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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4112105 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระดับปริญญาตรี วิชาเนื้อหา หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
4. อาจารย์ผ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ดร.องค์อร สงวนญาติ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1/2561 ตอนเรียน B1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสถิติ
1.2. เมื่อกาหนดโจทย์ปัญหาให้ ผู้เรียนสามารถนาวิธีการทางสถิติไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.3. ผู้เรียนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียนวิชาสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์โจทย์ที่
กาหนดให้ สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ตลอดจนสามารถระบุคาตอบที่ถูกต้องเหมาะสมได้
1.4. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสถิติ
1.5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใช้ในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2561
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สถิ ติ พื้ น ฐานในทางธุร กิ จ ลั ก ษณะของข้ อ มู ล ทางธุร กิ จ การเก็ บ ข้ อ มู ล การน าเสนอข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงค่าสถิติ การประมาณค่า สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิติพารา
เมตริก สถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมมติฐาน การศึกษาการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอย
Fundamental business statistics; characteristics of business data; data collection;
data presentation; fundamental analysis of data; sampling distribution; estimation;
descriptive statistics; inferential statistics; parametric statistics; non-parametric statistics;
hypothesis testing; the study of correlation, t-test, analysis of Variance, and regression
ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (IES) :
IES 2
(ข)(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินเพื่อนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจด้านการบริหาร
IES 3
(ก)(1) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่ห ลากหลายผ่านการวิจัย การวิ เคราะห์ และการ
บูรณาการ
(ข)(1) ให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
IES 4
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาข้อสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเหมาะสม โดย
พิจารณาจากสถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยายและการฝึก

สอนเสริม

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง

60 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

-

-

5 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลา ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและปรับวิถีชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ในสังคม
1.1.4 มีจิตสานึ ก และพฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
อย่างมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่เป็นการประพฤติที่ผิดวินัย จรรยาบรรณ
1.2.2 อาจารย์ ผู้ ส อนสอดแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนให้ เกิ ด กับ นั ก ศึก ษา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านบุคลิกภาพ และให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณทางวิชา การและ
วิชาชีพ การมีวินัย ตรงต่อเวลา และเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การตรวจสอบการมี
วินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และการส่ง
งาน
1.3.2 นักศึกษาประเมินผลตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมิน เป็นต้น
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
2.1.1 การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ หลักการพื้นฐานทางสถิติ ในทางธุรกิจ ลักษณะ
ของข้อมูลทางการเงิน การเก็บข้อมูล การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้

5

2.1.2 ความสามารถในการบู รณาการความรู้ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางสถิ ติ พื้ น ฐาน มา
ประยุกต์ใช้กับงานด้านทางธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และพัฒ นาความรู้ด้ านการเงิน บัญชีของตนเอง
และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทางธุรกิจได้
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนที่เน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญ ได้แ ก่ การสอนบรรยายร่ว มกับ การสื่อสารสอง
ทาง โดยเน้น ให้น ัก ศึก ษาหาทางค้น คว้า หาข้อ มูล เพิ ่ม เติม การสอนแบบร่ว มมือ กัน เรีย นรู้ (CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้า โดยให้บูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่
ได้เรียนมาในรูปแบบรายงาน ทั้งรายงานเดี่ยวและรายงานกลุ่ม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 การวั ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจจากคุ ณ ภาพของผลงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
เอกสารรายงานที่ได้รับมอบหมาย หรือ กรณีศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็น ระบบเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเท็จจริง และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
3.1.2 สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน และ
ดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
3.1.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาสร้างองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองโดยฝึ ก การวิเคราะห์ สั งเคราะห์
เกี่ยวกับข้อมูลหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจ เพื่อนาไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดและการวิเคราะห์
3.2.2 การฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียน การจัดทาแบบฝึกหัดและใบงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การประเมิ น ผลตามสภาพจริงของผลงานที่ ม อบหมายและจากผลการวิ เคราะห์
สังเคราะห์จากปัญหาที่มอบหมาย
3.3.2 การประเมินจากรรายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และ
วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุ่มจากกิจกรรมการเรียนการสอน
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4.2.2 กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการส่งงานและรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการนาเทคนิคทางสถิติมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจเพื่อการตัดสินใจและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์
5.1.2 ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็น และฟัง ถ่ายทอด
และนาเสนอข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมาย
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยการน าเทคนิคทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้ องต้น มาวิเคราะห์ และการ
นาเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหากรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะความคิดเห็น ข้อ
แก้ไขต่อไป
5.2.2 การใช้สื่ อการสอนที่ เป็ นระบบสารสนเทศประกอบการสอน และให้ นัก ศึกษาสรุป
ประเด็นสาคัญ ถ่ายทอด และนาเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ประกอบ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหา
5.3.2 ประเมิน จากการท ากิจกรรม และงานที่มอบหมายในชั้นเรียน รวมถึงการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
5.3.3 การสังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาห์ที่
1

