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คํานํา 

 
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรายวิชา 3693301 การวิเคราะห�เชิงปริมาณและสถิติ

ธุรกิจ (Quantitative Analysis and Business Statistics) จัดทําข้ึนเพ่ือใช�ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาดังกล�าวให�มีความเปJนมาตรฐาน ครบถ�วน และถูกต�องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร�และสถิติท่ีจําเปJนเพ่ือประยุกต�ใช�กับศาสตร�
ทางด�านบริหารธุรกิจ ประกอบด�วย ความรู�พ้ืนฐานทางสถิติ ความน�าจะเปJน การประมาณค�า การทดสอบ
สมมติฐาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส�น แบบจําลองสถานการณ� การ
พยากรณ� เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบ  ท้ังนี้ผู�เรียนสามารถนําความรู�ท่ีได�จากรายวิชานี้ไป
ประยุกต�ใช�ในการศึกษาในศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องและยังมีคุณประโยชน�ต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานใน
อนาคตเปJนอย�างมาก    

 
        

                      อ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน� 

                                                                                               ธันวาคม  2558 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ    วิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข;อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   3693301 การวิเคราะห�เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
2. จํานวนหน?วยกิต 

3(3-0-6) หน�วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
  หมวดวิชาเฉพาะด�าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ชั้นปXท่ี 2 

4. อาจารย-ผู;รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย-ผู;สอน 
 
 
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป�ท่ีเรียน 
เปJนไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

6. รายวิชาท่ีต;องเรียนมาก?อน (Pre-requisite) 
ไม�มี 

7. รายวิชาท่ีต;องเรียนพร;อมกัน (Co-requisites) 
ไม�มี 

8. สถานท่ีเรียน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล?าสุด 
2 ธันวาคม 2558 
 
 
 

  4.1 อาจารย-ผู;รับผิดชอบรายวิชา 
  4.2 อาจารย-ผู;สอน 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� นฤมล โสภารัตนกุล 

อาจารย�.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน� ตอนเรียน C1 
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 หมวดที ่2 จุดมุ?งหมายและวัตถุประสงค- 
 
1. จุดมุ?งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับคณิตศาสตร� และสถิติท่ีจําเปJนสําหรับการบริหารธุรกิจ 

1.2 เพ่ือให�ผู�เรียนมีเข�าใจในเรื่องความรู�ท่ัวไปเก่ียวกับคณิตศาสตร� และสถิติท่ีจําเปJนสําหรับการ

บริหารธุรกิจ  

1.3 เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําความรู� และความเข�าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร� และสถิติท่ีจําเปJนสําหรับการ

บริหารธุรกิจไปใช�ประโยชน�ในอนาคตได� 

2. วัตถุประสงค-ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือพัฒนาเนื้อหารายวิชาให�มีความทันสมัย เพ่ือความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและ
สถานการณ�ของบริบทของโลกและศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารธุรกิจในปZจจุบัน 

2.2 เพ่ือการพัฒนาเนื้อหา ตลอดจนประเด็นสําคัญท่ีผู�สอนเห็นควรให�ปรับปรุงเพ่ือความถูกต�อง 
2.3 เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต�อรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร�และเกิดความรู�ความเข�าใจในการเรียน 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ความรู�ทางคณิตศาสตร�และสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต�ความ

แน�นอน ความเสี่ยงและความไม�แน�นอน การโปรแกรมเชิงเส�น การวิเคราะห�โครงข�ายงาน การจําลอง
สถานการณ� รวมท้ังประยุกต�ใช�สถิติเชิงพรรณและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Knowledge in mathematics and statistics for quantitative analysis decision  making 
under certainty, risk and uncertainty situations; liner programming; network analysis; 
simulation model; descriptive statistics and inferential statistics for planning and making 
decisions in business. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช;ต?อภาคการศึกษา 
 

