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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รหัสวิชา 4112105 (ภาษาไทย) สถิติธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ) Business Statistics

อาจารยผูสอน
ดร.องคอร สงวนญาติ

คํานํา
เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 4112105 วิชาสถิติธุรกิจ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาสถิติธุรกิจใหมีมาตรฐานครบถวน ถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในทางธุรกิจ ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจ การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิติพาราเมตริก สถิตินอนพาราเมตริก การศึกษาการ
วิเคราะห สหสัมพัน ธ การวิ เคราะห ความแปรปรวน และการวิเคราะห การถดถอย รวมถึง หลักการนําสถิติไ ป
ประยุกตใชทางธุรกิจ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เปนสวนสําคัญตอผูเรียนที่เนนทั้งการเรียนการสอน ที่เปนทฤษฎี
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี และกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงการใชทักษะการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เรียนภายในหอง และผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชทางธุรกิจไดในอนาคต
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4112105 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระดับปริญญาตรี วิชาเนื้อหา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ
4. อาจารยผรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.องคอร สงวนญาติ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตอนเรียน A1, B1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักสถิติ
1.2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาให ผูเรียนสามารถนําวิธีการทางสถิติไปใชในการแกโจทยปญหาใน
ศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม
1.3. ผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการเรียนวิชาสถิติไปใชในการวิเคราะหโจทยที่
กําหนดให สิ่งที่โจทยตองการทราบ ตลอดจนสามารถระบุคําตอบที่ถูกตองเหมาะสมได
1.4. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาสถิติ
1.5. เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ใชในการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2562
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สถิ ติ พื้ น ฐานในทางธุ ร กิ จ ลัก ษณะของข อมู ล ทางธุ ร กิ จ การเก็ บ ข อ มูล การนํ า เสนอข อ มู ล การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา สถิติเชิง พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิติพารา
เมตริก สถิตินอนพาราเมตริก การทดสอบสมมติฐาน การศึกษาการวิเคราะหสหสัมพันธ การทดสอบคาที การ
วิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหการถดถอย
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
IES 2
IES 3

IES 4

ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) :
(ข)(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินเพื่อนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจดานการบริหาร
(ก)(1) ประเมินขอมูลจากแหลง ขอมูลและแงมุมที่หลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และการ
บูรณาการ
(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีม เมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการที่สมเหตุสมผลในการหาขอสรุปที่มีเหตุผลสนับสนุนอยางเหมาะสม โดย
พิจารณาจากสถานการณและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยายและการฝก

สอนเสริม

ฝกปฏิบัติภาคสนาม

การศึกษาดวยตนเอง

60 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

-

-

5 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม
1.1.3 สามารถบริหารเวลา ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรคในสังคม
1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึง ถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางที่เปนการประพฤติที่ผิดวินัย จรรยาบรรณ
1.2.2 อาจารย ผู สอนสอดแทรกเรื่อ งคุณ ธรรม จริย ธรรมในการสอนให เ กิด กั บนั ก ศึก ษา
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งในดานบุคลิกภาพ และใหความสําคัญตอจรรยาบรรณทางวิชา การและ
วิชาชีพ การมีวินัย ตรงตอเวลา และเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน การมีสวนรวม การตรวจสอบการมี
วินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการสง
งาน
1.3.2 นักศึกษาประเมินผลตนเอง อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง เปนผูประเมิน เปนตน
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
2.1.1 การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ หลักการพื้นฐานทางสถิติ ในทางธุรกิจ ลักษณะ
ของขอมูลทางการเงิน การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อสามารถนํามา
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได
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2.1.2 ความสามารถในการบู ร ณาการความรู หลั ก การและวิ ธี ก ารทางสถิ ติ พื้ น ฐาน มา
ประยุกตใชกับงานดานทางธุรกิจ ไดอยางเหมาะสม
2.1.3 ความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒ นาความรูดานการเงิน บัญ ชีของตนเอง
และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานทางธุรกิจได
2.1.4 สามารถติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนที่เนน ผูเ รีย นเปน สํา คัญ ไดแ ก การสอนบรรยายรว มกับ การสื่อ สารสอง
ทาง โดยเนน ใหน ัก ศึก ษาหาทางคน ควา หาขอ มูล เพิ่ม เติม การสอนแบบรว มมือ กัน เรีย นรู (CoOperative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต เปนตน
2.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควา โดยใหบูรณาการความรูจ ากศาสตรที่
ไดเรียนมาในรูปแบบรายงาน ทั้งรายงานเดี่ยวและรายงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 การวั ดความรู ความเข าใจจากคุ ณภาพของผลงานการศึก ษาค น คว า ดว ยตนเอง
เอกสารรายงานที่ไดรับมอบหมาย หรือ กรณีศึกษาตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
3.1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อ ศึกษาปญ หา ขอเท็จจริง และ
เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.1.2 สามารถประยุกต และบูรณาการความรูทางการบัญ ชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน และ
ดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม
3.1.3 ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ส ง เสริม ใหนั ก ศึก ษาสรา งองค ความรู ดว ยตนเองโดยฝก การวิ เคราะห สั ง เคราะห
เกี่ยวกับขอมูลหรือประเด็นปญหาทางธุรกิจ เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดและการวิเคราะห
3.2.2 การฝกปฏิบัติทั้งในหองเรียน การจัดทําแบบฝกหัดและใบงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ของผลงานที่ ม อบหมายและจากผลการวิ เ คราะห
สังเคราะหจากปญหาที่มอบหมาย
3.3.2 การประเมินจากรายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุม
7

