถิติ และการจัดการปฏิบัติการมาใช้ประโยชน์ 
 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล
และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบแถวคอย การวางแผนการผลิต การควบคุมและคุณภาพ 
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาระบบการตัดสินใจ ในการน าเทคนิคเชิงปริมาณมาใช้ในการด าเนินการ
และแก้ไขปัญหาในด้านการจัดการการปฏิบัติการในสภาวะการณ์ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ
ท างานมีความซับซ้อนมากข้ึนในทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการการ
ปฏิบัติการ 
  

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและแนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการปฏิบัติการ ทฤษฏีการตัดสิน ใจ การ
พยากรณ์ การวางแผนการผลิต โปรแกรมเชิงเส้น การจัดการซัพพลายเชน การควบคุมสินค้าคงคลังและการ
ควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ข่ายงานด้วยเพิร์ทและซีพีเอ็ม และการควบคุมการด าเนินงาน ตัวแบบ
แถวคอย และการจัดการและการคัดเลือกโครงการ 
 Principles and concepts of quantitative analysis for operations management, 
decision making theory; forecasting; production planning; linear  programming; supply-
chain management; inventory control and quality control; PERT/CPM network analysis and 
operation control; queuing model; project management and selection 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมเพ่ือทดแทนคาบเรียนที่ไม่สามารถท าการ
สอนได้  หรือตามที่ผู้เรียนร้องขอ เพื่อทบทวน
ความรู้ความเข้าใจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ไม่มีฝึกปฏิบัติ 90 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 
   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ให้ค าปรึกษาได้ตามเวลาที่เหมาะสม และก าหนดไว้ 
- อาจารย์ประจ ารายวิชา จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการของผู้เรียน  
โดยมีการนัดหมายล่วงหน้า 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ 
     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 มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี 

โดยสามารถบูรณาการและน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จาก

ประสบการณ ์
 2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2.2  วิธีการสอน 
(1)  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
(2)  บรรยายจากสื่อ Power Point พร้อมยกตัวอย่างประกอบโดยเน้นตัวอย่างการแก้ปัญหา 
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(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 
     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 
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(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 เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา 

 
 
 
 



มคอ. 3 

 9 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อการสอน / Learning 

Outcomes 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

1 แนะน าบทเรียนและเป็นการ
ทดสอบความรูพ้ื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 
 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.อาจารย์ผู้สอนแนะน าวิธีการเรียนการสอน 
และอธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์ และ 
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล แนะน าหนงัสือเรียน และ
website เพิ่มเติม 
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร ์

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบทดสอบความรู้
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

1,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

2 แนวความคิดเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและการ
จัดการปฏิบตัิการ 
• ความหมายของการวิเคราะห์

เชิงปริมาณและการจัดการ
ปฏิบัติการ 

• ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร ์
• การน าระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยเป็นงาน
มอบหมายงานในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัว
แบบเชิงปริมาณแต่ละประเภท 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงานมอบหมายงาน
ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวแบบเชิงปริมาณแต่
ละประเภท 

1,2 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

• ประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณต่อธุรกิจ 

• สาเหตุของความล้มเหลวของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อ
ธุรกิจ 

• ลักษณะของงานที่ใช้กับการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

Learning Outcomes 
นักศึกษาสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
เหตุผล การวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์
และการคิดเชิงนวัตกรรมใน
พิจารณาเลือกตัวแบบในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ 

3 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
• ประโยชน์ของทฤษฎีการตัดสนิใจ 
• ตัวแบบการตัดสินใจการแสดง

ข้อมูล 
• ชนิดของการตัดสนิใจภายใต้

สภาวการณ์ตา่งๆ 
• การตดัสนิใจภายใตส้ภาวะที่

แนน่อน   

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. ใบงานให้นักศึกษา
แยกประเภทของการ
ตัดสินใจและพิจารณา

1, 2, 3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

• การตัดสินใจภายใตส้ภาวะความ
เสี่ยง 

• การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่ไม่
แน่นอน 

Learning Outcomes 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงินเพื่อน าเสนอข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจด้านการ
บริหาร 