 บรรยายการฝQก  
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาภาคสนาม/การ
ฝQกงาน 

การศึกษาด;วย
ตนเอง 

45 ช.ม. ต�อภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต�องการของ 
นักศึกษาเฉพาะราย 

ไม�มีการฝlกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

6 ช.ม. ต�อสัปดาห� 
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3. จํานวนช่ัวโมงต?อสัปดาห-ท่ีอาจารย-ให;คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก?นักศึกษาเปSนรายบุคคล 
- อาจารย�ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให�คําปรึกษาผ�าน เว็บไซต�คณะ 
-   อาจารย�จัดเวลาให�คําปรึกษาเปJนรายบุคคล หรือ รายกลุ�มตามความต�องการ 1 ชั่วโมงต�อ

สัปดาห� (ปรับเวลาเพ่ิมได�ตามความจําเปJน) 
 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู;ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู;ด;านคุณธรรม จริยธรรม 

ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมเปJนปกติสุข สร�างสรรค� และทําประโยชน�ให�กับส�วนรวม นอกจากนั้นการใช�
ความรู�และทักษะทางการจัดการ ต�องพึงระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต�อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ซ่ึงอาจารย�จะต�องสามารถเปJนแบบอย�างท่ีดีแก�นักศึกษา ท้ังใน
ด�านคุณธรรม และจริยธรรม ต�อไปนี้ 

1) มีความซ่ือสัตย�สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เข�าใจผู�อ่ืน เข�าใจโลก และเคารพ
กฎระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงเปJนแบบอย�างท่ีดีได� 

2) มีจิตสํานึกท่ีคํานึงถึงประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตน 
3) มีความรู� ความเข�าใจ ในคุณค�าแห�งวิชาชีพ และมีทัศนคติท่ีดีต�อวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
4) มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ

การสร�างภูมิคุ�มกัน 
1.2  กลยุทธ-การสอนท่ีใช;พัฒนาการเรียนรู;ในด;านคุณธรรม จริยธรรม 

1) สร�างวัฒนธรรมองค�การ เพ่ือปลูกจิตสํานึกข้ันพ้ืนฐานให�กับนักศึกษาในการรักษาระเบียบ
วินัยของมหาวิทยาลัย การตรงต�อเวลา การแต�งกายให�เหมาะสมตามกาลเทศะ ความ
รับผิดชอบในหน�าท่ี ปลูกฝZงให�นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน�นการเข�าชั้นเรียน ส�งงานให�
ตรงเวลา การแต�งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) อาจารย�ผู�สอนประพฤติ ปฏิบัติตนเปJนแบบอย�างท่ีดี กระตุ�นให�นักศึกษาปฏิบัติจนเปJน
นิสัย และการสร�างต�นแบบท่ีดี โดยการเข�าสอนตรงเวลา ตรวจงานและแจ�งให�ผู�เรียน
รับทราบถึงข�อบกพร�องท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปปรับแก�ไข 

 
 



มคอ. 3 
 

 

 
7 

 
1.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู;ในด;านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) การประเมินผลคุณลักษณะท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานผลการเรียนรู� โดยใช�แบบประเมินท่ี
พัฒนาข้ึนตามหลักวิชาการ  

2) สังเกตพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� มีจํานวนเพ่ิมข้ึน เช�น การเข�าเรียนตรงเวลาการส�งงานได�
ทันตามกําหนด การแต�งกายให�เหมาะสมตามกาลเทศะ จํานวนทุจริตในการสอบลด
น�อยลง  

 
2. ความรู; 

 2.1 ความรู;ท่ีต;องได;รับ 
นักศึกษาต�องมีความรู�ด�านการวิเคราะห�เชิงปริมาณและทางสถิติธุรกิจ จึงครอบคลุมความรู�

ต�อไปนี้ 
1. มีความรู�และความเข�าใจในสาระสําคัญของศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับสถิติธุรกิจ และการวิเคราะห�เชิง

