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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
4112105 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)  

2. จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี วิชาเนื้อหา หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

4. อาจารยผรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน  
ดร.องคอร สงวนญาติ   

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป ท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี1/2561  ตอนเรียน B1   

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี  

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
ไมมี  

8. สถานท่ีเรียน 
ในมหาวิทยาลัย  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
19  กรกฎาคม 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักสถิติ  
1.2. เม่ือกําหนดโจทยปญหาให ผูเรียนสามารถนําวิธีการทางสถิติไปใชในการแกโจทยปญหาใน 

ศาสตรท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองเหมาะสม  
1.3. ผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการเรียนวิชาสถิติไปใชในการวิเคราะหโจทยท่ี

กําหนดให สิ่งท่ีโจทยตองการทราบ ตลอดจนสามารถระบุคําตอบท่ีถูกตองเหมาะสมได  
1.4. เพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสถิติ 
1.5. เพ่ือใหผูเรียนไดใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

  ใชในการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2561 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 สถิติพ้ืนฐานในทางธุรกิจ ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจ การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การแจกแจงคาสถิติ การประมาณคา สถิติเชิงพรรณนา 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 
 

 ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) :  
IES 2 

(ข)(3) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินเพ่ือนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
การตัดสินใจดานการบริหาร 

IES 3 
(ก)(1) ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลและแงมุมท่ีหลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และการ 

บูรณาการ 
(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีม เม่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 

IES 4 
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการท่ีสมเหตุสมผลในการหาขอสรุปท่ีมีเหตุผลสนับสนุนอยางเหมาะสม โดย

พิจารณาจากสถานการณและขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังหมด 
 

 



 

5 

 

2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยายและการฝก สอนเสริม ฝกปฏิบัติภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง 

60 ชั่วโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- - 5 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห 

 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    1 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 

    1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอ
วิชาชีพ 

1.1.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม  

    1.1.3 สามารถบริหารเวลา ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรคในสังคม 

    1.1.4 มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
อยางมีคุณธรรม 

1.2 วิธีการสอน   
     1.2.1 ยกตัวอยางกรณีศึกษา ตัวอยางท่ีเปนการประพฤติท่ีผิดวินัย จรรยาบรรณ 
     1.2.2 อาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนใหเกิดกับนักศึกษา  

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ท้ังในดานบุคลิกภาพ และใหความสําคัญตอจรรยาบรรณทางวิชา การและ
วิชาชีพ การมีวินัย ตรงตอเวลา และเปดใจกวางรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา  

1.3 วิธีการประเมินผล 
    1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียน การมีสวนรวม การตรวจสอบการมี

วินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และการสง
งาน 

  1.3.2 นักศึกษาประเมินผลตนเอง อาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง เปนผูประเมิน เปนตน 
 

2. ความรู 
2.1 ความรู ท่ีตองไดรับ 

   2.1.1 การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ หลักการพ้ืนฐานทางสถิติ ในทางธุรกิจ ลักษณะ
ของขอมูลทางการเงิน การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพ่ือสามารถนํามา
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได  
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2.1.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู หลักการและวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน มา
ประยุกตใชกับงานดานทางธุรกิจ ไดอยางเหมาะสม 

2.1.3 ความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรูดานการเงิน บัญชีของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานทางธุรกิจได  

 2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสอง

ทาง โดยเนนใหนักศึกษาหาทางคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-
Operative Learning) การสอนแบบศึกษาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเน็ต เปนตน 

2.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควา โดยใหบูรณาการความรูจากศาสตรท่ี
ไดเรียนมาในรูปแบบรายงาน ท้ังรายงานเดี่ยวและรายงานกลุม 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2.3.2 การวัดความรูความเขาใจจากคุณภาพของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

เอกสารรายงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ กรณีศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
3. ทักษะทางปญญา       