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตัวใหเขากับสถานการณ และ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี
4.1.3 สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตางๆ ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน
4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนอยาง
ตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุมจากกิจกรรมการเรียนการสอน
4.2.2 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการสงงานและรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการนําเทคนิคทางสถิติมาใชวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจเพื่อการตัดสินใจและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางธุรกิจไดอยางสรางสรรค
5.1.2 ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็น และฟง ถายทอด
และนําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสอนโดยการนําเทคนิคทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน มาวิเคราะห และการ
นําเสนอขอมูล ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหขอมูลจากปญหากรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะความคิดเห็น ขอ
แกไขตอไป
5.2.2 การใชสื่ อการสอนที่เป นระบบสารสนเทศประกอบการสอน และใหนัก ศึกษาสรุ ป
ประเด็นสําคัญ ถายทอด และนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรประกอบ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา
5.3.2 ประเมินจากการทํากิจกรรม และงานที่มอบหมายในชั้ นเรียน รวมถึง การนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน
5.3.3 การสังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สัปดาหที่
1

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 1 ความรูทวั่ ไป
เกี่ยวกับสถิติ (ความเปนมา
ความหมาย ประเภท ระเบียบ
วิธีทางสถิติ ประโยชน)

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

3

1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและ
อธิบายเนื้อหารายวิชา
จุดประสงค เปาหมายของ
รายวิชา และเกณฑการวัดผล
และประเมินผล
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะหและแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอยาง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
เรื่อง ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับสถิติ

1.1, 1.4, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

3

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 1
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห ขอมูลประเภทสถิติ
พรรณนา

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ระบุความหมาย ประเภท และ
ระเบียบวิธีทางสถิติเบื้องตน
2

- บทที่ 2 การวิเคราะหขอมูล
เบือ้ งตน (ความหมายของการ
วิเคราะหขอมูล ประเภท การ
วางแผน สถิติพรรณนา )
- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุประเภท
ของการวิเคราะหขอมูล
สามารถวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนประเภทสถิติพรรณนา
ได
3

- บทที่ 3 ความนาจะเปนและ
การแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม (ความหมาย
การทดลองเชิงสุม แซม
เปลสเปซ เหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณ
ลักษณะของการแจกแจง
ประเภทตาง ๆ)
- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะห และ
ระบุความหมาย ลักษณะของ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน เบื้องตนประเภทสถิติ
ความคิดเห็น และตอบคําถาม พรรณนา
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอยาง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน

3

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 2
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห ขอมูลความนาจะเปน
ประเภทตาง ๆ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห
ขอมูลความนาจะเปน

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
การวิเคราะหขอมูล
เหตุการณ ความนาจะ
เปนของเหตุการณได
4. แบบฝกหัดงานกลุม
รวมกันหาขอมูลความ
นาจะเปนประเภทตาง ๆ
มาวิเคราะห

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ
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สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 3
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
วิเคราะห ขอมูลความนาจะเปน
ประเภทตาง ๆ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหาและการวิเคราะห
เลือกลักษณะการสุมตัวอยางที่
เหมาะสมกับงานทางธุรกิจ

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานกลุม
รวมกันหาขอมูลงานทาง
การเงินและเลือกวิธีการ
สุมตัวอยางที่เหมาะสม

