
 

แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  หมายถงึ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการของแต่ละรายวชิาเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งและเป็
นไปตามทีว่างแผนไวใ้น รายละเอยีดของหลกัสตูร  
ซึง่แต่ละรายวชิาจะก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเกีย่วกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนื้อหาความรูใ้นรายวชิ
า แนวทางการปลกูฝังทกัษะต่างๆ 
ตลอดจนคุณลกัษณะอื่นๆทีน่กัศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบความส าเรจ็ตามจดุมุง่หมายของรายวชิา 
มกีารก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเรยีน วธิกีารเรยีน การสอน 
การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนงัสอือา้งองิทีน่กัศกึษาจะสามารถคน้ควา้ได ้
นอกจากนี้ยงัก าหนดยทุธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรงุ 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงัน้ี 

หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป 
หมวดที ่๒  จดุมุง่หมายและวตัถุประสงค ์
หมวดที ่๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
หมวดที ่๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีน 
หมวดที ่๗ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวชิา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวศิวกรรมศาสตร ์/ สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา 

     NS308 การตดัสนิใจส าหรบัระบบบรกิาร 
๒. จ านวนหน่วยกิต 

     บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง  

     3(3-0-6) 
๓. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

    วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์วชิาเอกเลอืก  

๔. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

    ดร. ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย ์
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

    ภาคเรยีนที ่1 ชัน้ปีที ่4 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

    NS201 ความน่าจะเป็นและสถติวิศิวกรรม 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

    ไมม่ ี
๘. สถานท่ีเรียน   

    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

๙. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
    วนัที ่1 สงิหาคม 2559 
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หมวดท่ี ๒ จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค์ 
 

๑.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจหลกัการเบือ้งตน้เกีย่วกบัตวัแบบทางคณติศาสตร ์การวจิยัด าเนินการ 
การวเิคราะหท์างสถติแิละการเขยีนชุดค าสัง่ของโปรแกรมวเิคราะห ์
เพื่อสรา้งตวัแบบทางคณติศาสตรใ์นการสนบัสนุนการตดัสนิส าหรบัระบบการบรกิารได ้
๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งตวัแบบทางคณติศาสตรไ์ด้ 
2. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเกีย่วกบัการวจิยัด าเนินการเบือ้งตน้ 
3. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการเกีย่วกบัการวเิคราะหท์างสถติเิบือ้งตน้ 
4. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถใชโ้ปรแกรมวเิคราะหต่์างๆ เพื่อช่วยในการวเิคราะหไ์ด้  
5. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถประยกุตค์วามรูส้ าหรบัการสนบัสนุนการตดัสนิใจส าหรบัระบบการบรกิารได้  

        

หมวดท่ี ๓ ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  

    การน าเทคนิคทางคณติศาสตรม์าใชส้รา้งแบบจ าลองปัญหาเพื่อช่วยในตดัสนิใจแกปั้ญหา 
ทฤษฏคีวามน่าจะเป็น การทดสอบสมมตฐิาน การก าหนดช่วงความเชื่อมัน่ 
การวเิคราะหค์วามถดถอยและสหสมัพนัธ ์เทคนิคอนุกรมเวลา แผนผงัการตดัสนิใจ 
การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่ง โปรแกรมเชงิเสน้ 
การออกแบบและวเิคราะหก์ระบวนการดว้ยวธิหีาจดุทีเ่หมาะสม ทฤษฏแีถวคอย และทฤษฏเีกม 
เพื่อประยกุตใ์นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการระบบบรกิาร 

๒. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาค
สนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 15 สปัดาห ์ - - 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

๓. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

    จ านวน 3 ชัว่โมง โดยระบุวนั เวลา ไวใ้นประมวลการสอน 
และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดท่ี ๔ การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นมาตรฐานผลการเรยีนรู้ แต่ละดา้น ทีมุ่ง่หวงั  

ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัทีร่ะบุไวใ้นรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย มาตรฐานการเรยีนรู้ แต่ละดา้น  
ใหแ้สดงขอ้มลูต่อไปนี้ 

 ๑   สรปุสัน้ๆ เกีย่วกบัความรู ้หรอืทกัษะทีร่ายวชิามุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัศกึษา         
 ๒   ค าอธบิายเกีย่วกบัวธิกีารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาเพื่อพฒันาความรู ้หรอืทกัษะในขอ้  ๑  

 ๓   
วธิกีารทีจ่ะใชว้ดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในรายวชิานี้เพื่อประเมนิผลการเรยีนรูใ้นม
าตรฐานการเรยีนรู้แต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

๑.  คณุธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
                การเขา้ชัน้เรยีน การรูจ้กับทบาทหน้าทีข่องตนเอง และผูอ้ื่น  
 

      ๑.๒   วิธีการสอนท่ีจะใช้พฒันาการเรียนรู้ 
                การอบรมและสรา้งขอ้ตกลง 
 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
                การเขา้ชัน้เรยีน และพฤตกิรรม 
 
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ท่ีจะได้รบั  
                 การสรา้งตวัแบบทางคณติศาสตร ์หลกัการวจิยัด าเนินการเบือ้งตน้ 
หลกัการวเิคราะหท์างสถติเิบือ้งตน้ และการเขยีนชุดค าสัง่โปรแกรมวเิคราะห ์
เพื่อสรา้งตวัแบบในการสนบัสนุนการตดัสนิใจได้ 
 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
                 บรรยายและมอบหมายงานใหท้ า 
 