3. ใช้การก าหนดให้นักศึกษาท าการประเภท
ของการตัดสินใจและสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องภายใต้สภาวการณท์ี่เกิดขึ้น 

ว่าการตัดสนิในที
เกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจ
ภายใต้สภาวะการใด 

4 ทฤษฎีการตัดสินใจ (ต่อ) 
• ค่าคาดหวังของผลตอบแทนกรณี

ที่มีข่าวสารสมบูรณ ์
• ค่าคาดหวังของข่าวสารสมบูรณ ์
การใช้ Decision Tree ในการ
ประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสม
และทบทวนบทเรียนประเด็นที่
ศึกษาในหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ 
การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์
และควบคุมการติดตามงาน  ตัว
แบบจ าลองสถานการณ์และการ

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ตามวัตถุประสงค์ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2. ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด  
3. ใช้การก าหนดให้นักศึกษาแก้ปัญหาจาก
โจทย์ที่ก าหนดให้โดยการค านวณหาค่า
คาดหวังของผลตอบแทนในกรณีต่าง ๆ  

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ปัญหา
แก้ปัญหาจากโจทย์ที่
ก าหนดให้โดยการ
ค านวณหาคา่คาดหวัง
ของผลตอบแทนใน
กรณี ที่มีข่าวสาร

1, 2, 3  ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

พยากรณ์ 
Learning Outcomes 
สามารถใช้แนวคิดการตัดสนิใจใน
การวิเคราะห์ผลตอบแทน/ค่า
คาดหวัง ภายใต้สภาพการณ์ที่โจทย์
ก าหนดได้ เพ่ือลดหรือแก้ไข
ปัญหา และสร้างโอกาสให้กับ
ธุรกิจได้มากท่ีสุด 

สมบูรณ ์และ
ค านวณหาคา่คาหวัง
ของข่าวสารสมบูรณ ์
 

5 การพยากรณ์ 
• ขอบเขตของการพยากรณ์ 
• องค์ประกอบของการพยากรณ์ที่

ด ี
• ประเภทของการพยากรณ์ 
• การพยากรณ์เชิงปริมาณ 

- วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ตามวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด  
3. ใช้การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้
นักศึกษาท าการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ
พยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการพยากรณ์
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ
วิธีการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

1, 2, 3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

6 การพยากรณ์ (ต่อ) 
• การพยากรณ์เชิงปริมาณ 

- วิธีการพยากรณ์โดยใชว้ิธีการ
ปรับให้เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล 
- การพยากรณ์แนวโน้ม 
- การพยากรณ์ที่มีแนวโน้มและ
ฤดูกาล 
- การพยากรณ์ตัวแบบเชิงสาเหตุ 

• การประเมินผลการพยากรณ ์
การพยากรณ์เชิงคุณภาพ 
Learning Outcome 
นักศึกษาสามารถท่ีจะประยุกต์ใช้
ทักษะการให้ค าปรึกษาเพ่ือลด
หรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไขปัญหา 
การผลิตและสร้างโอกาสให้ธุรกิจ
มีผลตอบแทนได้มากท่ีสุด 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอน
อธิบายทฤษฎีของเนื้อหา หลักการวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ตามวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน และ
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด  
3. ใช้การท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โดยให้
นักศึกษาท าการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการ
พยากรณ์วิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กโพเนน
เชียลและการพยากรณ์แนวโน้ม 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิติธุรกิจ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดการ
แก้ปัญหาการพยากรณ ์
วิธีการปรับให้เรียบ
แบบเอ็กโพเนนเชียล
และการพยากรณ์
แนวโน้ม 

1, 2, 3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

7 การวางแผนการผลิต 
• ความหมายของก าลังการผลิต 
• กิจกรรมการผลิต  
• การวัดก าลังการผลิต 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

• ประเภทของแผนการผลิต 
• ขั้นตอนการวางแผนก าลังการผลิต 
• กลยุทธ์ปรับการผลิต 

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. .ให้นักศึกษาแก้ปัญหากรณีศึกษาของ
ธุรกิจในการวางแผนการผลิต 