3.1 ทักษะทางปญญา ท่ีตองพัฒนา 
3.1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือศึกษาปญหา ขอเท็จจริง และ

เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค 
3.1.2 สามารถประยุกต และบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนท่ีสัมพันธกัน และ

ดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม  
3.1.3 ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาสรางองคความรูดวยตนเองโดยฝกการวิเคราะห สังเคราะห 

เก่ียวกับขอมูลหรือประเด็นปญหาทางธุรกิจ เพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดและการวิเคราะห 
3.2.2 การฝกปฏิบัติท้ังในหองเรียน การจัดทําแบบฝกหัดและใบงาน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมายและจากผลการวิเคราะห 

สังเคราะหจากปญหาท่ีมอบหมาย 
3.3.2 การประเมินจากรรายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีตองพัฒนา 
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคล และงานกลุม 

4.1.2 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทางานรวมกับผูอ่ืนและปรับตัวใหเขากับสถานการณ และ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี  

4.1.3 สามารถใหความชวยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณ
ตางๆ ในบทบาทของผูนา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน  
          4.2 วิธีการสอน 

4.2.1 มอบหมายงานกลุมจากกิจกรรมการเรียนการสอน  
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4.2.2 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาในการสงงานและรายงาน 

      4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน  
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา 
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 

5.1.1 มีทักษะในการนําเทคนิคทางสถิติมาใชวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางธุรกิจไดอยางสรางสรรค  

5.1.2 ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งท่ีไดเห็น และฟง ถายทอด
และนําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย  

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 การสอนโดยการนําเทคนิคทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตน มาวิเคราะห และการ

นําเสนอขอมูล ซ่ึงเปนผลจากการวิเคราะหขอมูลจากปญหากรณีศึกษา เพ่ือเสนอแนะความคิดเห็น ขอ
แกไขตอไป 

5.2.2 การใชสื่อการสอนท่ีเปนระบบสารสนเทศประกอบการสอน และใหนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ ถายทอด และนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรประกอบ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา 

5.3.2 ประเมินจากการทํากิจกรรม และงานท่ีมอบหมายในชั้นเรียน รวมถึงการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

5.3.3 การสังเกตพฤติกรรม 



 

 

8 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

1 - บทท่ี 1 ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับสถิติ  (ความเปนมา
ความหมาย ประเภท ระเบียบ
วิธีทางสถิติ ประโยชน) 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ประเภท และระเบียบวิธีทาง
สถิตเิบ้ืองตน  

 

3 1. อาจารยผูสอนแนะนําตัวและ
อธิบายเน้ือหารายวิชา 
จุดประสงค เปาหมายของ
รายวิชา และเกณฑการวัดผล
และประเมินผล 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
วิเคราะหและแลกเปลี่ยนเน้ือหา
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสถิต ิ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอยาง
ของเน้ือหาและการวิเคราะห 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
เรื่อง ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับสถิต ิ

 

1.1, 1.4, 1.5  ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ

2 - บทท่ี 2 การวิเคราะหขอมูล
เบ้ืองตน (ความหมายของการ
วิเคราะหขอมูล ประเภท การ
วางแผน สถิติพรรณนา ) 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 1 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
วิเคราะห ขอมูลประเภทสถิติ
พรรณนา 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว  

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ



 

 

9 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบประเภทของ
การวิเคราะหขอมลู สามารถ
วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน
ประเภทสถิติพรรณนาได 

 3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต แสดงตัวอยาง
ของเน้ือหาและการวิเคราะห
ขอมูลทางการเงิน 

การวิเคราะหขอมลู
เบ้ืองตนประเภทสถิติ
พรรณนา 

  