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

การแจกแจงประเภทตาง ๆ ของ
ความนาจะเปน สามารถ
วิเคราะหขอมูล เหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณ ได

4

- บทที่ 4 ประชากรและการ
สุมตัวอยาง (ความหมาย
ประเภท ลักษณะการสุม
ตัวอยาง)
- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุ
ความหมาย ประเภทตาง ๆ
ของประชากร และการสุม
ตัวอยาง
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
เลือกลักษณะของประชากร
และการสุมตัวอยางที่เหมาะสม
กับงานทางธุรกิจได

3

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ
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สัปดาหที่
5-6

จํานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 5 การประมาณคา
(ความหมาย ประเภท ลักษณะ
การประมาณคาประเภทตาง ๆ)
สอบกลางภาค บทที่ 1-5

6

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
การวิเคราะหขอมูลทาง
ประเภทตาง ๆ โดยการประมาณคา การเงินแบบตาง ๆ โดย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ใชวิธีการประมาณคา
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การประมาณคา และตอบคําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

6

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและการ
ทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 6 และ 7
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
สมมติฐาน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุและ
ประเมินความหมาย ประเภท
ตาง ๆ ของการประมาณคา
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง
ๆ ในการประมาณคาได
7-8

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

หัวขอ/Learning
Outcome

- บทที่ 6 การทดสอบ
สมมติฐาน (ความหมาย

ประเภท ลักษณะ ขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐานประเภทตาง ๆ)

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 4
และ 5
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
การวิเคราะหขอมูลทาง

ผูสอน
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สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ประเมินลักษณะขอมูลประเภท
ตาง ๆ ในการทดสอบสมมติฐาน
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล
และประยุกตใชขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
สมมติฐานได

- บทที่ 7 การทดสอบไคส
แควร (ความหมาย ประเภท

ลักษณะ ขั้นตอนการทดสอบไคส
แควร และวิธีการวิเคราะห)

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสารมารถระบุ
ความหมาย ประเภทตาง ๆ ของ
การทดสอบไคสแควร
3. ผูเรียนสามารถประยุกตและ
วิเคราะหขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ

สื่อการเรียนการ

ผูสอน

ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
การเงินแบบตาง ๆ โดย
คิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลในการทดสอบ ใชวิธีการทดสอบ
สมมติฐาน และตอบคําถาม
สมมติฐาน
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เนื้อหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลการทดสอบ
สมมติฐานแบบตาง ๆ

และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุ และ

9-10

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

6

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 8
และ 9
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย เรียนการสอนประจําบท
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ การวิเคราะหขอมูลทาง
ไคสแควร
การเงินแบบตาง ๆ โดย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ใชวิธีการทดสอบไคส
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน แควร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การทดสอบไคสแควร และตอบ
คําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ
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สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ไคสแควร ได

11

- บทที่ 8 การวิเคราะหความ
แปรปรวน (ความหมาย

หลักการ ลักษณะ ขั้นตอน และ
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวน)

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุความหมาย
ลักษณะ ขั้นตอน ของการ
วิเคราะหความแปรปรวน และ
สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน ได

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

การวิเคราะหขอมูลการทดสอบ
ไคสแควร แบบตาง ๆ ในขอมูล
ทางการเงิน
3

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและการ
ทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 10
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวน
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลในการ
วิเคราะหความแปรปรวน และตอบ
คําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เนื้อหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลการเงินโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

14

สัปดาหที่
12

หัวขอ/Learning
Outcome
- บทที่ 9 การวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (การวิเคราะห
สหสัมพันธ สหสัมพันธอยาง
งายและวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอย)
- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุและ
ประเมินขอมูลโดยใชวิธกี าร
วิเคราะหสหสัมพันธ สหสัมพันธ
อยางงายและวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอย
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช
การวิเคราะหสหสัมพันธและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ได

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 11
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

สื่อการเรียนการ

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย เอกสารประกอบการ
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
เรียนการสอนประจําบท
ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห 3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์
การวิเคราะหขอมูลทาง
สหสัมพันธ
การเงินแบบตาง ๆ โดย
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
ใชวิธีการวิเคราะห
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน สหสัมพันธและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การวิเคราะหสหสัมพันธและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และตอบ

คําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ในขอมูลทางการเงิน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ผูสอน
ดร.องคอร
สงวนญาติ
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สัปดาหที่
13

