
 

 

มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา             คณะบญัชี 

 
หมวดท่ี1ข้อมลูทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
AC206  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ (Quantitative Analysis for Business) 
2.จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกติ  3(2-2-5) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ หมวดวชิาแกน 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
ผูช้่วยศาสตราจารยด์ุษฎ ี ศริวิฒันพงษ์ 
        อาจารย ์ราตร ี แยม้ต่วน 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคการศกึษาที ่2/2558   นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั(Co-requisites) (ถ้าม)ี 
     ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ  
วนัที ่28 ธนัวาคม 2558 
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หมวดท่ี2จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเบือ้งตน้  

2. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการน าตวัแบบเชงิปรมิาณมาใชแ้กปั้ญหาแ

ละการตดัสนิใจทางธุรกจิทัง้ดา้นการจดัการ  การตลาด  การเงนิ  การผลติ 

และการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา / ปรบัปรงุรายวิชา 

     

เพื่อใหน้กัศกึษาเหน็ความส าคญัของการน าตวัแบบเชงิปรมิาณมาใชแ้กปั้ญหาและการตดัสนิใจทาง

ธุรกจิและเกดิความสนใจทีจ่ะพฒันาทกัษะทางการค านวณเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนัทั ้

งนี้ ควรมกีารเปลีย่นแปลงแบบฝึกหดัและกจิกรรมให้ ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ 

สอดคลอ้งกบัความสนใจของนกัศกึษา 
 

หมวดท่ี3ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
ความรูท้างคณติศาสตรแ์ละสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  

เทคนิคการตดัสนิใจภายใตค้วามแน่นอน  การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน  

การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่ง  การวจิยัด าเนินงานเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ การโปรแกรมเชงิเสน้  

ปัญหาการขนส่ง  ปัญหาการจดังาน  การวเิคราะหโ์ครงขา่ยงาน  ตวัแบบสนิคา้คงเหลอื  

ทฤษฎเีกม  ทฤษฎกีารรอคอย  การจ าลองสถานการณ์ 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั การศึกษาด้ว

ยตนเอง 

บรรยายและท

บทวน 

60ชัว่โมงต่อภ

าคการศกึษา 

สอนเสรมิตามความตอ้งการ

ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

ฝึกทกัษะการค านวณและก

ารใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู 

การศกึษาด้

วยตนเอง 5 

ชัว่โมงต่อสั

ปดาห ์
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3. 

จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบคุคล 

3.1อาจารยผ์ูส้อนประกาศเวลาใหค้ าปรกึษาในชัว่โมงแรกของการสอน  

  3.2อาจารยจ์ดัเวลาใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคลหรอืกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 

ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ทีห่อ้งพกัอาจารยห์รอืทางกระดานสนทนาวชิา 

การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ ในระบบ Hybridของมหาวทิยาลยั 

หมวดท่ี4การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
1. คณุธรรมจริยธรรม 

1.1 คณุธรรมจริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

- ความมวีนิยั ตรงต่อเวลา  และเคารพกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั  

- ความซื่อสตัยส์ุจรติ  ใฝ่รู ้ และขยนัหมัน่เพยีรในศกึษาหาความรู้ 

- ความรบัผดิชอบในการท างาน 

- การเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 

การเคารพสทิธแิละรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นและความสามารถในการท างานเป็นทมี  

1.2 วิธีการสอน 
-  การเรยีนรูจ้ากพฤตกิรรมการเขา้เรยีนการท าแบบฝึกหดั และกรณศีกึษา  
-  การท างานเป็นกลุ่ม 

1.3 วิธีการประเมินผล 
-  พฤตกิรรมการเขา้เรยีน  การส่งงานตรงเวลา  

และการแต่งกายถูกระเบยีบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
-  การท าแบบฝึกหดัหรอืขอ้สอบดว้ยตนเอง 
-  การศกึษาบทเรยีนตามทีอ่าจารยม์อบหมาย และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะคน้ควา้หาความรูใ้หม ่ๆ 

อยูเ่สมอ 
-  พฤตกิรรมในการท าแบบฝึกหดั กจิกรรม และกรณศีกึษา แสดงใหเ้หน็ความรบัผดิชอบ 

การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น และความสามารถในการท างานเป็นทมี  
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
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มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชต้วัแบบเชงิปรมิาณในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  

และใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการประมวลผลได้ 

 

2.2 วิธีการสอน 

การบรรยาย  การฝึกปฏบิตั ิ การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  

โดยเน้นกระบวนการเรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง  ใหรู้จ้กัการคดิอยา่งเป็นระบบ  

และการวเิคราะหเ์พื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาโดยก าหนดใหน้กัศกึษาเขา้สมคัรเรยีนระบบE-

learning ของมหาวทิยาลยัภายในสปัดาหแ์รกของการเปิดเรยีน  

  2.3 วิธีการประเมินผล 

-  การท าแบบฝึกหดั  และกรณศีกึษา 

-  การสอบกลางภาคและปลายภาค ทีเ่น้นการวดัความรู ้ความเขา้ใจ การวเิคราะห ์ 

การสงัเคราะห ์และการน าไปใช้ 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

พฒันาความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ  การวเิคราะหแ์ละความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  

3.2วิธีการสอน 

-  การท าแบบฝึกหดั  

-  การท ากรณศีกึษาเป็นกลุ่ม 

3.3วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิจากการท าแบบฝึกหดั  และการเขา้ชัน้เรยีน  

-  ประเมนิจากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

-  การสอบกลางภาคและปลายภาค  ซึง่มขีอ้สอบทีว่ดัการคดิอยา่งเป็นระบบ การวเิคราะห ์

และความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

-  การสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างนกัศกึษา 

-  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  และความรบัผดิชอบในการท างาน 

-  ความเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ใีนการท างานเป็นทมี  

4.2วิธีการสอน 
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-  มอบหมายงานทัง้รายบุคคลและงานกลุ่ม 

-  ใหท้ ากรณศีกึษาทีฝึ่กการท างานเป็นทมี  

 

4.3วิธีการประเมินผล 

-  ประเมนิจากการท าแบบฝึกหดั  และกรณศีกึษา 

-  ประเมนิจากการพฤตกิรรมและการมสี่วนรว่มในการท างานเป็นทมี และผลงานของกลุ่ม  

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  

-   พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ 

-  พฒันาทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 

-  พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การศกึษาบทเรยีนHybridวชิา 

การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ  การสื่อสารกบัอาจารยผ์ูส้อนผ่านกระดานสนทนา  

การส่งงานอาจารยท์างเวบ็บอรด์โดยใชร้ะบบ Hybrid ของมหาวทิยาลยั  และทางอเีมลล ์

5.2วิธีการสอน 

-   การท าแบบฝึกหดั  

- การมอบหมายงานใหศ้กึษาบทเรยีนe-learning 

สบืคน้ขอ้มลูจากเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตและส่งงานทางเวบ็บอรด์หรอือเีมล ์

-  การมอบหมายกรณศีกึษาใหท้ าดว้ยรปูแบบและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  

5.3วิธีการประเมินผล 

-  ประเมนิจากทกัษะในการท าแบบฝึกหดั   

-  ประเมนิจากการใชเ้ครือ่งมอืในการสื่อสาร เช่น เวบ็บอรด์ อเีมลล ์เป็นตน้ 

-  ประเมนิจากรายงานกรณศีกึษา 
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หมวดท่ี5แผนการสอนและการประเมินผล  
1. แผนการสอน 

  จ านวน กิจกรรม/ 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ (Topics) คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week  สปัดาห์ (Activities/Use of 
Number)  Period/week Instructional Media) 

1 บทน า 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
1.2 ความหมายของการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
1.3 ขัน้ตอนของการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
1.4 ลกัษณะของปัญหาทีว่เิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  
1.5 โปรแกรมส าเรจ็รปูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  

1 บรรยาย ประกอบ Power 
Point 
การถาม - ตอบปัญหา 
สาธติโปรแกรมส าเรจ็รปูทีใ่ช้ 

 ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  

1.6 เมทรกิซ์ 
1.7 ดเีทอรม์แินนท์ 
1.8 การแกปั้ญหาสมการเสน้ตรงดว้ยเทคนิคของเมทรกิซแ์ละดเีทอรม์แินนท์  
1.9 ความน่าจะเป็น 
1.10 ตวัแปรสุ่มและค่าทีค่าดว่าควรจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 
1.11 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มชนิดไมต่่อเนื่องบางชนิด  
2.7  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องบางชนิด  