2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาการวาง
แผนการผลติ 

8 การโปรแกรมเชิงเส้น 
• ความเป็นมา 
• การประยุกต์ใช้การโปรแกรม

เชิงเส้น 
• ข้อสมมติฐาน 
• ขั้นตอนของการโปรแกรมเชงิเสน้ 
• การสร้างตัวแบบของปัญหา 
• การแก้ปัญหาของตัวแบบ 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. .ให้นักศึกษาแก้ปัญหากรณีศึกษาของ
ธุรกิจในการสร้างตัวและและการแก้ปัญหา
การโปรแกรมเชิงเส้น 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาการโปรแกรม
เชิงเส้น 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

9 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
• การจัดการโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนกับการผลิต 
• เทคโนโลยสีารสนเทศในการ

จัดการซัพพลายเชน 
• กลยุทธ์ของซัพพลายเชน 
• การวัดผลสมรรถนะของระบบ

ซัพพลายเชน 
• การจัดการโลจิสติกส์ 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. .ให้นักศึกษาแก้ปัญหากรณีศึกษาของ
ธุรกิจในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ  
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. กรณีศึกษาการ
แก้ปัญหาการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

10 การควบคุมสินค้าคงคลัง 
• หน้าที่ของทรัพยากรคงคลัง 
• วัตถุประสงค์ในการควบคุม

ทรัพยากรคงคลัง 
• ประเภทและหนา้ที่ของ

ทรัพยากรคงคลัง 
• ปริมาณการสั่งซื้อทีป่ระหยัด

ที่สุด 
• การค านวณหาปริมาณการ

สั่งซื้อที่ประหยัดทีสุ่ดโดยวธิี
ตาราง 

• การหาปริมาณกรสั่งซื้อที่
ประหยัดที่สุดโดยวิธีกราฟ 

• การหาจุดสั่งซื้อ 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

11 การควบคุมสินค้าคงคลัง (ต่อ) 
• ปริมาณการสั่งซื้อทีป่ระหยัด

ที่สุดโดยวธิีคณิตศาสตร์ 
• การสั่งซื้ออย่างประหยัดในกรณี

ส่วนลดปริมาณ 
Learning Outcomes 
นักศึกษาสามารถน าข้อมูลที่

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. ให้นักศึกษาหายกตัวอย่างโจทย์ โดย
ค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับตัวแบบ

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคง
คลังมาวิเคราะห์ทางเลือกของวิธี
ปฏิบัติและระบุถึงผลที่ตามมา
ทางจริยธรรมของแต่ละทางเลือก 

ทรัพยากรคงคลัง และท าการศกึษาวิธีการ
แก้ปัญหาของโจทย์ข้อนั้นพร้อมทั้งอธิบาย                    

 

12 การควบคุมคุณภาพ 
• ความหมายของคุณภาพและการ

ควบคุมคุณภาพ 
• การจัดการด้านคุณภาพโดยรวม  
• ต้นทุนคุณภาพ 
• ผลกระทบของการบริหาร

คุณภาพต่อผลผลิต 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. ให้นักศึกษาหายกตัวอย่างการควบคุม
คุณภาพ โดยค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ท าการศึกษาวิธีในการควบคุมคณุภาพพร้อม
ทั้งอธิบาย                    

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. อุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ 
 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

13  การบริหารโครงการ การวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการด าเนินงาน 
• ความเป็นมา 
• ความแตกต่างระหว่าง PERT 

กับ CPM 
• วัตถุประสงค์ของการน า 

PERT/CPM มาใช้กับโครงการ 
• วิธีการสร้างแผนผังขา่ยงาน 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
 2. สื่อการสอน 
PowerPoint 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 



มคอ. 3 

 17 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

14 
 

การบริหารโครงการ การวิเคราะห์
ข่ายงานและควบคุมการ
ด าเนินงาน (ต่อ) 
• วิธีการค านวณหาเสน้ทาง