ปริมาณ    
2. การนําความรู�ทางสถิติไปบริหารจัดการข�อมูลทางด�านธุรกิจ เช�น เทคนิคการตัดสินใจภายใต�

ความแน�นอน ความเสี่ยงและความไม�แน�นอน การโปรแกรมเชิงเส�น การ วิเคราะห�โครงข�ายงาน การ
จําลองสถานการณ� รวมท้ังประยุกต�ใช�สถิติเชิงพรรณและ สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

3. มีความรู�เก่ียวกับความก�าวหน�าทางวิชาการและวิชาชีพด�านบริหารธุรกิจ รวมท้ังการนํา
ความรู �มาพิจารณาเหตุการณ�หรือผลกระทบที่มีต�อธุรกิจในปZจจุบัน โดยสามารถเข�าใจและวิเคราะห�
กรณีศึกษาท่ีนํามาประกอบการเรียนการสอนได�  

2.2 วิธีการสอน 
1) การสอนโดยการบรรยาย ร�วมไปกับใช�สื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ เช�น ตํารา เอกสาร

ประกอบ Power Point เปJนต�น  
2) นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็นสําคัญกับอาจารย�ผู�สอนท่ีเก่ียวข�องกับสาระการเรียนรู�และ

ตามด�วยตัวอย�างใน การศึกษา และเทคนิคในการคํานวณทางสถิติ 
3)  การทําแบบฝlกหัด กรณีศึกษา การบ�าน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา ให�ค�นคว�าหา

ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอให�เข�าใจได�  
2.3 วิธีการประเมินผล 

1) การวิเคราะห�ผลการทําแบบฝlกหัด กรณีศึกษา การบ�าน และการทํากิจกรรม  
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด�วยข�อสอบ 
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3. ทักษะทางปTญญา 
3.1 ทักษะทางปTญญาท่ีต;องพัฒนา 

นักศึกษาจะต�องสามารถพัฒนาสติปZญญาของตนเอง โดยผู�สอนต�องมุ�งเน�นให�นักศึกษาใช�ความ
เข�าใจมากกว�าการจํา มีหลักการและเหตุผลในการคิด มีวิธีการเรียนรู�ท่ีเหมาะกับตนเอง และสามารถ
ตัดสินใจ แก�ปZญหาได� เพ่ือให�บรรลุผลการเรียนรู�ต�อไปนี้ 

1. มีความคิดวิเคราะห�อย�างเปJนระบบ และมีเหตุผล คิดอย�างสร�างสรรค� สามารถบูรณาการ
ความรู�จากสาขาวิชาชีพท่ีศึกษาและประสบการณ�เพ่ือใช�ในการแก�ปZญหาทางธุรกิจและสถานการณ�ท่ัวไปได�
อย�างเหมาะสม 

3. สามารถคิดค�นทางเลือก วิเคราะห�ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย�างรอบด�านมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล�องกับสถานการณ�ทางธุรกิจ ทําให�เกิดการได�เปรียบ
ทางการแข�งขันทางธุรกิจ 

3.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช;พัฒนาการเรียนรู;ในทักษะทางปTญญา 
1) การสอนโดยการบรรยาย ร�วมไปกับการใช�สื่อประกอบการสอน เช�น ตํารา เอกสาร

ประกอบ PowerPoint เปJนต�น  
2) นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการเรียนรู�และตามด�วยตัวอย�าง

ในการศึกษากับอาจารย�ผู�สอน  
3) การทําแบบฝlกหัด กรณีศึกษา การบ�าน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

3.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู;ในทักษะทางปTญญา 
1) การวิเคราะห�ผลการทําแบบฝlกหัด กรณีศึกษา การบ�าน และการทํากิจกรรม  
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเน�นข�อสอบท่ีมีการวิเคราะห�และการประยุกต� 
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4. ทักษะความสัมพันธ-ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ-ระหว?างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต;องพัฒนา 

การพัฒนาทักษะความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบให�กับนักศึกษา  โดย
สอดแทรกเข�าไปในการสอนรายวิชา มีความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสามารถในการทํางานร�วมกับผู�อ่ืนท่ีมี
ความแตกต�างกัน ผู�สอนจะต�องมีวิธีท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะในด�านนี้ หรืออาจแนะนําให�นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนวิชาด�านสังคมศาสตร� เพ่ือให�นักศึกษามีคุณสมบัติต�อไปนี้ 

1. สามารถทํางานเปJนกลุ�มและมีทักษะในการทํางานเปJนทีม แสดงภาวะผู�นํา สมาชิกของกลุ�มได�
อย�างเหมาะสมและสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได� 

2. สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นต�างอย�างสร�างสรรค� เอ้ือต�อการแก�ไขปZญหาของทีม 
3. มีความรับผิดชอบในการทํางานกับผู�อ่ืนและรับผิดชอบในการเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ตนเองและอาชีพ 
4.2 กลยุทธ-การสอนท่ีใช;พัฒนาการเรียนรู;ด;านทักษะความสัมพันธ-ระหว?างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1) การสอนโดยการบรรยาย และใช�สื่อประกอบการสอน เช�น ตํารา เอกสารประกอบ 

Power Point เปJนต�น  
2) การอภิปรายประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการเรียนรู�และตามด�วยตัวอย�างใน

การศึกษา  
3) การทําแบบฝlกหัด กรณีศึกษา การบ�าน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา  

4.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู;ทักษะความสัมพันธ-ระหว?างบุคคล  และความรับผิดชอบ 
1) การสัมภาษณ� การรายงานหน�าชั้นเรียน 
2) คุณภาพผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑ�ท่ีตรงประเด็นกับการมาตรฐานการเรียนรู�ท่ี

กําหนด 
3) สังเกตพฤติกรรมของผู�เรียนในระหว�างท่ีทํางานร�วมกัน 
4) ให�ผู�ร�วมงานของนักศึกษามีส�วนร�วมในการประเมินผล 
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5. ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช;เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต;องพัฒนา 

1. สามารถประยุกต�ใช�หลักคณิตศาสตร� สถิติ การวิเคราะห�เชิงปริมาณมาใช�ในการวิเคราะห�
และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

2. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต�างประเทศท่ีจําเปJนต�อการทําธุรกิจได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร�างความเข�าใจในรูปแบบการพูด การเขียนท่ีเหมาะสมสําหรับ
กลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกัน ท้ังท่ีเปJนข�อมูลธุรกิจและข�อมูลอ่ืน 

 4. สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช�เทคโนโลยีอ่ืน ๆ สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 
5.2 กลยุทธ-การสอนด;านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช;เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มอบหมายงานให�นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning 

และทํารายงานโดยใช�ความรู�ท่ีได�รับจากการศึกษาในรายวิชา 
2)  นําเสนอโดยใช�รูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

5.3 กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู;ด;านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช;
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การวิเคราะห�ผลการทําแบบฝlกหัด ความถูกต�องในหลักการการคํานวณ กรณีศึกษา 
การบ�าน และการทํากิจกรรม  
2) สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด�วยข�อสอบ 
3) ประเมินจากการมีส�วนร�วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห-

ท่ี 
หัวข;อ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน  การสอน 

ส่ือท่ีใช;  
ผู;สอน 

1 
 
 

แนะนําเนื้อหาในบทเรียน ความ
เปJนมาและความสําคัญของการศึกษา
ในรายวิชา 
บทท่ี 1 ความรู�พ้ืนฐานทางสถิติ 
1. ประเภทของข�อมูล 
2. ระดับการวัดของตัวแปรทางสถิติ 
3. ความน�าจะเปJน 
4. ประชากรและตัวอย�าง 
5. ค�าพารามิเตอร�และค�าสถิติ 
6. ประเภทของสถิติ 
7. ระเบียบวิธีทางสถิติ 
8. ประโยชน�ของสถิติ 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.อาจารย�ผู�สอนแนะนําตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค�และเปpาหมายของ
รายวิชาเกณฑ�การวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ 
แหล�งการเรียนรู� และ Website 
เพ่ิมเติม 
2. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ี เก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 

