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คํานํา 
 

 มคอ.3 น้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ผู้สอนที่ดําเนินการสอน ในรายวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการธุรกิจ  รหัสวิชา 3662306 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เก่ียวข้องกับการสอนไว้ 7 
หมวด ดังต่อไปน้ี หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวด 3 ลักษณะและการ
ดําเนินการ หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวด 
6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
โดยในการจัดทํา มคอ.3 น้ีคํานึงถึงหัวข้อการสอนและ Learning Outcome ที่มีความสอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ด้วย 
 ผู้จัดทําหวังว่า มคอ.3 ที่จัดทําขึ้นจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับน้ีมีความสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 

                                                                              หลักสตูรการจัดการบัณฑิต 
                                                                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

                       1 สิงหาคม 2561 
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สารบญั 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1  ข้อมลูทั่วไป 4 
หมวด 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 4 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ  5 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  5 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล  8 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 14       
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา 
    รหัสวิชา 3662306     ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย)  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการธุรกิจ 
                                         (ภาษาอังกฤษ)  Quantitative Analysis for Business Management 
2. จํานวนหนว่ยกิต 
    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรการจัดการบัณฑิต ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้าน 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม 
    อาจารย์ผู้สอน (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ ชวนชม ตอนเรียน A1 

(2)……………………………………………………………………….….. ตอนเรียน …………… 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
   1 สิงหาคม 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ  

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน 

1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกและตระหนักในการสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้เกิด
ประโยชน์ที่สร้างมูลค่าแก่สังคมได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เป็นรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐาน เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใต้ความแน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา  
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ

แน่นอน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การใช้เทคนิคคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการทางธุรกิจได้แก่ 
ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Tree) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง (Inventory Model) 
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประมวลผลและการตรวจสอบโครงการ 
(PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory) แถวคอย (Queue) 
และการจําลองเหตุการณ์ (Simulation) 

 Knowledge in mathematics and Statistics in quantitative analysis, decision making 
under the certainty risk and uncertainty, usage of mathematics techniques in quantitative 
for business management such as possibility, decision tree, inventory model, linear 
programming, PERT/CPM, Markov Model, Game theory, queue, simulation 

 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่ม ี 90 ช่ัวโมงต่อต่อภาค
การศึกษา 
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3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็   
    รายบุคคล 

อาจารย์ผู้สอนกําหนดวัน เวลาในการให้คําปรึกษา (Office Hour) สัปดาห์ละ 6 ช่ัวโมง และประกาศให้
ผู้เรียนทราบ นอกจากน้ันยังอนุญาตให้นักศกึษาติดต่อผ่านโทรศัพท์ และ e-mail ด้วยโดยบอกหมายเลข
โทรศัพท์ และ e-mail address ส่วนตัวให้ทราบ 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

 1.1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจโลก และเคารพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีได้  

1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 1.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

สร้างภูมิคุ้มกัน 
   1.2 วิธีการสอน    

1.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาให้เรียนรู้ถึงคุณธรรม และจริยธรรม 
1.2.2 สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนอย่างสม่ําเสมอ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง 
   1.3 วิธีการประเมินผล     

1.3.1 วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจํานวนเพิ่มขึ้น เช่น การมีทัศนคติที่ดี
ในเรื่องของความโปร่งใส ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม เป็นต้น 
2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านการจัดการ 
 2.1.2 มีความรู้กว้างและเป็นระบบเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ

จัดการ รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างเท่าทันในผลกระทบในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก 

2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน  รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
    2.2 วิธีการสอน 
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 2.2.1 ใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มการทํากิจกรรม โดยผูส้อนมอบหมายให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่มในการช่วยกันค้นหาข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่กําหนดและมอบหมาย 
   2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สังเกตการณ์อภิปราย  
2.3.2 การแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถาม 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา    

3.1.1 สามารถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งได้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21  

 3.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้ทางการจัดการและด้านอ่ืนที่สัมพันธ์กัน จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณ์มาใช้งานตามสถานการณ์ทั่วไปได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และ
สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 3.1.4 สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
   3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูลเก่ียวข้องกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
 3.3.1 สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนในระดับ
ต่าง ๆ  
 3.3.2 สามารถวิเคราะห์เข้าใจในการวางแผนและการควบคุม เทคนิคและวิธีการควบคุมการ
ปฏิบัติงานในระดับต่างๆได้ 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา          
4.1.1 สามารถแสดงความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือผู้ อ่ืน และแสดงความรับผิดชอบในการ

ตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ และ

ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.3 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน แสดงภาวะผู้นํา ผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

และมีทักษะการแก้ปัญหากลุ่ม 
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4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
    4.2 วิธีการสอน         
 4.2.1 กําหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทํางานร่วมกัน 
 4.2.2 กําหนดการแบ่งกลุ่มการทํางาน 
    4.3 วิธีการประเมินผล        
  4.3.1 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา      
 5.1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์ 

และตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จําเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1.3 สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มบุคคลที่

แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้อมูลธุรกิจและข้อมูลอ่ืน 
 5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปล

ความหมาย และการสื่อข้อมูล 
    5.2 วิธีการสอน 
 5.2.1 มอบหมายรายงานท่ีเก่ียวการใช้เทคนิคคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการทางธุรกิจเพ่ือให้
นักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
    5.3 วิธีการประเมินผล       
 5.3.1 ใช้แบบประเมินผลงานท่ีมอบหมาย โดยมีเกณฑ์การประเมินเทคนิคการนําเสนอความถูกต้อง 
การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด ความสามารถในการอธิบาย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
1 - หัวข้อการสอน 

แนะนําการเรียนการสอน 
 

3 1.แนะนําแผนการสอนและการประเมินผลตาม มคอ.3 
2.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
3.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 

1.1  

2 - หัวข้อการสอน 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติเบื้องต้น 
- Learning Outcome 
เข้าใจความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
และสถิติเบื้องต้น 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
 และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ

คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 
3 - หัวข้อการสอน 

เทคนิคการตัดสินใจภายใต้
ความแน่นอน 
- Learning Outcome 
เข้าใจและรู้ถึงเทคนิคการ
ตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน
ได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.2  

4 - หัวข้อการสอน 
ความน่าจะเป็น 
- Learning Outcome 
เข้าใจถึงความสําคญั ของหลกั
คํานวณของความน่าจะเป็น 
 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
5 - หัวข้อการสอน 

แนวคิดและแผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจ 
- Learning Outcome 
เข้าใจถึงแผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.2  

6 - หัวข้อการสอน 
แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ 
- Learning Outcome 
เข้าใจถึงแผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจได้ 
 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.2  

7 - หัวข้อการสอน 
แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  

1.2 
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
(ต่อ) 
- Learning Outcome 
เข้าใจถึงแผนภูมิเพื่อการ
ตัดสินใจได้ 
 
 
 

ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 
สอบเก็บคะแนนกลางภาค 

ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

8 - หัวข้อการสอน 
ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง 
 - Learning Outcome 
เรียนรู้ถึงตัวแบบเชิงสินค้าคง
คลัง 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1, 1.2  

9 - หัวข้อการสอน 
โปรแกรมเชิงเสน้ตรง  
- Learning Outcome 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 

1.1, 1.2  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
วิเคราะห์ถึงโปรแกรมเชิง
เส้นตรงได้ 

2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

10 - หัวข้อการสอน 
เทคนิคการประมวลผลและ
การตรวจสอบโครงการ  
- Learning Outcome 
วิเคราะห์เทคนิคการ
ประมวลผลและการตรวจสอบ
โครงการ 
ได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1, 1.2, 1.3  

11 - หัวข้อการสอน 
ตัวแบบของมาร์คอฟ  
- Learning Outcome 
วิเคราะห์ตัวแบบของ
มาร์คอฟได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ

1.1, 1.2  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

เพื่อการจัดการธุรกิจ 

12 - หัวข้อการสอน 
ทฤษฎีเกมส ์
- Learning Outcome 
เข้าใจทฤษฎีเกมส์ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1, 1.2  

13 - หัวข้อการสอน 
แถวคอย 
- Learning Outcome 
รู้ถึงแถวคอยได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1, 1.2  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

14 - หัวข้อการสอน 
การจําลองเหตุการณ์  
- Learning Outcome 
เข้าใจถึงการจําลองเหตุการณ์ 
ได้ 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

1. ใช้สื่อ 
PowerPoint  
ประกอบการสอน 
2. ตํารา การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 

1.1, 1.2  

15 - หัวข้อการสอน 
ทบทวนเนื้อหาการเรียน 
- Learning Outcome 
มีความรู้ในเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น 

3 1.ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยผู้สอนอธิบายทฤษฎีของ
เนื้อหา หลักการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 
2.ใช้วิธีการสอนแบบอภิปราย โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการอภิปราย 
ซักถาม และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และทักษะในการคิด การพูด การรับฟัง การแสดงความ
คิดเห็น และการทํางานเป็นกลุ่ม 

 1.1, 1.2, 1.3  
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สัปดาห์ที ่
 

หัวข้อการสอน / Learning 
Outcome 

จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการสอน สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา  

ผู้สอน 
(ระบุลําดับ) 

 
16 สอบปลายภาค  
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1 การเข้าช้ันเรียน  ตลอดภาคการศึกษา 10% 
2 
 

2.2, 3.4, 5.1 
 

การเก็บคะแนน
ย่อย 

สัปดาห์ที่ 2-14 
 

20 % 
 

3 2.2, 3.4, 5.1 
 

สอบเก็บคะแนน
กลางภาค 

สัปดาห์ที่  7 30% 

4 2.2, 3.3, 5.1 สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 16 40% 
 รวมทั้งสิน้ 100% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
   สุทธิมา ชํานาญเวช. (2559). การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.  
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

ซคัตตรัย รยะสวัด์ิ. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
สุทธิมา ชํานาญเวช. (2555). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการจัดการและการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: 

วิทยพัฒน์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล. (2554). การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: 
เคทีพี. 

  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
    1.2 แบบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน    
 2.1 ผลการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
    2.2 รายงานการค้นคว้าต่างๆ ที่มอบหมาย 
    2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา 
    2.4 ผลการสอบปลายภาค 
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3. การปรับปรงุการสอน     
 นําผลการประเมินของภาคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีการศึกษาถัดไปให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 4.2 การพิจารณาข้อสอบปลายภาคโดยคณะกรรมการระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะ 
5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลงัการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวน
เน้ือหาที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในการสอน และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 
 

 
 


