
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา STA ๔๗๐๓ รายวชิา ทฤษฎีแถวคอย 

สาขาวชิาสถติิประยุกต์ http://www.sta.sci.ssru.ac.th/  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://www.sci.ssru.ac.th/  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา http://www.ssru.ac.th 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   
 รหัสวิชา   STA ๔๗๐๓ 
 ชื่อรายวิชาภาษาไทย ทฤษฎีแถวคอย 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Queuing Theory 
๒. จำนวนหน่วยกติ  ๓ (๒-๒-๕)   
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
       ๓.๑ หลักสูตร     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถติิประยุกต์)  
       ๓.๒ ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดา้น 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
       ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิดา วงศ์วิวัฒน์              
      ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปยิดา วงศ์วิวัฒน์               
๕.  สถานที่ติดต่อ  สาขาวิชาสถติิประยุกต์ หอ้ง ๒๖๕๐๖ / E – Mail piyada.wo@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๓ /  ช้ันปีที ่๓ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๒ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)   - 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) - 
๙. สถานที่เรียน อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

 

 

 

 

 

 

http://www.sta.sci.ssru.ac.th/
http://www.sci.ssru.ac.th/index.php/th/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและระบบแถวคอย และสามารถใช้สถิติไปประยุกต์ใช้กับการ
วิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ   
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ืน้ฐาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มด้านปัญญาในการนำความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แนวคดิและระบบแถวคอย เพือ่นำไปประยุกตใ์ช้กับการวจิัยและการเขียนรายงานได้ จงึมกีารปรับปรุงเนื้อหาและตัวอยา่งให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  ระบบแถวคอย กระบวนการสุ่มที่เกี่ยวกับระบบแถวคอย กระบวนการเกิดและตาย ทฤษฎีแถวคอยเบื้องต้น รูปแบบ
ระบบแถวคอยที่มีหนึ่งหน่วยบรกิาร รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลายหน่วยบรกิาร การจำลองระบบแถวคอย การประยุกต์ใช้
แถวคอยในปัญหาต่างๆ และการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป 
  Queuing system, random process in queuing system, birth and death process, theorem of basic queuing, single 
server model, multiple servers model, simulation of queuing system, application of queuing to solve problems and use of 
computer packages. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ช่ัวโมง ตามความต้องการของ 

นักศึกษาเฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๓๐ ช่ัวโมงต่อ 

ภาคการศึกษา 

๕ ช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์

 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ๒๖๕๐๖ ช้ัน ๕ อาคาร ๒๖  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน หมายเลข ๐ ๒๑๖๐ ๑๑๔๓-๕  
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) piyada.wo@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  
                  Facebook : https://www.facebook.com/Statistics.SSRU 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/piyada_wo/ 
 
 

http://www.teacher.ssru.ac.th/piyada_wo/
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หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 (๑) พัฒนาผู้เรยีนใหต้ระหนักถงึความสำคัญในการใช้ชีวติภายใต้กรอบคุณธรรม จรยิธรรม มีความเสยีสละ

และความ 

 ซื่อสตัยส์ุจรติ 

 (๒) มีสมัมาคารวะ ให้เกยีรติ ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้อืน่ 

 (๓) เคารพกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

ตลอดจนมสี่วนร่วมในกจิกรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและวชิาชีพ 

 (๔) มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านจรยิธรรม โดยยดึหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และประโยชน์

ของสงัคม 

 (๕) มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพและแสดงออกถงึคุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบตัิงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑.๒   วิธีการสอน 

 (๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการวิเคราะห์และ

ประเมินโครงการแจ้งข้อปฏิบตัิในหอ้งเรียน การเขา้ห้องเรียน การตรงต่อเวลา การแตง่กายให้ถูกต้องตาม

ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย  

 (๒) มอบหมายใหน้ักศึกษาเปน็รายบุคคลคน้หาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรอืกรณศีึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก

ขึน้ 

 (๓) มอบหมายใหน้ักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม เพือ่ฝึกการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม และความรับผดิชอบ 

พรอ้มอภิปรายกลุ่ม 

 (๔) ให้นักศึกษา วิเคราะห ์แสดงความคดิเห็น อภิปรายกลุม่ประเด็นต่างๆ วา่ด้วยจรยิธรรมทางธุรกิจ ความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ทศันคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ทัง้ที่เป็นตัวอยา่งและกรณศีึกษาที่นักศึกษา

คน้ควา้มา ผา่นระบบออนไลน์ 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 

 (๑) พฤติกรรมการเขา้เรียน และสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด ผา่น

ระบบออนไลน ์

 (๒) การจัดสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด และตรงเวลา 

 (๓) มีการอ้างอิงเอกสารหรอืตำราที่ได้นำมาจดัทำเป็นรายงาน อยา่งถูกต้อง เหมาะสม ผ่านระบบออนไลน ์

 (๔) ประเมินคุณภาพการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย ผ่านระบบออนไลน ์
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๒. ความรู ้
๒.๑ ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 

 (๑) มีความรูใ้นสาขาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบ และทนัสมยัต่อสถานการณ์

โลก 

 (๒) มีทักษะการปฏิบัตใินสาขาวิชา เพื่อการพัฒนางาน ทัง้ด้านการบรหิารจัดการและวิชาการ 

 (๓) ทันต่อความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถงึงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับสาขาวิชา 

 (๔) รูแ้ละเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านข้อมลูสารสนเทศและสถติ ิในด้านการบรหิารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ไดใ้นการวางแผนและแก้ปัญหาในกจิกรรมด้าน ต่าง ๆ ได้ 

 (๕) มีความรูใ้นกระบวนการและเทคนิคการวจิัย เพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรูใ้นงานอาชีพ 

 (๖) มีความรู ้ความเข้าใจในเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ นวัตกรรมทางการบรหิารจัดการ และส่วนอื่นๆ ที่

เก่ียวข้อง โดยบูรณาการความรูใ้นศาสตร์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ วิธีการสอน 

 (๑) บรรยาย 

 (๒) อภิปราย  

 (๓) การทำแบบฝึกหัด  

 (๔) การทำงานเดี่ยวและกลุม่ การค้นควา้ การนำเสนอรายงาน 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

 (๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนดท้ังเนื้อหาและ

ระยะเวลา 

 (๒) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 (๓) ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย เน้นความถูกต้องและการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำ 

         รายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 (๑) มีทักษะในการประมวลความคดิอย่างเปน็ระบบ 

 (๒) มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเขา้ใจ และประเมินขอ้มลูสารสนเทศ แนวคิดและ

หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ขอ้สรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรอืงานอืน่ ๆ 

 (๓) มีความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้ความเข้าใจในแนวคดิ หลักการ ทฤษฎี 

และกระบวนการตา่ง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อยา่งสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสามารถแก้ปัญหาทางการ

บรหิารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอ้ยา่งเหมาะสมทัง้เชิงกวา้งและเชงิลึก 

 (๔) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรูภ้าคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และ นวตักรรม ไปสู่การฝกึประสบการณ์

ภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจรงิ ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๕ 
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๓.๒ วิธีการสอน 

 (๑) บรรยายสรุปโดยใช้สือ่การสอนประกอบปัญหา  

 (๒) ให้ผูเ้รียนศึกษาเนือ้หาจากชุดการสอน หนงัสือ ตำรา เอกสาร website เพิ่มเตมิ 

 (๓) ให้ผูเ้รียนทำแบบฝึกหัด ทดสอบความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์โครงการ   

