มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา CLS๒๑๐๕ รายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะ/วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

CLS๒๑๐๕
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
…...............................................................
…...............................................................
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
อาจารย์ผสู้ อน อ.มาธุสร แข็งขัน
กลุ่มเรียน ๘๐๑-๘๐๔
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี ๒๕๖๔
๕. สถานที่เรียน
นครปฐม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ศูนย์การศึกษา จังหวัด
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 ความหมายและขั้ น ตอนของการวิ เคราะห์
เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ที่ น าการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ปริมาณไปใช้
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
 ส่วนประกอบในการตัดสินใจ
 ขั้นตอนการตัดสินใจ
 ตารางของปัญหาการตัดสินใจ
 แผนภูมิการตัดสินใจ
 ประเภทของการตัดสินใจ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง
 โปรแกรมเชิงเส้นตรง
 ลักษณะของปัญหาที่ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง
 รูปแบบทั่วไปของปัญหาเชิงเส้นตรง
 ตัวอย่างปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง
 วิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง
การแก้ ปั ญ หาโปรแกรมเชิ ง เส้ น ด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft Excel
 การใช้โปรแกรม Excel แก้ปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้น
 การติด ตั้ งคาสั่ง Solver ของ Excel ที่ ใช้
แก้ปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น
 ขั้นตอนการใช้ Excel แก้ปัญหาโปรแกรม
เชิงเส้น
 ตัวอย่างการใช้ Excel แก้ปัญหาโปรแกรม

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%
๓

๓

๓

๓

๖

๖

๖

๖
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หัวข้อ
เชิงเส้น
ปัญหาการขนส่ง
 รูปแบบการขนส่ง
 ขั้นตอนการแก้ปัญหาการขนส่ง
 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น
 ลักษณะของปัญหาการขนส่ง
 ปั ญ หาการขนส่ ง เมื่ อ มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
เส้นทางการขนส่ง
Midterm Exam
ตัวแบบสินค้าคงคลัง
 ข้อดีข้อเสียของการมีสินค้าคงคลัง
 วัต ถุป ระสงค์ของการศึกษาระบบสิ น ค้า คง
คลัง
 ตัวแบบระบบสินค้าคงคลัง
 การคานวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด
 การคานวณหาปริมาณสินค้าสารอง
การบริหารโครงการด้วย CPM และ PERT
 เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ
 เทคนิค Gantt Chart
 วัตถุประสงค์ของการใช้เทคนิค PERT/CPM
มาใช้ในการบริหารโครงการ
 ขั้นตอนของเทคนิค PERT/CPM
 การวิเคราะห์ข่ายงาน
 การหางานวิกฤต
 เทคนิค CPM
 เทคนิค PERT
ตัวแบบแถวคอย
 วัตถุประสงค์ของตัวแบบแถวคอย
 ลักษณะของระบบแถวคอย
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบแถวคอย
 ตัวแบบต่างๆของระบบแถวคอย

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%
๓

๓

๓

๓

๓

๖

๓

๓

เนื่องจากเวลาไม่พอสาหรับเนือ้ หาที่ทา
การเรียนการสอน จึงต้องเพิม่ ชั่วโมงสอน
๓ ชั่วโมง
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หัวข้อ
ความสัมพันธ์ของค่าต่างๆในระบบแถวคอย
ทฤษฏีการแข่งขัน
 ความหมายของการแข่งขัน
 เงื่อนไขการใช้ทฤษฎีการแข่งขัน
 ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
 รู ป แบบของตารางแสดงผลตอบแทนของ
การแข่งขัน
ตัวแบบมาร์คอฟ
 ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง
 เงื่อนไขของตัวแบบมาร์คอฟ
 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคมาร์คอฟ
 สถานะคงที่
การจาลองสถานการณ์
 ความหมายของการจาลองปัญหา
 ขั้นตอนในการจาลองปัญหา
 เทคนิคมอนติคาร์โล
 ตัวอย่างการจาลองปัญหาทางธุรกิจ
การจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel
 การใช้โปรแกรม Excel แก้ปัญหาจากการ
จาลองสถานการณ์
 ขั้น ตอนการใช้ Excel แก้ปั ญ หาจากการ
จาลองสถานการณ์
 ตัว อย่ างการใช้ Excel แก้ปั ญหาจากการ
จาลองสถานการณ์

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%



๓

๓

๓

๓

๓

๓

๖

๓

เนื่องจากนักศึกษามีทักษะการใช้ Excel
เบื้องต้น ทาให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
วิธีการประยุกต์ใช้ได้เร็วกว่าทีค่ าดการณ์
ไว้

Final Exam

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
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ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)
ไม่มี

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี

แนวทางชดเชย
ไม่มี

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรมเข้าชั้นเรียนและในชัน้
เรียน

/

ความรู้

การค้นคว้าเนือ้ หาเพิ่มเติม
จากบทเรียน

/

ทักษะทางปัญญา

การแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณ์จาลอง

/

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง งานกลุ่ม
บุคคลและความรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

/

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ให้นักศึกษาได้เรียนรูด้ ้วยการ
ตัวเลข การสื่อสารและการ ปฏิบัติในหลากหลาย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานการณ์

/
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๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ควรจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มภายในหมู่เรียนเพื่อกระตุ้นการใช้ทักษะความรู้ท่ไี ด้ศึกษามาใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว โดยให้นักศึกษาแบ่งหน้าทีภ่ ายในกลุ่มอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัตไิ ด้จริง

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๑๗๓ คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๗๒ คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) ๑ คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I
รวม

จำนวน
๑
๒
๘
๑๖
๑๗
๒๘
๒๓
๒๕
๓๐
๑๓
๗
๐
๒
๑๗๒

คิดเป็นร้อยละ
๐.๕๘
๑.๑๖
๔.๖๕
๙.๓๐
๙.๘๘
๑๖.๒๘
๑๓.๓๗
๑๔.๕๓
๑๗.๔๔
๗.๕๖
๔.๐๗
๐.๐๐
๑.๑๖
๑๐๐.๐๐

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

เหตุผล
ไม่มี

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
ไม่มี

สรุปผล
ไม่มี

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบ
ไม่มี

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)
ไม่มี

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
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หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารประเมินอาจารย์ผู้สอน)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา

จากการประเมินโดยนักศึกษาแบ่งออกเป็นความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
มีคะแนนเฉลี่ย 4.21
กลุ่มเรียน : 804 นักศึกษา (AVG = 4.05 SD = 0.24)
กลุ่มเรียน : 803 นักศึกษา (AVG = 4.29 SD = 0.22)
กลุ่มเรียน : 801 นักศึกษา (AVG = 4.35 SD = 0.22)
กลุ่มเรียน : 802 นักศึกษา (AVG = 4.11 SD = 0.28)
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑

ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนในเกณฑ์ ดี จะนาผลการประเมินไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
จากการสอบถามพบว่า นักศึกษาอยากให้อาจารย์ผสู้ อนถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมเนื้อหา
และนักศึกษาชอบการฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง ซึ่งทาให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
อาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่า ควรให้นักศึกษาร่วมกันแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่อาจารย์
ผู้สอนตั้งไว้ โดยใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการ
ทางานร่วมกันพร้อมๆกับการพัฒนาองค์ความรู้

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

ปรับวิธีการสอน เพิ่มอภิปรายกลุ่มย่อย ให้ฝกึ ปฏิบตั ิจริง กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจเรียน โดยเน้นเนื้อหาที่นักศึกษา
สนใจ

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ตลอดภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผสู้ อน

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ลงชื่อ
( มาธุสร แข็งขัน )
อาจารย์ผสู้ อน
วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(
)
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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