3 - บทท่ี 3 ความนาจะเปนและ
การแจกแจงความนาจะเปน
ของตัวแปรสุม (ความหมาย
การทดลองเชิงสุม แซม
เปลสเปซ เหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณ 
ลักษณะของการแจกแจง
ประเภทตาง ๆ) 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาํหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ลักษณะของการแจกแจง
ประเภทตาง ๆ ของความนาจะ 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 2 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
วิเคราะห ขอมูลความนาจะเปน
ประเภทตาง ๆ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหาและการวิเคราะห
ขอมูลความนาจะเปน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลู
เหตุการณ ความนาจะ
เปนของเหตุการณได 
4. แบบฝกหัดงานกลุม 
รวมกันหาขอมลูความ
นาจะเปนประเภทตาง ๆ 
มาวิเคราะห 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 เปน สามารถวิเคราะหขอมูล 
เหตุการณ ความนาจะเปนของ
เหตุการณ ได 

     

4 - บทท่ี 4 ประชากรและการ
สุมตัวอยาง (ความหมาย 
ประเภท ลักษณะการสุม
ตัวอยาง) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ประเภทตาง ๆ ของการสุม
ตัวอยาง สามารถวิเคราะหเลือก
ลักษณะการสุมตัวอยางท่ี
เหมาะสมกับงานทางธุรกิจได 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 3 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
วิเคราะห ขอมูลความนาจะเปน
ประเภทตาง ๆ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหาและการวิเคราะห
เลือกลักษณะการสุมตัวอยางท่ี
เหมาะสมกับงานทางธุรกิจ 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานกลุม 
รวมกันหาขอมลูงานทาง
การเงินและเลือกวิธีการ
สุมตัวอยางท่ีเหมาะสม 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ

5-6 - บทท่ี 5 การประมาณคา 
(ความหมาย ประเภท ลักษณะ
การประมาณคาประเภทตาง ๆ) 
สอบกลางภาค บทท่ี 1-5 
 

6 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 4 
และ 5 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย  

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 - Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ประเภทตาง ๆ ของการ
ประมาณคา สามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง 
ๆ ในการประมาณคาได 

 ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยการประมาณคา 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การประมาณคา และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูแบบตาง ๆ 

3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการประมาณคา 
 

  

7-8 - บทท่ี 6 การทดสอบ
สมมติฐาน (ความหมาย 
ประเภท ลักษณะ ขั้นตอนการ
ทดสอบสมมติฐานประเภทตาง ๆ) 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ประเภทตาง ๆ ของการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง ๆ 
โดยใชการทดสอบสมมติฐานได 

6 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและการ
ทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 6 และ 7 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
สมมติฐาน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลในการทดสอบ
สมมติฐาน และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เน้ือหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลการทดสอบ
สมมติฐานแบบตาง ๆ 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

9-10 - บทท่ี 7 การทดสอบไคส
แควร (ความหมาย ประเภท 
ลักษณะ ขั้นตอนการทดสอบไคส
แควร  และวิธีการวิเคราะห) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ประเภทตาง ๆ ของการทดสอบ
ไคสแควร สามารถวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช
การทดสอบไคสแควร ได 

6 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 8 
และ 9 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
ไคสแควร 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การทดสอบไคสแควร และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูการทดสอบ

ไคสแควร แบบตาง ๆ ในขอมูล
ทางการเงิน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการทดสอบไคส
แควร 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ

11 - บทท่ี 8 การวิเคราะหความ
แปรปรวน (ความหมาย 
หลักการ ลักษณะ ขั้นตอน  และ
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวน) 
 
- Learning Outcome 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและการ
ทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 10  
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห  

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว  

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ



 

 

13 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบความหมาย 
ลักษณะ ขั้นตอน ของการ
วิเคราะหความแปรปรวน 
สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน ได 

 ความแปรปรวน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลในการ
วิเคราะหความแปรปรวน และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เน้ือหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมูลการเงินโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน 

การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวน 

  

12 - บทท่ี 9 การวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธ (การวิเคราะห
สหสมัพันธ สหสมัพันธอยาง
งายและวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอย) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบวิธีการวิเคราะห
สหสัมพันธ สหสัมพันธอยางงาย 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 11 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การวิเคราะหสหสัมพันธและ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และตอบ
คําถาม 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะห
สหสัมพันธและ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 และวิธีการวิเคราะหการถดถอย 
สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหสหสัมพันธและ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ได 