3 บรรยาย ประกอบ Power 
Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม – ตอบปัญหา 
 

 
  จ านวน กิจกรรม/ 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ  คาบ/ ส่ือการสอน 
(Week (Topics) สปัดาห์ (Activities/Use of 

Number)  Period/week Instructional Media) 
2 - 3 สนิคา้คงเหลอื 

1 ความหมายของสนิคา้คงเหลอื 
2 ความส าคญัของสนิคา้คงเหลอื 
3 การตดัสนิใจเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

4 ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอื 

6 ศกึษาบทเรยีน Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดยใ
ช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
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5 
ตวัแบบสนิคา้คงเหลอืกรณทีราบปรมิา
ณความตอ้งการ 

6ตวัแบบสนิคา้คงเหลอืกรณปีรมิาณความต้
องการไมแ่น่นอน 

การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส าเ
รจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

3 - 4 ปัญหาการรอคอย 
    1  ลกัษณะของปัญหา 

2 ระบบแถวคอย 
    3  นิยามศพัทแ์ละสญัลกัษณ์ทีใ่ช้ 

4ตวัแบบแถวคอย 
5ตวัแบบช่องบรกิารเดยีว  
เมือ่ประชากรและความยาวของแถวคอยไม่
จ ากดั 
6ตวัแบบหลายช่องบรกิาร 
7การตดัสนิใจเกีย่วกบัระบบแถวคอย 

4 ศกึษาบทเรยีน Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดยใ
ช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส าเ
รจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จ านวน กิจกรรม/ 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ  คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week (Topics) สปัดาห์ (Activities/Use of 
Number)  Period/week Instructional Media) 

4 การจ าลองสถานการณ์ 
1 ลกัษณะของปัญหา 
2 
เหตุผลในการใชก้ารจ าลองสถานการณ์ 
3 

2 ศกึษาบทเรยีน Hybrid 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
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ขอ้จ ากดัของการใชก้ารจ าลองสถานกา
รณ์ 
4 ขัน้ตอนการจ าลองสถานการณ์ 
5 เลขสุ่มกบัการจ าลองสถานการณ์ 
6 
ตวัอยา่งการจ าลองสถานการณ์ปัญหาต่
างๆ 

         6.1 ปัญหาการรอคอย 
         6.2 ปัญหาสนิคา้คงเหลอื 

ท ากรณีศึกษา 
ส่งสปัดาหท่ี์ 7 

5 - 6 การวิเคราะหโ์ครงการด้วย CPM และ 
PERT 

1 
ความเป็นมาของเทคนิคการวเิคราะหโ์
ครงการ 
2 ลกัษณะของโครงการทีใ่ชเ้ทคนิค 
CPM และ PERT 
3 วตัถุประสงคข์องการใช ้CPM และ 
PERT ในการบรหิารโครงการ 
4 ประโยชน์ของ CPM และ PERT 
5 ขัน้ตอนการด าเนินงานของ CPM 
และ PERT 
6 การสรา้งขา่ยงาน 
7 การวเิคราะหข์า่ยงาน 

6 ศกึษาบทเรยีน 
Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดย
ใช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

    
 

 

 

 

  จ านวน กจิกรรม/ 
สปัดาหท์ี ่ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ คาบ/ สื่อการสอน 
(Week (Topics) สปัดาห ์ (Activities/Use of 

Number)  Period/week Instructional Media) 
6 - 7 ทฤษฎีการตดัสินใจ 6 ศกึษาบทเรยีน 

Hybrid 
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1 ลกัษณะของปัญหา 
2 นิยามศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
3 ขัน้ตอนการตดัสนิใจ 
4 การตดัสนิใจภายใตค้วามแน่นอน 
5 การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน 
6 การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่ง 

6.1 เกณฑค์่าคาดหวงั 
6.2 เกณฑค์่าเสยีโอกาส 

7 ค่าคาดหวงัของขา่วสารทีส่มบรูณ์ 
     8 แผนภาพของการตดัสนิใจ 

บรรยายสรปุ 
ประกอบ Power 
Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม – 
ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 
 