 (๔) มอบหมายแบบฝกึหดั 

 (๕) ผู้สอนจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

 (๑) สังเกตการตอบคำถามและตั้งคำถามของผู้เรยีนในระหว่างการบรรยายและซักถาม 

 (๒) วัดผลจากการทำแบบฝึกหัดตามรายละเอียดในแต่ละบทเรียน 

 (๓) วัดผลจากคำตอบที่ผู้เรียนตอบในชัน้เรียนและแบบฝึกหัด 

 (๔) ตรวจการทำการบ้าน บันทึกลงในแฟม้บันทึกผลงาน 

 (๖) ผู้เรยีนตอบประเด็นคำถามของผูส้อนผา่นกระดานสนทนา 

 

๔. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

 (๑) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 (๒) วางตัวได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 

 (๓) มีความรับผดิชอบต่องาน ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานตนเองและสังคม 

 (๔) สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะผูน้ำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 (๕) มีมนุษยสมัพันธ์ทีด่ีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป 

๔.๒   วิธีการสอน 

 (๑) ใช้กิจกรรมกลุ่มของกรณีศึกษา เพื่อสรา้งสัมพันธภาพระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน 

 (๒) การมอบหมายงานในกจิกรรมย่อยตามกระบวนการวจิัยทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิการ

พัฒนาความเป็นผูน้ำและผู้ตามในการทำงานเปน็ทีม 

 (๓) การนำเสนอรายงาน 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

 (๑) ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการเรียนการสอนและตอบคำถาม 

 (๒) ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

 (๓) ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง การวเิคราะห์กรณีศึกษา และการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย 

ผ่านระบบออนไลน ์

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา 

 (๑) สามารถระบุและนำเทคนคิทางสถติิที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวเิคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค์ 

 (๒) สามารถสื่อสารทั้งการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 (๓) สามารถเข้าถงึ และคัดเลอืกความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ปฎิบัติ  จากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 (๔) มีวจิารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 

 (๕) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมลู แปลความหมาย และสื่อสารข้อมลู

ข่าวสารและแนวความคดิ 

 (๖) สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๕.๒ วิธีการสอน 

 (๑) มอบหมายใหน้ักศึกษาทำแบบฝึกหัด และศึกษากรณศีกึษาเกี่ยวกับการสถติิสำหรับการวิจัย 

 (๒) มอบหมายใหน้ักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง และทำรายงาน  

 (๓) ให้นักศึกษานำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 (๔) ผู้สอนจดัการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

 (๑) ผู้เรยีนทราบขั้นตอนการเรยีนและภาระงานประจำสัปดาห์ 

 (๒) ผู้เรยีนตอบประเด็นคำถามของผูส้อนผา่นกระดานสนทนา 

 (๓) ประเมินผลจากภาระงานประจำสัปดาห ์โดยผู้เรยีนสรปุคำตอบนำส่งในระบบ 

 (๔) แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา 

 (๕) แบบทดสอบ, ใบงาน 

 (๖) สอบกลางภาค 

 (๗) สอบปลายภาค 

 (๘) รายงาน   

๖. ด้านอื่นๆ 
- 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 

Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 /สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑ บทที่ ๑ บทนำ 

ระบบแถวคอย 

๔ -  นดัหมายการประชุมเพื่อทดสอบการใช้

เครื่องมือโดย ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลยั 

เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม 

Google Meet 

-  อธิบายแผนบรหิารการสอนแนะนำ

วิธีการเรียน การศึกษาค้นควา้ การวัดและ

การประเมินผล 

-  อธิบายช่องทางการติดต่อกับอาจารย์

ผู้สอนทาง Line กลุ่ม 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น Google 

Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ ์

ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืกผ่านทาง 

Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง ระบบแถวคอย โดย

ยกตัวอยา่งประกอบ และมอบหมายให้

สืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน ผ่านทาง 

Google Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์ผ่านทาง Google Classroom 

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

 ผศ.ดร. 