 4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูการวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ ในขอมูลทางการเงิน 

   

13 - บทท่ี 10 การวิเคราะห
อนุกรมเวลา (สวนประกอบ
ของขอมูลอนุกรมเวลา การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบวิธีการวิเคราะห

การวิเคราะหอนุกรมเวลา
สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือชวย
การตัดสินใจทางธุรกิจ 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 12 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือชวย

การตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูทางการเงิน 

1.หนังสอืวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะห
อนุกรมเวลา 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

14 - บทท่ี 11 เลขดัชน ี
(ความหมาย ประเภทของดัชนี 
และวิธีการวิเคราะหเลขดัชนี) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบวิธีการวิเคราะห

การวิเคราะหเลขดัชนีแบบตาง 
ๆ และสามารถวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช

เลขดัชนีได 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 13 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหเลขดัชนี 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การวิเคราะหเลขดัชนีเพ่ือชวยการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูทางการเงิน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหเลข
ดัชนี 
4. การคนควางานทาง
ธุรกิจเก่ียวกับการ
ตัดสินใจ และงานกลุม 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ

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

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหดัสัปดาหท่ี 14 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
พยากรณ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา  

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเดีย่ว 
การวิเคราะหขอมลูทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาต ิ
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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนทราบหลักการ และ
วิธีการการพยากรณและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจแบบตาง ๆ 
และสามารถวิเคราะหขอมูลทาง

การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
พยากรณและการตัดสินใจ 

 อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับขอมลูใน
การพยากรณเพ่ือชวยการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมลูทางการเงิน 
5.การนําเสนอผลการคนควางาน
ทางธุรกิจเก่ียวกับการตัดสินใจ 

ใชวิธีการพยากรณ   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 1 ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห 

ท่ีประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1. การเขาเรียน
และการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ในชั้นเรียน  

1.1.1-1.1.2 - สังเกตพฤติกรรม 
- การสงรายงานท่ีหมอบ

หมาย 

ตลอดภาคเรียน 5% 

2. งานเดี่ยวท่ี
ไดรับมอบหมาย  

1.1.3-1.1.4 

2.1.1-2.1.3 

3.1.1-3.1.2 

4.1.1 

- ประเมินจากการสงงาน

ตรงเวลา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

1-2,5-15 10% 

3. งานกลุมท่ีไดรับ
มอบหมาย  

2.1.1-2.1.3 

3.1.1-3.1.2 

4.1.1-4.1.2 

- ประเมินจากการสงงาน

ตรงเวลา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

3,4,14 10% 

 4. การนําเสนอ  
 รายงาน  

2.1.1-2.1.3 

3.1.1-3.1.2 

4.1.1-4.1.2 

5.1.1-5.1.2 

รายงานและนําเสนอหนา
ชั้นเรียน  
 
 
 

15 5% 

5. การทดสอบ
วัดผลความรู  

2.1.1-2.1.3 

 

การทดสอบ 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

6 และ 16 70% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก  
      หนังสือสถิติธุรกิจ  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

หนังสือสถิติท่ัวไป และเอกสารท่ีเก่ียวของ  
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 

สายชล สินสมบูรณทอง.สถิติเบ้ืองตน.สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.จามจุรีโปรดักท. 2555 
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หมวดท่ี 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ซ่ึงรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

หองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน และวิทยากร โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประเมิน 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา หลักสูตร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายใหอาจารย
ผูสอนรายวิชาท่ีมีปญหาทําวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารยเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
รวมกันหาแนวทางแกไข  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุม
ประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา  
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช 
และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เสนอตอประธาน
หลักสูตรฯ เพ่ือนําเขาท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