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ (ความเป็นมา
ความหมาย ประเภท ระเบียบ
วิธีทางสถิติ ประโยชน์)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

3

1. อาจารย์ผสู้ อนแนะนาตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค์ เป้าหมายของ
รายวิชา และเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห์

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
เรื่อง ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ

1.1, 1.4, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห์ ข้อมูลประเภทสถิติ
พรรณนา

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ประเภท และระเบียบวิธีทาง
สถิติเบื้องต้น
2

- บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น (ความหมายของการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประเภท การ
วางแผน สถิติพรรณนา )
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบประเภทของ
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ประเภทสถิติพรรณนาได้
3

- บทที่ 3 ความน่าจะเป็นและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม (ความหมาย
การทดลองเชิงสุ่ม แซม
เปิลสเปซ เหตุการณ์ ความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์
ลักษณะของการแจกแจง
ประเภทต่าง ๆ)
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ลักษณะของการแจกแจง
ประเภทต่าง ๆ ของความน่าจะ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน เบื้องต้นประเภทสถิติ
ความคิดเห็น และตอบคาถาม พรรณนา
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงิน
3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 2
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห์ ข้อมูลความน่าจะเป็น
ประเภทต่าง ๆ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห์
ข้อมูลความน่าจะเป็น

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
การวิเคราะห์ข้อมูล
เหตุการณ์ ความน่าจะ
เป็นของเหตุการณ์ได้
4. แบบฝึกหัดงานกลุม่
ร่วมกันหาข้อมูลความ
น่าจะเป็นประเภทต่าง ๆ
มาวิเคราะห์

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

9

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

ผู้สอน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 3
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห์ ข้อมูลความน่าจะเป็น
ประเภทต่าง ๆ
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห์
เลือกลักษณะการสุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมกับงานทางธุรกิจ

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานกลุม่
ร่วมกันหาข้อมูลงานทาง
การเงินและเลือกวิธีการ
สุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

6

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 4
และ 5
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

เป็น สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล
เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ ได้

4

- บทที่ 4 ประชากรและการ
สุ่มตัวอย่าง (ความหมาย
ประเภท ลักษณะการสุ่ม
ตัวอย่าง)
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ประเภทต่าง ๆ ของการสุม่
ตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์เลือก
ลักษณะการสุม่ ตัวอย่างที่
เหมาะสมกับงานทางธุรกิจได้

5-6

- บทที่ 5 การประมาณค่า
(ความหมาย ประเภท ลักษณะ
การประมาณค่าประเภทต่าง ๆ)
สอบกลางภาค บทที่ 1-5

อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
10

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ประเภทต่าง ๆ ของการ
ประมาณค่า สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง
ๆ ในการประมาณค่าได้
7-8

- บทที่ 6 การทดสอบ
สมมติฐาน (ความหมาย
ประเภท ลักษณะ ขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐานประเภทต่าง ๆ)

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย

11

ประเภทต่าง ๆ ของการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ
โดยใช้การทดสอบสมมติฐานได้

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
ประเภทต่าง ๆ โดยการประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใช้วิธีการประมาณค่า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน
การประมาณค่า และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ
6

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการ
ทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 6 และ 7
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การทดสอบ
สมมติฐาน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลในการทดสอบ
สมมติฐาน และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่างของ
เนือ้ หา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ
สมมติฐานแบบต่าง ๆ

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
ใช้วิธีการทดสอบ
สมมติฐาน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

สัปดาห์ที่
9-10

หัวข้อ/Learning
Outcome
- บทที่ 7 การทดสอบไคส์
แควร์ (ความหมาย ประเภท

จานวน
ชั่วโมง
6

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 8
และ 9
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและการ
ทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 10
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์

ลักษณะ ขั้นตอนการทดสอบไคส์
แควร์ และวิธีการวิเคราะห์)

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ประเภทต่าง ๆ ของการทดสอบ
ไคส์แควร์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้
การทดสอบไคส์แควร์ ได้

11

- บทที่ 8 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ความหมาย
หลักการ ลักษณะ ขั้นตอน และ
วิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวน)

- Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

12

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เรียนการสอนประจาบท
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การทดสอบ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ไคส์แควร์
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ใช้วิธีการทดสอบไคส์
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน แควร์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน
การทดสอบไคส์แควร์ และตอบ
คาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ
ไคส์แควร์ แบบต่าง ๆ ในข้อมูล
ทางการเงิน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบความหมาย
ลักษณะ ขั้นตอน ของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ได้

12

- บทที่ 9 การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายและวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอย)
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบวิธกี ารวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ สหสัมพันธ์อย่างง่าย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

ความแปรปรวน
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และตอบ
คาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่างของ
เนื้อหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเงินโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน

การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความ

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 11
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