       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
                           ถามตอบและทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ 
 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 
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       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 
                    เขา้ใจหลกัการและทฤษฎี และอธบิายกระบวนการบรหิารความสมัพนัธล์กูคา้ได้  
 

       ๓.๒   วิธีการสอน 
               ใหค้วามรู ้มอบหมายงาน และประเมนิ  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
              ถามตอบและทดสอบความรู ้
๔.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ   
       ๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องการพฒันา  
                การเป็นผูฟั้งทีด่แีละรบัฟังความคดิเหน็เพื่อนรว่มงาน รูจ้กักาลเทศะ  
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                 มอบงานกลุ่ม  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                ประเมนิผลจากงานกลุ่มทีม่อบ  

 

 

 

๕.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 
                วชิานี้เน้นการฟังบรรยาย และการน าเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาใชใ้นการบรหิารขอ้มลู  
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
                 บรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งจากกรณศีกึษา 
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                         ใหต้อบค าถาม มอบหมายงาน และทดสอบความรู้ 
 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชัว่โมง)  

กิจกรรมการเรียน
การสอนและส่ือท่ีใ

ช้  

ผูส้อน 

1 บทน าการตดัสนิใจส าหรบัการบรกิา
รและการโปรแกรมเชงิเสน้ตรง 

3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย ์
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2 การจดัการการขนส่ง  3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

3 ทฤษฏคีวามน่าจะเป็น 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

4 การทดสอบสมมตฐิาน 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชัว่โมง)  

กิจกรรมการเรียน
การสอนและส่ือท่ีใ

ช้  

ผูส้อน 

5 การก าหนดช่วงความเชื่อมัน่ 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

6 การวเิคราะหค์วามถดถอยและสหสั
มพนัธ ์

3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

7 การน าเสนอผลงานกลุ่ม 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

8 สอบกลางภาค    
9 เทคนิคอนุกรมเวลา 3 บรรยาย 

โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

10 แผนผงัการตดัสนิใจ  / 
การตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอ
น 

3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

11 ทฤษฏแีถวคอย 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

12 ทฤษฏเีกมส ์ 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 
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13 การออกแบบและวเิคราะหก์ระบวน
การดว้ยวธิหีาจดุทีเ่หมาะสม 

3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

14 การจ าแนกกลุ่มและการจดักลุ่ม 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

15 การน าเสนอผลงานกลุ่ม 3 บรรยาย 
โดยใชP้owerPoint 
slides 

ดร.ธรณนิทร ์สจัวริยิทรพัย์ 

16 สอบปลายภาค    
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สปัดาหท่ี์ประเมิน   
สดัส่วนของการประเมิ

น 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3 วเิคราะหก์รณศีกึษาคน้ควา้แลว้น าเสนอก
ารท างานกลุ่ม การอภปิรายกลุ่ม 

7, 14 7% 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3 การทดสอบยอ่ย ตลอดภาคการศกึษา 28% 

ผลการเรียนรู้  วิธีการประเมิน  สปัดาหท่ี์ประเมิน   
สดัส่วนของการประเมิ

น 

1.3, 2.3, 3.3, 4.3 การเขา้ชัน้เรยีน 
การมสี่วนรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน  

ตลอดภาคการศกึษา 5% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ต าราและเอกสารหลกั 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2546). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติสิ าหรบัการบรหิารและวจิยั. 

โรงพมิพแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
พรเทพ ขอขจายเกยีรต.ิ (2553). การวจิยัด าเนินงาน. หน่วยสารบรรณ งานบรหิารและธุรการ          

คณะวศิวกรรมศาสตร.์ 
Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman. Introduction to OPERATIONS RESEARCH (Ninth 

Edition). McGraw – Hill Companies, Inc. 
Douglas C. Montgomery and George C. Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers 

(Third Edition). John Wiley & Sons, Inc. 
Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers and Keying Ye. Probability & Statistics 
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for Engineers & Scientists (Eighth Edition). Pearson Prince Hall, Inc. 
 

๒. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
         https://www.r-project.org/ 
         http://www.rdatamining.com/docs/introduction-to-data-mining-with-r-and-data-import-export-in-r  
         https://cran.r-project.org/doc/contrib/Zhao_R_and_data_mining.pdf 
๓. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
         https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/forecast.pdf 
         http://www.statmethods.net/advstats/cluster.html 
         https://cran.r-project.org/web/packages/nnet/nnet.pdf    
         https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
 

๑. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
 การสะทอ้นคดิ จากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
 แบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา 

๒.  กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

 ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
 การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู้ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

 สมัมนาการจดัการเรยีนการสอน 
 การวจิยัในและนอกชัน้เรยีน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวชิา  มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิใ์นรายหวัขอ้  

ตามทีค่าดหวงัจากการเรยีนรูใ้นรายวชิา  ไดจ้าก  การสอบถามนกัศกึษา  หรอืสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษา  
รวมถงึพจิารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรยีนรายวชิา  
มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิโ์ดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

 การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนกัศกึษาโดยอาจารยอ์ื่น หรอื ผูท้รงคุณวุฒ ิ 
ทีไ่มใ่ช่อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา  
ตรวจสอบผลประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยตรวจสอบขอ้สอบ  รายงาน  วธิกีารใหค้ะแนนสอบ 
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
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๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรบัปรงุรายวชิาทุกปี 

 
 