ปิยดา  

วงศ์วิวัฒน ์

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 /สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๒ – ๓ บทที่ ๒ กระบวนการสุม่ 

- คุณสมบัติของกระบวนการสุ่ม 

- สถานะนิ่งของกระบวนการสุ่ม 

- ตัวอยา่งของกระบวนการสุม่ 

๔ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line กลุม่เพื่อ

เข้าห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น Google 

Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ ์

ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืกผ่านทาง 

Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง กระบวนการสุ่ม โดย

ยกตัวอยา่งประกอบ และมอบหมายให้

สืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน ผ่านทาง 

Google Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์วิวัฒน ์

๔ บทที่ ๓ กระบวนการเกิดตาย 

 

๔ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line กลุม่เพื่อ

เข้าห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น Google 

Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ ์

ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืกผ่านทาง 

Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง กระบวนการเกิดตาย

โดยยกตัวอย่างประกอบ และมอบหมายให้

สืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน ผ่านทาง 

Google Classroom 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์วิวัฒน ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 /สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

   สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

 

๕ – ๖ บทที่ ๔ 

ระบบแถวคอยที่มีหนึง่หน่วยบรกิาร  

- แถวคอยแบบ M/M/1 

- แถวคอยแบบ M/M/1/K  

๘ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line กลุม่เพื่อ

เข้าห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น Google 

Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ ์

ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืกผ่านทาง 

Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง 

ระบบแถวคอยที่มีหนึง่หน่วยบรกิาร โดย

ยกตัวอยา่งประกอบ และมอบหมายให้

สืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน ผ่านทาง 

Google Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์วิวัฒน ์

๗ สอบกลางภาค    

  



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 /สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๘ – ๑๐ บทที่ ๕ 

รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลาย

หน่วยบรกิาร 

- แถวคอยแบบ M/M/c 

- แถวคอยแบบ M/M/c/K 

๘ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line กลุม่เพื่อ

เข้าห้องเรียนออนไลน์ผา่นโปรแกรม Google 

Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น Google 

Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผลสมัฤทธิ ์

ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ ตัวเลอืกผ่านทาง 

Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง 

รูปแบบระบบแถวคอยที่มีหลายหน่วย 

บรกิาร โดยยกตัวอย่างประกอบ และ

มอบหมายใหส้ืบค้นเพิ่มเติมและทำการบ้าน 

ผ่านทาง Google Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์วิวัฒน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๑ บทที่ ๖ ระบบแถวคอยแบบก่ึงมาร์คอฟเวียน 

-  แถวคอยแบบ M/G/1 

-  แถวคอยแบบ M/D/1 

-  แถวคอยแบบ M/G/1 

ที่มีการพักบริการชั่วคราว 

 

๘ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line 

กลุ่มเพื่อเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Google Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น 

Google Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผล

สัมฤทธิ ์ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ 

ตัวเลือกผ่านทาง Google Form  

-  อธิบายเนือ้หาเรื่อง 

ระบบแถวคอยแบบก่ึงมาร์คอฟเวียน 

โดยยกตัวอย่างประกอบ และ

มอบหมายใหส้ืบค้นเพิ่มเติมและทำ

การบ้าน ผ่านทาง Google 

Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google 

Classroom, Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์

วิวัฒน์ 

๑๒ บทที่ ๗ ระบบแถวคอยแบบมสีิทธิพิเศษ 

- ระบบแถวคอบแบบมีสิทธิพเิศษชนิดไม่แทรก 

กลางคัน 

-  ระบบแถวคอบแบบมีสิทธพิิเศษชนิดแทรก 

กลางคัน 

๔ -  นดัหมายการเรียนโดย ใช้ Line 

กลุ่มเพื่อเข้าหอ้งเรียนออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Google Meet 

- เช็คช่ือและตอบคำถามผา่น 

Google Classroom  

- ผู้เรยีนทำแบบทดสอบแบบวัดผล

สัมฤทธิ ์ก่อนเรียนแบบปรนัย ๔ 

ตัวเลือกผ่านทาง Google Form  

-  อธิบายเนือ้หา

ระบบแถวคอยแบบมีสิทธิพิเศษ 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์

วิวัฒน์ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

   โดยยกตัวอย่างประกอบ และ

มอบหมายใหส้ืบค้นเพิ่มเติมและทำ

การบ้าน ผ่านทาง Google Classroom 

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom, 

Google Form 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

 

