
มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
4112105 สถิตธิุรกิจ (Business Statistics)  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หนว่ยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ระดบัปริญญาตรี วิชาเนือ้หา หลกัสตูรบญัชี คณะวิทยาการจดัการ  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.หทยักาญจน์ ชตูระกลู 
อาจารย์ผู้สอน ดร.หทยักาญจน์ ชตูระกลู ดร. องค์อร สงวนญาต ิ  ดร. ธวชัชยั  ตัง้อทุยัเรือง 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
ภาคการศกึษาท่ี 1/2559     จ านวน 3 ตอนเรียนดงันี ้ A1  B1 C1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมมี่ 

8. สถานที่เรียน 
ในมหาวิทยาลยั 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
31 กรกฎาคม 2559 

 



 

 2 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1.  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัสถิติ 
1.2.  เม่ือก าหนดโจทย์ปัญหาให้ ผู้ เรียนสามารถน าวิธีการทางสถิตไิปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาใน

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม  
1.3.  ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการเรียนวิชาสถิตไิปใช้ในการวิเคราะห์สิ่งท่ี

โจทย์ก าหนดให้ สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบ ตลอดจนสามารถระบคุ าตอบท่ีถกูต้องเหมาะสมได้  
1.4.  เพ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญั และมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาสถิติ  
1.5.  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาระดบัสงูขึน้ไป    

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ใช้ในการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2559 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศกึษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิตแิละการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมลู  การ

วิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ตวัแปร สุม่จากการแจกแจงความนา่จะเป็นของตวัแปรสุม่  ประชากรและ
การสุม่ตวัอยา่ง การประมาณคา่ การทดสอบสมมตุฐิาน การทดสอบไคส์แควร์  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน สถิตนิอนพาราเมตริก การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์  การถดถอยอนกุรมเวลา เลขดชันี การ
พยากรณ์ และการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย การฝึก 

 
สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชัว่โมง - - 90ชัว่โมง 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา

เป็นรายบุคคล 
     1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         1) ความรับผิดชอบ 
          2) การตรงตอ่เวลา 
          3) การน าสิ่งท่ีได้เรียนในวิชาหลกัสถิตไิปใช้ประโยชน์ในทางท่ีถกูต้อง  
   1.2 วิธีการสอน 
         ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดงความคดิเห็น 
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         ใช้วิธีการประเมินผลโดยการสงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตามเวลาเรียน 
 
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
           1) ผู้ เรียนสามารถให้ความหมายของสถิต ิสามารถบอกขอบเขตและประโยชน์ของสถิต ิสถิตท่ีิ
ใช้ในชีวิตประจ าวนั  
           2) ผู้ เรียนสามารถน าระเบียบวิธีการทางสถิตพิรรณนา และสถิตอินมุานไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
และศาสตร์ด้านวิทยา่การจดัการได้อยา่งถกูต้อง มีความสามารถในการใช้สถิตเิพ่ือการตดัสินใจ  
    2.2  วิธีการสอน 
        ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดงความคดิเห็น    
   2.3 วิธีการประเมินผล 
         ใช้วิธีการประเมินผลโดยการสงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตามเวลาเรียน และการตดัเกรด  
 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         1) ความสามารถในการสงัเกต การใช้เหตผุล ความละเอียด รอบคอบ  
          2) ความสามารถในการจ า การท าความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์  
          3) ความสามารถในการคดิค านวณ       
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   3.2 วิธีการสอน 
        ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดงความคดิเห็นและตอบ
ปัญหาโจทย์ในวิชาหลกัสถิตด้ิวยตนเองโดยท ากิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยวตามความต้องการของ
ผู้ เรียน   
   3.3 วิธีการประเมินผล 
        ใช้วิธีการประเมินผลโดยการสงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตามเวลาเรียน และการตดัเกรด 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้สอนกบัผู้ เรียน  
           2) ความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ผู้ เรียนกบัผู้สอนและผู้สอนกบัผู้ เรียนในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 
    4.2 วิธีการสอน 
           ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดงความคดิเห็นและ
ตอบปัญหาโจทย์ในวิชาหลกัสถิตด้ิวยตนเองโดยท ากิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยวตามความต้องการ
ของผู้ เรียน   
    4.3 วิธีการประเมินผล 
           ใช้วิธีการประเมินผลโดยการสงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตามเวลาเรียน และการตดัเกรด 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
           การคดิค านวณด้วยตนเองโดยไมใ่ช้เคร่ืองมือชว่ยค านวณอยา่งถกูต้องแมน่ย าในเวลารวดเร็ว 
    5.2 วิธีการสอน 
           ให้ผู้ เรียนฝึกคดิค านวณด้วยตนเองโดยไมใ่ช้เคร่ืองมือชว่ยค านวณโดยผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา      
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           ใช้วิธีการประเมินผลโดยการสงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตามเวลาเรียน และการตดัเกรด 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิต ิ 3 
 