วิกฤต 
• การประมาณการเวลาท างาน

ไม่แน่นอน 
Learning Outcomes 
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ด้านการบริหารโครงการและ
ควบคุมการด าเนนิงาน 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. ให้นักศึกษาท าการท าการเขียนผัง
ข่ายงานจากโจทย์ที่อาจารย์ก าหนดให้เพื่อ
ทดสอบความเข้าใจในการแก้ปัญหาการ
วิเคราะห์และควบคุมการท างาน 
 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ 
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ตัวอย่าง
วิเคราะห์และควบคุม
การท างาน 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 

15 ตัวแบบแถวคอย 
• องค์ประกอบของระบบแถว 
• กฎเกณฑ์ของแถวคอย 
• บทบาทของระบบแถวคอย

ในชีวิตประจ าวนั 
• ต้นทุนของระบบแถวคอย 
• สภาวะของระบบแถวคอย 

3 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายโดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วม
อภิปรายในประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู ้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่นใจและสงสัย 
3. โดยการให้นักศึกษาแก้ปัญหาจากโจทย์
ตัวอย่างเร่ืองตัวแบบแถวคอย 

สื่อการสอน 
1. ต าราวิชาหลัก
วิชาการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและสถิต ิ
2. สื่อการสอน 
PowerPoint 
3. โจทย์ตัวอย่างเร่ืองตัว
แบบแถวคอย 

1,2,3 ผศ.นฤมล 
โสภารัตนกลุ 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcomes 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา 

(ระบุข้อ) 

ผู้สอน 
 

• ตัวแบบแถวคอยในสภาพ
แน่นอน 

• การแจกแจงของการมารับ
บริการและให้บริการ 

• ตัวแบบพืน้ฐานของระบบ
แถวคอย 

  

หมายเหตุ  :  ระบุทุกสปัดาห์ 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,  
2.1.1, 2.1.2, 2.13, 
2.1.4 
3.1.1 
4.1.1, 4.1.3, 4.1.2   
5.1.1, 5.1.2, 5.1.35 

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
ทางดา้นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
และการจัดการการ
ปฏิบัติการเพื่อวัด
ความเข้าใจของ
นักศึกษา 

2.1.2, 3.1.1 
5.1.1 

1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรู้ทางดา้นการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณและด้านการจัดการปฏบิัติการ
เพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษา  

12 
 

30% 
 

7. สอบปลายภาค 
 

2.1.2, 3.1.1 5.1.1 1. ประเมินจากการสอบปลายภาค  
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 

16 30% 
 

 
 



มคอ. 3 

20 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
นฤมล โสภารัตนกุล. (2562). เอกสารประกอบการเรียนการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือกาจัดการการปฏิบัติการ.  

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
กิตติ ภักดีวัฒะกุล และพนิดา พานิชกุล.  (2554).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ิมการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: เคที

พี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์. 
ค านาย อภิปรัญญาสกุล.  (2557).  การบริหารการผลิต. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง. 
เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล และนฤมล โสภารัตนกุล. (2558).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต. 
นฤมล โสภารัตนกุล และสุชาดา คุ้มสลุด.  (2558).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ.  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดสุิต. 
ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ.์  2556.  เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา.  นครปฐมส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สุทธิมา ช านาญเวช.  (2560).  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ.  กรุงเทพฯ :  วิทยพัฒน์, บจก. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
       - 
 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ประเมินจากแนวคิดและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน

การสอน โดยการใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน      

การประเมินจากผลงานนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และการประเมินจากผลการศึกษาของนักศึกษาผ่านการ
ทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาคและปลายภาค การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน     

น าผลที่ได้จากการประเมินในข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในหลักสูตร และการจัดให้มีการสังเกตการณ์การสอนโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้รายวิชา โดยการทวนสอบจากคะแนน
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ข้อสอบ การทวนสอบจากพฤติกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และการทวนสอบจากงานที่
ได้รับมอบหมายและการน าเสนอผลงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าข้อมูลที่ไดจากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการปรับปรุงแผนการสอนทุกปีการศึกษา 
 

 


