
มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรทุกคณะหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

รศ.ดวงพร หชัชะวณิช 

ผศ.ยพุินกาญจนะศกัด์ิดา 
อ.ระววีรรณเหล็งขยนั 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

  ภาคการศึกษาท่ี1/ ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
       SG005 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับชีวติประจ าวนั 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  
1.1 เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์จาก Spreadsheet และ Applicationsบน iPadช่วย  

ค านวณคณิตศาสตร์และสถิติ 
1.2 เพื่อศึกษาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาสถิติขั้นสูงซ่ึง 

เก่ียวขอ้งกบัการน าไปใชใ้นเชิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
1.3  เพื่อ ศึกษาคณิตศาสตร์และสถิติในแง่มุมท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

ในวชิาชีพ และการท างานในอนาคต 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใชป้ระโยชน์จาก Applications บน iPad ไดสู้งสุด ในการศึกษา 
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ 
การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรร การวเิคราะห์โครงข่ายงาน  
ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย การจ าลองสถานการณ์เบ้ืองตน้ รวมทั้งการประยกุต ์
ใชส้ถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตดัสินใจทางธุรกิจ 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/
การฝึกงาน(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
45 โดยบทเรียน E-learning  

และบทเรียนบนE-
booksและเสริมกรณีท่ีนกัศึกษามาพบผูส้อ
นท่ีหอ้งผูส้อนประมาณ 10-15 ชัว่โมง 

ฝึกท าแบบฝึกหดั 
แบบทดสอบศึกษาและทบท
วนโดยการท าแบบทดสอบใ
น e-
classroomและฝึกทดลองใช ้
Application Numbers 
และStats Pad 

3 
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บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/
การฝึกงาน(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเ
อง 

(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
Applicationประมาณ30 
ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี  
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
-มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
- สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
-มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

1.2 วธีิการสอน 
- สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น 

และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและ การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสังคม 
- สอนใหรู้้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
- มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอน 

1.3 วธีิการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

-การแต่งกายถูกระเบียบมหาวทิยาลยั 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1) ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  
และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวางแผนและตดัสินใจทางธุรกิจโดยใช ้Stats Pad Application 

2) เทคนิคการตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง  
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3) การวจิยัด าเนินงานเบ้ืองตน้ การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรร 
การวเิคราะห์โครงข่ายงาน  ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการรอคอย 
การจ าลองสถานการณ์เบ้ืองตน้ รวมทั้งการประยกุต ์ 
 2.2 วธีิการสอน  
 บรรยาย อภิปราย เม่ือบรรยายจบแต่ละบท 
ท าแบบฝึกหดัท าแบบทดสอบonlineทบทวนบทเรียนในเอกสารประกอบการสอน 
มอบหมายงานกลุ่มใหฝึ้กปฏิบติัในการวเิคราะห์ขอ้มูลใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  

2.3 วธีิการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการใหน้กัศึกษาแต่ละคนท าแบบฝึกหดั ท าแบบทดสอบ Online 

งานกลุ่มท่ีมอบหมายใหท้ าและตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ยStudent Attendance  System  
Management 

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
-  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง  
-    

สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 

3.2 วธีิการสอน 
- อธิบายทฤษฎีโดยใช ้Powerpoint สาธิตการใช ้Stats Pad Application  
- มอบหมายใหท้ างานกลุ่มเพื่อฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3.3 วธีิการประเมินผล 
 สอบกลางภาค สอบปลายภาคสอบการใชS้tats Pad Application ทดสอบยอ่ย  

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
- สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
- สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
- รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้ า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน 
- มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
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4.2 วธีิการสอน  
-   มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มและน าเสนองานเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

4.3 วธีิการประเมินผล  
-   ผลงานกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

-  มีทกัษะการใชค้วามรู้ทางกาวเิคราะห์เชิงปริมาณมาประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ 
 -สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมใน การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมาย 
  -สามารถใช ้ Stats Pad Applications 

5.2 วธีิการสอน 
-   บรรยาย  ใหท้  าแบบฝึกหดัแบบทดสอบ Online 
-   มอบหมายงานกลุ่ม  

5.3 วธีิการประเมินผล 
-   ผลงานกลุ่มและผลการทดสอบ online  
-   การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

 (Week Number) 
หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 

(Topics) 
จ านวนคา

บ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use ofEducational Media) 
1-2 

(17 ส.ค.-29 ส.ค.) 
บทท่ี 1 
ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม 

6 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอนก่อนเรียนในชั้นเรียน 

-ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 
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สัปดาห์ 
 (Week Number) 

หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 
(Topics) 

จ านวนคา
บ 

Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use ofEducational Media) 
3-4 

(31 ส.ค.-12 ก.ย.) 
บทท่ี 2 
การประมาณค่าและการทดสอ
บสมมติฐาน 

6 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

5-7 
(14ก.ย.-3ต.ค.) 