2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 สถิติเชิงพรรณนา 
1. การวัดแนวโน�มเข�าสู�ส�วนกลาง 
2. ค�าเฉลี่ยเลขคณิต 
3. ค�ามัธยฐาน 
4. ค�าฐานนิยม 
5. ค�าควอไทล� 
6. การวัดการกระจาย 
7. พิสัย 
8. ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
9. สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวข;อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือท่ีใช;  

ผู;สอน 

4 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 3 การประมาณค�า 
1. การประมาณค�าแบบจุด 
2. การประมาณค�าแบบช�วง 

3 1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 

5-6 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 
1. สมมติฐานทางสถิติ 
2. ความผิดพลาดในการทดสอบ

สมมติฐาน 
3. ค�าวิกฤต 
4. การทดสอบค�าเฉล่ียของประชากร 
5. การทดสอบสัดส�วนของประชากร 
6. การทดสอบความแปรปรวนของ

ประชากร 
7. การทดสอบผลต�างของค�าเฉล่ีย

ของประชากร 
8. การทดสอบผลต�างของสัดส�วนของ

ประชากร 
9. การทดสอบผลต�างของความ

แปรปรวนของประชากร 
10. การทดสอบความแตกต�างของ

สัดส�วนของประชากรเชิงคุณภาพ 
11. การวิเคราะห�ความแปรปรวน 

(Analysis of Variance: ANOVA) 
12. การเปรียบเทียบพหุคูณ 

 

 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 
 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวข;อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือท่ีใช;  

ผู;สอน 

7-8 บทท่ี 5 ทฤษฎีการตัดสินใจ 
1. ประโยชน�ของทฤษฎีการตัดสินใจ 
2. ตัวแบบการตัดสินใจการแสดง

ข�อมูล 
3. ชนิดของการตัดสินใจภายใต�

สภาวการณ�ต�างๆ 
4. การตัดสินใจภายใต�สภาวะท่ี

แน�นอน   
5. การตัดสินใจภายใต�สภาวะความ

เสี่ยง 
6. การตัดสินใจภายใต�สภาวะท่ีไม�

แน�นอน 
7. ค�าคาดหวังของผลตอบแทนกรณี

ท่ีมีข�าวสารสมบูรณ� 
8. ค�าคาดหวังของข�าวสารสมบูรณ� 
9. การใช� Decision Tree ในการ

ประเมินหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

3 1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 

9-10 
 

บทท่ี 6 การใช�โปรแกรมเชิงเส�น 
1. รูปแบบของการโปรแกรมเชิงเส�น 
2. ประโยชน�และการนําไปใช� 
3. ข้ันตอนของการโปรแกรมเชิงเส�น 
4. สร�างตัวแบบของปZญหา 
5. การแก�ปZญหาของตัวแบบ 
6. การแก�ปZญหาโปรแกรมเชิงเส�น

ด�วยกราฟ 
7. การแก�ปZญหาการโปรแกรมเชิง

เส�นด�วยวิธีซิมเพล็กซ� 
8. การวิเคราะห�ความไวต�อการ

เปลี่ยนแปลงและราคาเงา 

6 1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวข;อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือท่ีใช;  

ผู;สอน 

11 - 12 บทท่ี 7 การวิเคราะห�ข�ายงานและ
ควบคุมการติดตามงาน 
1.  ความเปJนมา 
2.  ความแตกต�างระหว�าง PERT 

