
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ 
 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 BA 210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ  
  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3 (3-0-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต   
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  4.1  ผศ.  นภาพร  อุทยานวุฒิกุล 
  4.2  ผศ.  ยพิุน กาญจนศกัด์ิดา 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1 / ชั้นปีท่ี  2 
6.  รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
 SG005 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับชีวิตประจ าวนั 
7.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ  การใชแ้อพลิเคชนั 
Number  iSolveModel  LP Plotter  IsolveWaitting และ Stats Pad 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
       เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้อพลเิคชัน    
Number  iSolveModel  LP Plotter  IsolveWaitting และ Stats Pad อ่านผลท่ีวิเคราะห์ไดจ้าก
เคร่ือง iPad   สามารถหาขอ้สนเทศจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 

 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธบิายรายวชิา  

 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตดัสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง การวิจยัด  าเนินงานเบ้ืองตน้ การโปรแกรมเชิงเสน้ 
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจดัสรรงาน การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ตวัแบบสินคา้คงเหลือ ทฤษฎีเกม 
ทฤษฎีการรอคอย การจ าลองสถานการณ์เบ้ืองตน้ รวมทั้งประยกุตใ์ชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาณเพื่อวางแผนและตดัสินใจทางธุรกิจ 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

45 ตามความตอ้งการ
ของนกัศกึษาเฉพาะ
รายและขอ้ตกลงของ
กลุ่มเรียน 

- 3 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   1 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  
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หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

       1.1.1 มีความซ่ือสตัยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
       1.1.2  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
       1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

 1.2 วธิีการสอน 
         -  สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 
ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         -   สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสงัคม 
         -   สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นทบทวนใหเ้พื่อนแต่ไม่ใหเ้พื่อนคดัลอก  และใหรู้้จกัท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
         -   การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอน 
  -    ฝึกฝนการท างานเป็นทีม  
   

 1.3 วธิีการประเมนิผล 
       -  พฤติกรรมการเขา้เรียนตอ้งเขา้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 80   ถา้นอ้ยกว่า จะมีผลต่อคะแนน 
การสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนรายงานกลุ่ม  และ ผลงานเด่ียว  

- การส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
      -  การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลยั 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1  มีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสถิติ  
2.1.2  มีความรู้ในการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งเพื่อน ามาประมาณค่าของประชากร 
2.1.3  สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและมีความรู้ในการคาดการณ์ขอ้มูลในเชิง   
          ธุรกิจ 

      2.1.4  การใชแ้อพพลิเคชนัต่างๆ พร้อมทั้งการแปรผลท่ีไดจ้าก  
               โปรแกรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้
 



 4 

2.2 วธิีการสอน 
        บรรยาย เมื่อบรรยายจบแต่ละบท ท าแบบฝึกหดั on-line   กรณีศกึษา   มอบหมายงานกลุ่มใหฝึ้ก
ปฏิบติัในการวิเคราะห์ขอ้มูลจริงท่ีรวบรวมมาได ้ น าตวัอยา่งท่ีเลือกไดน้ ามาวิเคราะห์  และแปลผล 
ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บหมอบหมาย  ใหศ้ึกษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง   

 2.3 วธิีการประเมนิผล 
       -ประเมินผลจากการใหน้กัศึกษาแต่ละคนท า  test ท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษาท่ีมอบหมาย
ใหท้ าเป็นงานกลุ่ม   และตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ย Student  Attendance  System  
Management 
       -ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 

 3.1.1  สามารถประมวลขอ้มูล และตดัสินใจ จากการแปรผลดว้ยตวัเองได ้
 3.1.2  สามารถน าความรู้ไปต่อยอดในการท างานและน าความรู้ไปศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

 3.2 วธิีการสอน 
 3.2.1 ท าแบบฝึกหดัโจทยปั์ญหาทางธุรกิจ 
 3.2.2 การอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบักรณีศกึษาหรือการท ารายงาน  

 3.3 วธิีการประเมนิผล 
 3.3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 3.3.3 ผลงานกลุ่ม โดยการท ารายงาน 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

       4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2  มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
                 และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
       4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
       4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้  า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน 
       4.1.5  มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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 4.2 วธิีการสอน 
               4.2.1 มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่ม หรือท ารายงาน เป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
              4.2.2  จดักลุ่มวิเคราะห์หรือท ารายงานในหวัขอ้ท่ีก  าหนด 
 4.3 วธิีการประเมนิผล 
             4.3.1  ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
             4.3.2   ผลงานกลุ่มโดยอาจารยผ์ูส้อน 
5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
              5.1.1  มีทกัษะการใชค้วามรู้ทางสถิติมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
              5.1.2   สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการ 
                        น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
             5.1.3   สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการรวบรวม 
                       ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและ  การแปลความหมาย 
             5.1.4   สามารถเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.2 วธิีการสอน 
              5.2.1   บรรยาย ใหท้ าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัทา้ยบท 
              5.2.2   มอบหมายงานกลุ่ม งานเด่ียวโดยใหท้ ารายงาน  
 5.3 วธิีการประเมนิผล 
              5.3.1   ผลงานกลุ่มและการท ารายงาน 
              5.3.2   การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1-3 บทท่ี1 ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการ
ประยกุต ์