8 สอบกลางภาค 
9 - 11 โปรแกรมเชิงเส้น 

1ลกัษณะของโปรแกรมเชงิเสน้ 
2ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
3ตวัแบบของโปรแกรมเชงิเสน้ 
4ขัน้ตอนการด าเนินงานของโปรแกรมเชิ
งเสน้ 
5 ปัญหาในการใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ 
6การหาผลลพัธโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็
รปู 

7การวเิคราะหค์วามไว 
8ปัญหาควบคู่ 

12 ศกึษาบทเรยีน 
Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดย
ใช ้my choice 
บรรยายสรปุ 
ประกอบ Power 
Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม – 
ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

  จ านวน กจิกรรม/ 
สปัดาหท์ี ่ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ คาบ/ สื่อการสอน 
(Week (Topics) สปัดาห ์ (Activities/Use of 

Number)  Period/week Instructional Media) 
12 - 13 ปัญหาการขนส่ง 

1  ลกัษณะของปัญหาการขนส่ง 
2 ตวัแบบปัญหาการขนส่ง 

8 ศกึษาบทเรยีน 
Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดย
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3 ชนิดของปัญหาการขนส่ง 
4  
ขัน้ตอนการวเิคราะหปั์ญหาการขนส่ง 
5 ปัญหาการขนส่งแบบสมดุล 

    6 กรณปัีญหาไมส่มดุล 
    7 กรณเีกดิดเีจนเนอเรซ ี
    8 
กรณมีบีางต าแหน่งไมส่ามารถก าหนดการข
นส่งได ้
    9 กรณเีป็นปัญหาค่าสงูสุด          

ใช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 
 

14 ปัญหาการก าหนดงาน 
1 ลกัษณะของปัญหาการก าหนดงาน 
2 ตวัแบบปัญหาการก าหนดงาน 
3 การหาผลลพัธข์องปัญหาการก าหนด
งาน 

4 การหาผลลพัธด์ว้ยวธิชีาวฮงัการ ี
5 กรณต่ีาง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากปัญหาการขนส่ง 
5.1 กรณปัีญหาไมส่มดุล 
5.2 กรณมีหีลายผลลพัธ ์
5.3 กรณงีานบางงานไมส่ามารถจดัสร

รใหก้บับางหน่วยงานได้ 
5.4  กรณเีป็นปัญหาค่าสงูสุด 

4 ศกึษาบทเรยีน 
Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดย
ใช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

 

 

 

 

  จ านวน กิจกรรม/ 
สปัดาหท่ี์ หวัข้อการบรรยาย/ปฏิบติัการ  คาบ/ ส่ือการสอน 

(Week (Topics) สปัดาห์ (Activities/Use of 
Number)  Period/week Instructional Media) 
15 - 16 ปัญหาการแข่งขนั 

1 ลกัษณะของปัญหา 
2 ความหมายและคุณสมบตัขิองเกม 

8 ศกึษาบทเรยีน 
Hybrid 
ทดสอบก่อนเรยีนโดย
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3 การแขง่ขนัระหว่างบุคคล 2 
ฝ่ายซึง่มผีลรวมเป็นศูนย ์
4 กลวธิใีนการแขง่ขนั 
5 การหาผลลพัธ ์

5.1 เมือ่คู่แขง่ขนัใชก้ลวธิแีท้ 
5.2 เมือ่คู่แขง่ขนัใชก้ลวธิผีสม 

ใช ้my choice 
บรรยายสรปุประกอบ 
Power Point 
การยกตวัอยา่ง 
การถาม–ตอบปัญหา 
สาธติการหาผลลพัธโ์
ดยการใชโ้ปรแกรมส า
เรจ็รปู 
ท าแบบฝึกหดั 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

การประเมิน งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน 
สปัดาหท่ี์ก าหนด สดัส่วนของการประเมินผล 

1. สอบ 
- กลางภาค 
-ปลายภาค 

 
8 
17 

 
35% 
45% 

2. การเข้าชัน้เรียน ท าแบบฝึกหดั  
ทดสอบก่อนเรียน 

ทุกสปัดาห ์ 15% 

3. กรณีศึกษา 7 5% 
 รวม  100% 

หมวดท่ี6ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลกั 

ต าราการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ  ของผูช้่วยศาสตราจารยด์ุษฎ ี ศริวิฒันพงษ์   