๑๓ – ๑๔ บทที่ ๘

การประยุกต์ใช้แถวคอยในปญัหาตา่งๆ 

และการใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูป 

๘ ๑.ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ

ความสำคัญของผลลัพธ์การเรยีน 

๒.ผู้สอนสรุปหลักการแถวคอยและการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรปู 

๓.นักศึกษาวิเคราะห์การประยุกต์ใช้

ประยุกต์ใช้การทดสอบสมมตฐิาน 

๔. ทำการบา้น ผ่านทาง Google 

Classroom  

สื่อการสอน 

๑. เอกสารประกอบการสอนวิชา

อิเล็กทรอนิกส ์

๒. Google Meet, Google Classroom 

๓. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์

วิวัฒน์ 

๑๕  การเขยีนรายงานผลการวจิัยและการ

นำผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้แถวคอย

ในปัญหาต่างๆ 

๔ ๑.ชี้แจงผลลัพธ์การเรียนและ

ความสำคัญของผลลัพธ์การเรยีนการ

เขียนรายงานผลการวจิัย 

๒.ยกตัวอย่างงานวิจัย 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์

วิวัฒน์ 

๑๖ นำเสนอรายงาน  ๔ นักศึกษานำเสนอกรณศีึกษาตามความ

สนใจ 

ผศ.ดร.  

ปิยดา  

วงศ์

วิวัฒน์ 

๑๗ สอบปลายภาค    



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรยีนรูห้ัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบของ

รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามทีก่ำหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสัปดาห์ที่ประเมนิและสดัส่วนของการประเมนิ) 

 

ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

๒.๑, ๒.๓ - ทดสอบย่อย 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

แจ้งภายหลงั 

๘ 

๑๗ 

๑๐% 

๒๐% 

๓๐% 

๑.๑,๑.๓,๒.๓,๓.๑,๓.๓, 

๔.๑,๔.๓,๕.๑,๕.๓ 

วิเคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้  

การนำเสนอรายงาน 

การทำงานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
๔๐% 

๑.๑,๑.๓,๔.๑ การเขา้ชั้นเรยีน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
๑๐% 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 

ปานวิทย ์ธุวะนุต.ิ (๒๕๕๙). ทฤษฎีแถวคอย. กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ส่วนจำกัด มนี เซอร์วสิ ซัพพลาย 

  

๒.เอกสารและข้อมูลสำคญั 

 เอกสารและโครงงาน 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑) ศิรจิันทร์ ทองประเสรฐิ (๒๕๔๔) การจำลองแบบปัญหา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒) Mason, Ohio : Thomson/South-Western. Anderson S Williams: Quantitative Method for 

Business. 7 c .(ND) South – Collage Publishing USA 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา ทฤษฎแีถวคอย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ที่จดัทำโดยนักศึกษา โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 

     - แบบประเมินรายวิชา 

     - ข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจการเรียนการสอนตามความคดิเห็นของนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

       ในการเก็บข้อมูลเพือ่ประเมินการสอน ไดม้ีกลยุทธ ์ดังนี้ 

- การอภิปรายกลุม่ระหวา่งผู้สอนและผู้เรยีน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรยีน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทวนสอบผลประเมนิการเรยีนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

  หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ้ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และหา

ข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

     - ประชุมสัมมนาเพือ่พัฒนาการเรยีนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก
การจากการสุ่มนักศึกษามาพิจารณากับผลการทดสอบ 
๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน ขอ้ ๑ และข้อ ๒ และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

 

***********************



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๕ 

รายวิชา สถติิสำหรับการวิจัย สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ 

ด้าน

อื่นๆ 

 ความรับผดิชอบหลัก                                                         ความรับผดิชอบรอง  

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

STA ๔๗๐๓ 

ทฤษฎีแถวคอย 

Queueing Theory 
○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 