 

ผู้สอนแนะน าตนเองแล้วท าการ
อภิปรายร่วมกนัระหวา่งผู้สอน
กบัผู้ เรียนในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การวดัและประเมิน ผล 
หลงัจากนัน้ผู้สอนบรรยาย
เก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
สถิตแิละการประยกุต์ใช้ด้าน 
ธุรกิจ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนร่วม
แสดงความคดิเห็นและตอบ
ปัญหาโจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

2 การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก ตวัอยา่ง
ประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ร่วมแสดงความคดิเห็นและตอบ
ปัญหาโจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

3 ความนา่จะเป็นและการแจก
แจงความนา่จะเป็นของตวั
แปรสุม่ 

3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก ตวัอยา่ง
ประกอบโดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ร่วมแสดงความคดิเห็นและตอบ
ปัญหาโจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

4 ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

5-6 การประมาณคา่  6 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

7-8 การทดสอบสมมตุฐิาน  6 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

9-10 การทดสอบไคส์แควร์  6 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

11 การวิเคราะห์ความแปรปรวน  3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

12 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น 

3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

13 การวิเคราะห์อนกุรมเวลา 3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

14 เลขดชันี   3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

15 การพยากรณ์ และการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 

3 ผู้สอนบรรยายพร้อมยก 
ตวัอยา่งประกอบโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนร่วมแสดง
ความคดิเห็นและตอบปัญหา
โจทย์ด้วยตนเองโดยท า
กิจกรรมกลุม่และกิจกรรมเดี่ยว
ตามความต้องการของผู้ เรียน   

คณะผู้สอน 

16 สอบปลายภาค 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1 

 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสถิติ ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

1 
 
 

0.05 
 
 

2 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

2 0.10 
 

3 
 

ความนา่จะเป็นและการ
แจกแจงความนา่จะเป็นของ
ตวัแปรสุม่ 

ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

3 0.10 

4 ประชากรและการสุม่
ตวัอยา่ง 

ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

4 0.05 
 

5 การประมาณคา่  ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

5-6 0.10 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

6 การทดสอบสมมตุฐิาน  ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

7-8 0.10 

 

7 การทดสอบไคส์แควร์  ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

9-10 0.10 

8 การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  

ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

11 0.10 

9 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น 

ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

12 0.10 

10 การวิเคราะห์อนกุรมเวลา ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

13 0.10 
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กิจกรรม
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์
ที่ 

ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

11 เลขดชันี   ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

14 0.05 

12 การพยากรณ์ และการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 

ใช้วิธีการประเมินผลโดยการ
สงัเกตความสนใจ การแสดงความ
คดิเห็นของผู้ เรียน การมาเข้าชัน้
เรียนอยา่งสม ่าเสมอและตรงตาม
เวลาเรียน และการตดัเกรด 

15 0.05 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
    หนงัสือสถิตธิุรกิจ   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    หนงัสือสถิตทิัว่ไปและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    สายชล สินสมบูรณ์ทอง. สถิติเบื้องต้น.  สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
    เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. จามจุรีโปรดักท์. 2555 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   สงัเกตความสนใจ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   สงัเกตความร่วมมือในการท ากิจกรรมการเรียนรู้และ การแสดงความคดิเห็นของผู้ เรียน  
3. การปรับปรุงการสอน 
    จดัให้เหมาะสมกบักลุม่ของผู้ เรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    ด าเนินการตามมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนทัง้นีต้้องเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดไว้  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    ด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาตามผลท่ีเกิดขึน้จริง  
 
 
 
 
 