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

บทเรยีน e-learning  วชิาการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ   

3.   เอกสารและข้อมลูแนะน า 

1  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธรุกิจ .  เกศณิ ี วฑิรูชาต และคณะ. กรงุเทพฯ : ห.จ.ก.  
โรงพมิพอ์กัษรไทย 

2.  การวิจยัขัน้ด าเนินงาน.นราศร ี ไววนิชกุล. กรงุเทพฯ : โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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3.  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ. วนัทนีย ์ ภมูภิทัราคม.  พระนครศรอียธุยา: โรงพมิพเ์ทยีนวฒันา 

4. การวิจยัด าเนินงาน .  วจิติร  ตณัฑวสิุทธิ ์ วนัชยั  รจิริวนิช  และศริจินัทร ์ ทองประเสรฐิ. 
กรงุเทพฯ : ห.จ.ก. เอช-เอน การพมิพ ์

5. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธรุกิจและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ  หน่วยท่ี  9 – 15.   
สุโขทยัธรรมาธริาช, มหาวทิยาลยั สาขาวชิาการจดัการ. นนทบุร ี: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

6.  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ.  สุทธมิา  ช านาญเวช.  กรงุเทพฯ : วทิยพฒัน์ 

7. การจดัการเชิงปริมาณส าหรบันักบริหาร.  อจัฉรา จนัทรฉ์าย. กรงุเทพฯ : 
โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

8. Quantitative Method for Business.  Anderson, David R., Sweeney, Dennis J. and 
Williams, Thomas A. South-Western College Publishing. 

9. Quantitative Analysis for Management.  Bonini, Charles P., Hausman, Warren H. 
and Bierman, Jr. Harold.  The McGraw-Hill Company, Inc.  

10. Introductory Management Science. Eppen, G.D., Gould, F.J. and Schmidt, C.P. New 
Jersey : Prentice Hall, Inc. 

11. Quantitative Management. Forgionne, Guisseppi, A. The Dryden Press  

12. Introduction to Operations Research. Hiller, Federick S. and Liberman, Gerald J. 
Singapore : McGraw-Hill Book Co. 

13. Applied management Science. Lawrence, John A. Jr. and Pasternack, Barry A. New 
York : John Wiley&Sons, Inc. 

14. Quantitative Approach to Management.  Levin, Richard L., Rubin, David S., Stinson, 
Joel P. and Gardner, Everrette S. Jr., 8thed., Singapore : McGraw-Hill Book Co. 

15. Quantitative Analysis for Management. Render, Barry,  Stair, Ralph M.Jr. and 
Hanna, Michael E. 8thed., New Jersey : Pearson Education Inc. 

16. Introduction to Management Science. Tayler III, Bernard W., Prentice Hall, 
International Inc. 

 
หมวดท่ี7การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสทิธภิาพในรายวชิานี้ ประเมนิจากกจิกรรมต่างๆดงันี้ 
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1.1 การประเมนิการสอนของอาจารยข์องนกัศกึษาแต่ละคน  

1.2 จากการสงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

1.3 จากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของนกัศกึษาแต่ละคน 

     1.4 จากการสื่อสารระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยผ์ูส้อน โดยผ่านกระดานสนทนาในระบบ Hybrid  

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อประเมนิการสอน มกีลยทุธด์งันี้  

2.1  ผลการสอบ และการวเิคราะหข์อ้สอบ 

2.2  คณะวชิาแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผล 

โดยเชญิผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอกใหม้าพจิารณาขอ้สอบและการวดัผลคะแนน  

3. การปรบัปรงุการสอน  

จดัการประชุมการปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ โดยทมีผูส้อน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา ไดจ้ากการพจิารณา การเขา้ชัน้เรยีน  

การท ากรณศีกึษา  ผลสอบทดสอบยอ่ย 

สอบกลางภาคและการสอบปลายภาคโดยตัง้คณะกรรมการก ากบัมาตรฐานผลการเรยีนรู ้

ตรวจสอบความถูกตอ้งการประเมนิผลในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

การสอบทานความตรงประเดน็ของขอ้สอบ การวดัและประเมนิผลการสอบ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

ปรบัปรงุบทเรยีน แบบฝึกหดั กจิกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศกึษา 

ตามผลการสมัมนาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์

 

 

 
 

 