6 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
ฝึกฝนการใช ้Numbers   
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

3-4 บทท่ี 2  การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
ตวัแปรสุ่มท่ีส าคญั 

3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
ฝึกฝนการใช ้Numbers   

4-6 บทท่ี 3  การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมติฐาน 

6 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
ฝึกฝนการใช ้Numbersและ
Stat Pads   

7 บทท่ี4  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์ 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
ฝึกฝนการใช ้Numbersและ
Stat Pads   

8-9 ติวมาม่า และ สอบกลางภาค   
10  บทท่ี 5 ทฤษฎีแถวคอย 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 

SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
ฝึกฝนการใช ้ 
iSolveWaiting   

11  บทท่ี 6 ตวัแบบสินคา้คงคลงั 3  บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
อ่านผลลพัธจ์ากโปรแกรม 
QM 

12  บทท่ี 7 การโปรแกรมเชิงเสน้ 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ฝึกฝนการใช ้ LP Plotter  

13 บทท่ี 8 ปัญหาการขนส่ง 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
อ่านผลลพัธจ์ากโปรแกรม 
QM 

14 บทท่ี 9 ปัญหาการจดัสรร 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
อ่านผลลพัธจ์ากโปรแกรม 
QM 

15 บทท่ี 10 การวิเคราะห์ข่ายงานดว้ย CPM 3 บรรยายและกิจกรรมตาม 
SPA ผา่น iTuneU 
แบบฝึกหดั ทดสอบยอ่ย  
อ่านผลลพัธจ์ากโปรแกรม 
QM 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

1,2,3,5 การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
16 

35% 
40% 

3,4,5 ท ารายงานกลุ่ม 7,15 5% 

1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
รายงานกลุ่ม  และ ผลงานเด่ียว 

ทุกสัปดาห์ 20% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 Barry Render, Ralph M. Stair, Jr., Michael E. Hanna.2. Quantitative analysis for 
management,12th,2015. 

 https://www.youtube.com/watch?v=sq05S_Fn2Vk#t=8.576 

 https://itunes.apple.com/us/app/stats-pad/id546690784?mt=8 

 https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id361304891?mt=8 

 https://www.youtube.com/watch?v=PiQV4tilwuM 

 https://itunes.apple.com/us/app/linear-program-plotter/id466360699?mt=8 

 https://itunes.apple.com/us/app/isolvemodel/id387627473?mt=8 

 https://itunes.apple.com/us/app/isolvewaiting/id569581812?mt=8 

 ดุษฎี ศิริวฒันพงษ,์  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ, พิมพค์ร้ังท่ี 3, ธนาเพรส, กรุงเทพฯ, 
2537.  

 เอกสารประกอบการสอนวิชา BA 210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ โดย ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์นภาพร อุทยานวุฒิกุล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ยพิุน กาญจนศกัด์ิดา  จาก iTuneU 
หรือ หนงัสือ 

3.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ขอ้มูลจากวารสารวิชาการต่างๆ  ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชยแ์ละขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นตน้      
 

หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       -  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
      -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา 
      -  จากการสงัเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศึกษาท าส่ง 
2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
       - ผลการเรียนของนกัศกึษา 
       - การสงัเกตการสอนของสาขาวิชา โดยผูร่้วมสอนและหวัหนา้สาขาวิชา 

https://www.youtube.com/watch?v=sq05S_Fn2Vk#t=8.576
https://itunes.apple.com/us/app/stats-pad/id546690784?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id361304891?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=PiQV4tilwuM
https://itunes.apple.com/us/app/linear-program-plotter/id466360699?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/isolvemodel/id387627473?mt=8
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3. การปรับปรุงการสอน  

-  จากการประเมนิการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาประชุมแกไ้ขในกลุ่ม 
   ผูส้อน 
-  การจดัสมัมนาการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพโดยคณะ  และสาขาวิชาจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
 
       เพื่อใหอ้าจารยม์ีการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
- การวจิยัการเรียนการสอน และผลงานวิจยัและผลงานวิชาการท่ีผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนจาก

มหาวิทยาลยัใหม้ีผลงานตีพิมพทุ์กปี 
   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 
       ทดสอบยอ่ย และใหง้านท่ีมอบหมายเพื่อวดัความรู้อีกรอบหน่ึง  
  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา 
-  การน าผลการวิจยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุง   

          
 
 