คาถาม

ผู้สอน

แปรปรวน

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เอกสารประกอบการ
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
เรียนการสอนประจาบท
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ 3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สหสัมพันธ์
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ใช้วิธีการวิเคราะห์
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน สหสัมพันธ์และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และตอบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

13

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 10 การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา (ส่วนประกอบ
ของข้อมูลอนุกรมเวลา การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา)
- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบวิธกี ารวิเคราะห์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อช่วย
การตัดสินใจทางธุรกิจ

สื่อการเรียนการ

ผู้สอน

4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์

และวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้
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กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

สหสัมพันธ์และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ในข้อมูลทางการเงิน

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 12
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เอกสารประกอบการ
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
เรียนการสอนประจาบท
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
วิเคราะห์อนุกรมเวลา
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใช้วิธกี ารวิเคราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน อนุกรมเวลา
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อช่วย
การตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ
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สัปดาห์ที่
14

จานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 11 เลขดัชนี
(ความหมาย ประเภทของดัชนี
และวิธีการวิเคราะห์เลขดัชนี)

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 13
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย เอกสารประกอบการ
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
เรียนการสอนประจาบท
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
วิเคราะห์เลขดัชนี
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
การเงินแบบต่าง ๆ โดย
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใช้วิธีการวิเคราะห์เลข
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน ดัชนี
การวิเคราะห์เลขดัชนีเพื่อช่วยการ 4. การค้นคว้างานทาง
ตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการ
คาถาม
ตัดสินใจ และงานกลุม่
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

3

1. อาจารย์ทบทวนเนื้อหาและ
การทาแบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 14
2. การสอนแบบมีส่วนร่วม โดย

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องค์อร
สงวนญาติ

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบวิธกี ารวิเคราะห์
การวิเคราะห์เลขดัชนีแบบต่าง
ๆ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้

เลขดัชนีได้

15

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

หัวข้อ/Learning
Outcome

- บทที่ 12 การพยากรณ์และ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
(หลักการ และวิธีการการ
พยากรณ์และการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ)

15

- Learning Outcome
1. ผู้เรียนได้รับความรู้ ความ

กิจกรรมการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอนบรรยาย อภิปราย
ฝึกวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ

พยากรณ์
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา

สื่อการเรียนการ

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจาบท
3. แบบฝึกหัดงานเดีย่ ว
การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินแบบต่าง ๆ โดย

ผู้สอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/Learning
Outcome
เข้าใจตามเนื้อหาประจาสัปดาห์
และทางานที่ได้รับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ผู้เรียนทราบหลักการ และ
วิธีการการพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจแบบต่าง ๆ
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ โดยใช้การ
พยากรณ์และการตัดสินใจ

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใช้วิธีการพยากรณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลใน
การพยากรณ์เพื่อช่วยการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ และตอบคาถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอย่าง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
5.การนาเสนอผลการค้นคว้างาน
ทางธุรกิจเกี่ยวกับการตัดสินใจ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
สัปดาห์
ที่ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดส่วนของ
การประเมินผล
5%

- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน

1-2,5-15

10%

- ประเมินจากการส่งงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน
รายงานและนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน

3,4,14

10%

15

5%

6 และ 16

70%

กิจกรรมที่ 1

ผลการเรียนรู้

1. การเข้าเรียน
และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ
ในชั้นเรียน
2. งานเดี่ยวที่
ได้รับมอบหมาย

1.1.1-1.1.2

- สังเกตพฤติกรรม
- การส่งรายงานที่หมอบ
หมาย

1.1.3-1.1.4
2.1.1-2.1.3
3.1.1-3.1.2
4.1.1
2.1.1-2.1.3
3.1.1-3.1.2
4.1.1-4.1.2
2.1.1-2.1.3
3.1.1-3.1.2
4.1.1-4.1.2
5.1.1-5.1.2
2.1.1-2.1.3

การทดสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

3. งานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมาย
4. การนาเสนอ
รายงาน

5. การทดสอบ
วัดผลความรู้

วิธีการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
หนังสือสถิติธุรกิจ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
หนังสือสถิติทั่วไป และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สายชล สินสมบูรณ์ทอง.สถิติเบื้องต้น.สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.จามจุรีโปรดักท์. 2555
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นั ก ศึ กษาท าการประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของรายวิช า ซึ่ งรวมถึง วิธีก ารสอน การจัด กิ จกรรมในและนอก
ห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมิน การสอนของอาจารย์ ผู้ส อน และวิทยากร โดยนั กศึกษาและ การสังเกตการณ์ ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
หลั ก สู ต รก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทบทวน และปรับ ปรุงกลยุ ท ธ์ และวิธีก ารสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา หลักสูตร
กาหนดให้อาจารย์ผู้ สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหาทาวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารย์เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทาหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้
และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อประธาน
หลักสูตรฯ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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