บทท่ี 3 
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

9 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

8 
(5ต.ค.-10 ต.ค.) 

ทบทวนเน้ือหา   

9 
(12ต.ค.-17 ต.ค.) 

สอบกลางภาค  

10 
(19ต.ค.-24 ต.ค.) 

บทท่ี 4 ทฤษฎีการตดัสินใจ 3  คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
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สัปดาห์ 
 (Week Number) 

หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 
(Topics) 

จ านวนคา
บ 

Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use ofEducational Media) 
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

11 
(26ต.ค.-31 ต.ค.) 

บทท่ี 5ทฤษฎีแถวคอย 3คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

12 
(2พ.ย.-7 พ.ย.) 

บทท่ี 6 ตวัแบบสินคา้คงคลงั 3 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

13 
(9พ.ย.-14 พ.ย.) 

บทท่ี 7 การโปรแกรมเชิงเส้น 3 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

14 
(16พ.ย.-21 พ.ย.) 

บทท่ี 8 ปัญหาการจดัสรร 3 คาบ  -
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สัปดาห์ 
 (Week Number) 

หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 
(Topics) 

จ านวนคา
บ 

Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน 
(Activities/ 

Use ofEducational Media) 
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

15 
(23พ.ย.-28 พ.ย.) 

บทท่ี 9 ปัญหาการขนส่ง 3 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

16 
(30พ.ย.-12 ธ.ค.) 

บทท่ี 10 
การวเิคราะห์ข่ายงานดว้ย CPM 

3 คาบ  -
อ่านเน้ือหาบทเรียนในเอกสารประกอ
บการสอน ก่อนเรียนในชั้นเรียน 

- ฟังบรรยายโดยมี Powerpoint 

-ฝึกทกัษะในชั้นเรียน 
-ท าโจทยแ์บบฝึกหดัทา้ยบทและ 
  ท าแบบทดสอบ online  เพื่อเพิ่ม  
ความเขา้ใจหลงัเรียนในชั้นเรียน 

17-18 
(14 ธ.ค.-26 ธ.ค.) 

สอบไล่ปลายภาค  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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กจิกรรม ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน 

 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 ความเขา้ใจในเน้ือหา คิดเป็น 
ท าเป็น 
 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
17 

40 % 
40 % 

2 ความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง 
วเิคราะห์ไดถู้กตอ้ง 

แบบฝึกหดั 
แบบทดสอบ 
online 

2-15 15 % 

3 ฝึกการเรียนรู้ดว้ยตนเองและท าง
านร่วมกบัคนอ่ืน ในหวัขอ้ 
การจ าลองสถานการณ์เบ้ืองตน้ 
และทฤษฎีเกม 

กิจกรรมงานกลุ่ม 11-16 5 % 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
         เอกสารประกอบการเรียน BA210 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

แบบทดสอบ online ในระบบ e-classroom 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ภาษาไทย 

1. ดุษฎ ีศริวิฒันพงษ์ , การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ , พมิพค์รัง้ที ่ 3,ธนาเพรส , 
กรงุเทพฯ,  2537.  

2.วนัทนีย ์ภมูภิทัราคม,การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ ,  พมิพค์รัง้ที ่3,  โรงพมิพเ์ทยีนวฒันา  ,
พระนครศรอียธุยา, 2536.  

3สุทธมิา  ช านาญเวช., การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ,วทิยพฒัน์,  กรงุเทพฯ,  2538.  

4. วภิาวรรณ สงิหพ์ริง้, การวจิยัด าเนินงาน OPERATION RESEARCH เล่ม 1, 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, กรงุเทพฯ,  2541.  

ภาษาองักฤษ 
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1.  Anderson, David Ray, Quantitative Method for Business eighth edition, South-
Western Publishing, United States of America, 2001. 

2  . Barry Render Ralph M.Stair Jr. Michael E. Hanna, Quantitative Analysis for 
Managementeighth edition, Prentice Hall Pearson Education, New Jersey, 2003. 

 3. Frederick S. Hiller, Introduction to Operations Research eighth edition, 
McGraw-Hill Inc., Singapore, 2005. 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
แบบประเมินผูส้อนระบบออนไลน์ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ผลการเรียนของนกัศึกษาผลงานกลุ่มพฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  

การประชุมผูส้อนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ และขอ้เสนอแนะจากการสอนในชั้นเรียน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  

ทีมผูส้อนร่วมกนัพิจารณาเน้ือหาและขอ้สอบ พร้อมทั้งการตดัเกรดวดัผลการเรียน  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
       -  ปรับปรุงกระบวนการสอนตามนโยบายของคณะวชิาและน าผลการวจิยัในหอ้งเรียนมาปรับปรุง   