และ CPM 
3.  ข้ันตอนการสร�างแผนผังข�ายงาน 
4.  การประมาณการเวลาทํางานไม�

แน�นอน 

3 1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 

13 บทท่ี 8 ตัวแบบจําลองสถานการณ� 
1. ข้ันตอนการจําลองสถานการณ� 
2. แบบจําลองสถานการณ� 
   มอนติคาร�โล 

3 1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 9 การพยากรณ� 
1. ขอบเขตของการพยากรณ� 
2. องค�ประกอบของการพยากรณ�ที่ดี 
3. ประเภทของการพยากรณ� 
4. การพยากรณ�เชิงปริมาณ 

-  วิธีค�าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการ
เฉลี่ยถ�วงน้ําหนัก 

-  วิธีการพยากรณ�โดยใช�วิธีการปรับ
ให�เรียบแบบเอ็กโพเนนเชียล 

-  การพยากรณ�แนวโน�ม 
-  การพยากรณ�ที่มีแนวโน�มและ

ฤดูกาล 
- การพยากรณ�ตัวแบบเชิงสาเหตุ 

5. การประเมินผลการพยากรณ� 
6. การพยากรณ�เชิงคุณภาพ 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช�สื่อ PowerPoint 
ประกอบการบรรยายโดยให�
นักศึกษาร�วมอภิปรายประเด็น
สําคัญท่ีเก่ียวข�องกับสาระการ
เรียนรู� 
2. ให�นักศึกษาฝlกการคิด
วิเคราะห�โดยการทํากรณีศึกษา 

 
 
 
 
 

 

อ.ดร.พรภัทร 
อินทรวรพัฒน� 
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สัปดาห-
ท่ี 

หัวข;อ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  การสอน 
ส่ือท่ีใช;  

ผู;สอน 

15 ทบทวนบทเรียน 3 สรุปผลและอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 

 

16 สอบปลายภาค 3   
 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู; 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู; 

วิธีการประเมิน สัปดาห-ท่ี 
ประเมิน 

สัดส?วนของการ 
ประเมินผล 

1 

 

1.2,1.3,2.1,2.2,3.1,4.2,5.1 แบบฝlกหัด กรณีศึกษา 
การบ�าน การทํากิจกรรม 

2-6 ร�อยละ 20 

2 2.1,3.1 การทดสอบความรู� 7 ร�อยละ 20 

3 

 

1.2,1.3,2.1,2.2,4.2,5.1 แบบฝlกหัด กรณีศึกษา 
การบ�าน การทํากิจกรรม 

8-15 

 

ร�อยละ 20 

4 2.1,3.1 สอบปลายภาค 16 ร�อยละ 40 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
นฤมล โสภารัตนกุล และ สุชาดา คุ�มสลุด. (2556). การวิเคราะห-เชิงปริมาณและสถิติสําหรับธุรกิจ. 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2. เอกสารและข;อมูลสําคัญ 

กัลยา  วานิชย�บัญชา. (2545). การวิเคราะห-เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
กัลยา วานิชบัญชา. (2544). การวิเคราะห-สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห�ง

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย TDRI (https://www.infotdri.or.th) 
สํานักงานสถิติแห�งชาติ (https://www.nso.go.th) 
 

3. เอกสารและข;อมูลแนะนํา 
ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทร�. (2545). การวิเคราะห-เชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร�เน็ท. 
ปรีชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ�สว�าง. (2551). สถิติเพ่ือธุรกิจ.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�

มหาวิทยาลัย. 
Keller, Gerald. (2008). Statistics for Management and Economics (8th Edition). 

Canada: Nelson Education, Ltd. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ-การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ�มระหว�างผู�สอนและผู�เรียน 
- การสังเกตการณ�จากพฤติกรรมของผู�เรียน 
- แบบประเมินผู�สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ-การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู� 

3. การปรับปรุงการสอน 
- ผลจากการประเมินผู�สอน 

- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ข�อสอบ รายงาน วิธีการให�คะแนนสอบ และการให�คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปX หรือตามข�อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข�อ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 