หัวขอ/Learning
Outcome
- บทที่ 10 การวิเคราะห
อนุกรมเวลา (สวนประกอบ
ของขอมูลอนุกรมเวลา การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา)

จํานวน
ชั่วโมง

- บทที่ 11 เลขดัชนี
(ความหมาย ประเภทของดัชนี
และวิธีการวิเคราะหเลขดัชนี)
- Learning Outcome

สื่อการเรียนการ

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 12
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

ผูสอน

3

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย เอกสารประกอบการ
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
เรียนการสอนประจําบท
ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
วิเคราะหอนุกรมเวลา
การวิเคราะหขอมูลทาง
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
การเงินแบบตาง ๆ โดย
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใชวิธีการวิเคราะห
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน อนุกรมเวลา
การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อชวย
การตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

3

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 13
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ

- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุหลักการ
และวิธีการวิเคราะหอนุกรม
เวลาสําหรับขอมูลตาง ๆ ได
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง
ๆ โดยใชการวิเคราะหอนุกรม
เวลาเพื่อชวยการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ
14

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

16

สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุและ
ประเมินลักษณะขอมูลตาง ๆ
ดวยวิธีการวิเคราะหเลขดัชนี
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
และประยุกตใชขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใช
เลขดัชนีได
15

- บทที่ 12 การพยากรณและ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
(หลักการ และวิธีการการ
พยากรณและการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ)
- Learning Outcome
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการ

3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
วิเคราะหเลขดัชนี
การวิเคราะหขอมูลทาง
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา
การเงินแบบตาง ๆ โดย
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใชวิธีการวิเคราะหเลข
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน ดัชนี
การวิเคราะหเลขดัชนีเพื่อชวยการ 4. การคนควางานทาง
ตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการ
คําถาม
ตัดสินใจ และงานกลุม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
3

1. อาจารยทบทวนเนื้อหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 14
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย

อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการ

พยากรณ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท
3. แบบฝกหัดงานเดี่ยว
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย

1.1, 1.2, 1.3, 1.5

ดร.องคอร
สงวนญาติ
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สัปดาหที่

หัวขอ/Learning
Outcome
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห
และทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ผูเรียนสามารถระบุหลักการ
และวิธีการการพยากรณและ
การตัดสินใจทางธุรกิจแบบตาง
ๆ
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช

การพยากรณและการตัดสินใจ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการ

อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน ใชวิธกี ารพยากรณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การพยากรณเพื่อชวยการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ และตอบคําถาม
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเนื้อหา และแสดงขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน
5.การนําเสนอผลการคนควางาน
ทางธุรกิจเกี่ยวกับการตัดสินใจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

18

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

สัปดาห
ที่ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

สัดสวนของ
การประเมินผล
5%

- ประเมินจากการสงงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน

1-2,5-15

10%

- ประเมินจากการสงงาน
ตรงเวลา
- ประเมินจากคุณภาพงาน
รายงานและนําเสนอหนา
ชั้นเรียน

3,4,14

10%

15

5%

6 และ 16

70%

กิจกรรมที่ 1

ผลการเรียนรู

1. การเขาเรียน
และการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ
ในชั้นเรียน
2. งานเดี่ยวที่
ไดรับมอบหมาย

1.1.1-1.1.2

- สังเกตพฤติกรรม
- การสงรายงานที่หมอบ
หมาย

1.1.3-1.1.4
2.1.1-2.1.4
3.1.1-3.1.2
4.1.1
2.1.1-2.1.4
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
2.1.1-2.1.4

การทดสอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

3. งานกลุมที่ไดรับ
มอบหมาย
4. การนําเสนอ
รายงาน

5. การทดสอบ
วัดผลความรู

วิธีการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
หทัยกาญจน ชูตระกูล และ องคอร สงวนญาติ. (2560). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการสื่อและสิ่ง
พิมพกราฟฟคไซท มสด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กัลยา วานิชยบัญชา. (2551). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒ น. (2552). สถิติเบื้องตนเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สรชัย พิศาลบุตร. (2553). สถิติธุรกิจ. (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน.
สายชล สินสมบูรณทอง. (2555). สถิติเบื้องตน. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา เว็บไซตที่เกี่ยวกับวิชาสถิติ
http://watpon.in.th/thai/
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx
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หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน และวิทยากร โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา หลักสูตร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายใหอาจารย
ผูสอนรายวิชาที่มีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
รวมกันหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลัง การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกล
ยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขา ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิ ดเห็นและสรุ ป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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