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คํานํา 
 

เอกสารรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชา 4112105 วิชาสถิติธุรกิจ จัดทําข้ึนเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาสถิติธุรกิจใหมีมาตรฐานครบถวน ถูกตองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถิติพื้นฐานในทางธุรกิจ ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจ การ
วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิติพาราเมตริก สถิตินอนพาราเมตริก การศึกษาการ
วิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหการถดถอย รวมถึงหลักการนําสถิติไป
ประยุกตใชทางธุรกิจ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ฉบับนี้ เปนสวนสําคัญตอผูเรียนท่ีเนนท้ังการเรียนการสอน ท่ีเปนทฤษฎี
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี และกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงการใชทักษะการคนควาดวยตนเองเพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
เรียนภายในหอง และผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากรายวิชานี้ไปประยุกตใชทางธุรกิจไดในอนาคต 

 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
กรกฎาคม 2562   
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สารบัญ 
 
หมวด                    หนา  
 
หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป           4  
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค         5  
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ         5  
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา        6  
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล         9  
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน        19  
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา      20 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

หมวดท่ี1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
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/ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  ตอนเรียน A1, B1   

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

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

8. สถานท่ีเรียน 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
19  กรกฎาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในหลักสถิติ  
1.2. เมื่อกําหนดโจทยปญหาให ผูเรียนสามารถนําวิธีการทางสถิติไปใชในการแกโจทยปญหาใน 

ศาสตรท่ีเกี่ยวของไดอยางถูกตองเหมาะสม  
1.3. ผูเรียนสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับจากการเรียนวิชาสถิติไปใชในการวิเคราะหโจทยท่ี

กําหนดให ส่ิงท่ีโจทยตองการทราบ ตลอดจนสามารถระบุคําตอบท่ีถูกตองเหมาะสมได  
1.4. เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสถิติ 
1.5. เพื่อใหผูเรียนไดใชเปนพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงข้ึนไป 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

  ใชในการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1/2562 
 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 สถิติพื้นฐานในทางธุรกิจ ลักษณะของขอมูลทางธุรกิจ การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 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) วิเคราะหขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีไมใชขอมูลทางการเงินเพื่อนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจดานการบริหาร 

IES 3 
(ก)(1) ประเมินขอมูลจากแหลงขอมูลและแงมุมท่ีหลากหลายผานการวิจัย การวิเคราะห และการ 

บูรณาการ 
(ข)(1) ใหความรวมมือและทํางานเปนทีม เมื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายองคกร 

IES 4 
(ก)(2) ระบุและประเมินวิธีการท่ีสมเหตุสมผลในการหาขอสรุปท่ีมีเหตุผลสนับสนุนอยางเหมาะสม โดย

พิจารณาจากสถานการณและขอมูลท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
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2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยายและการฝก สอนเสริม ฝกปฏิบัติภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง 

60 ช่ัวโมง 
ตอภาคการศึกษา 

- - 5 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาห 

 
 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา 
1.1.1 มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอ

วิชาชีพ 
1.1.2 มีความซื่อสัตยสุจริต 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 ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในช้ันเรียน การมีสวนรวม การตรวจสอบการมี

วินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย และการสง
งาน 

  1.3.2 นักศึกษาประเมินผลตนเอง อาจารยท่ีปรึกษา ผูปกครอง เปนผูประเมิน เปนตน 
 

2. ความรู 
2.1 ความรู ท่ีตองไดรับ 
2.1.1 การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ หลักการพื้นฐานทางสถิติ ในทางธุรกิจ ลักษณะ

ของขอมูลทางการเงิน การเก็บขอมูล การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพื่อสามารถนํามา
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได  
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2.1.2 ความสามารถในการบูรณาการความรู หลักการและวิธีการทางสถิติพื้นฐาน มา
ประยุกตใชกับงานดานทางธุรกิจ ไดอยางเหมาะสม 

2.1.3 ความสามารถในการศึกษาคนควา และพัฒนาความรูดานการเงิน บัญชีของตนเอง 
และสามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานทางธุรกิจได  

2.1.4 สามารถติดตามการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ และวิชาชีพท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 2.2 วิธีการสอน 
2.2.1 การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกับการสื่อสารสอง

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

2.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาทําการศึกษาคนควา โดยใหบูรณาการความรูจากศาสตรท่ี
ไดเรียนมาในรูปแบบรายงาน ท้ังรายงานเด่ียวและรายงานกลุม 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2.3.2 การวัดความรูความเขาใจจากคุณภาพของผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

เอกสารรายงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือ กรณีศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
3. ทักษะทางปญญา       

3.1 ทักษะทางปญญา ท่ีตองพัฒนา 
3.1.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อศึกษาปญหา ขอเท็จจริง และ

เสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค 
3.1.2 สามารถประยุกต และบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอื่นท่ีสัมพันธกัน และ

ดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม  
3.1.3 ความสามารถในการถายทอดและแลกเปล่ียนความรูกับผูอื่น 

3.2 วิธีการสอน 
3.2.1 สงเสริมใหนักศึกษาสรางองคความรูดวยตนเองโดยฝกการวิเคราะห สังเคราะห 

เกี่ยวกับขอมูลหรือประเด็นปญหาทางธุรกิจ เพื่อนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดและการวิเคราะห 
3.2.2 การฝกปฏิบัติท้ังในหองเรียน การจัดทําแบบฝกหัดและใบงาน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานท่ีมอบหมายและจากผลการวิเคราะห 

สังเคราะหจากปญหาท่ีมอบหมาย 
3.3.2 การประเมินจากรายงานและนําเสนอหนาช้ันเรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ท่ีตองพัฒนา 

    4.1.1 ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังงานรายบุคคล และงานกลุม 
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4.1.2 มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 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 ประเมินการมีสวนรวมในช้ันเรียน  
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา 
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมรายบุคคล และรายกลุม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตองพัฒนา 

5.1.1 มีทักษะในการนําเทคนิคทางสถิติมาใชวิเคราะหขอมูลเชิงธุรกิจเพื่อการตัดสินใจและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาทางธุรกิจไดอยางสรางสรรค  

5.1.2 ความสามารถในการส่ือสาร สามารถสรุปประเด็นจากส่ิงท่ีไดเห็น และฟง ถายทอด
และนําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ 

5.1.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมาย  

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 การสอนโดยการนําเทคนิคทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัยเบ้ืองตน มาวิเคราะห และการ

นําเสนอขอมูล ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหขอมูลจากปญหากรณีศึกษา เพื่อเสนอแนะความคิดเห็น ขอ
แกไขตอไป 

5.2.2 การใชส่ือการสอนท่ีเปนระบบสารสนเทศประกอบการสอน และใหนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ ถายทอด และนําเสนอขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอรประกอบ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นปญหา 

5.3.2 ประเมินจากการทํากิจกรรม และงานท่ีมอบหมายในช้ันเรียน รวมถึงการนําเสนอ
รายงานในช้ันเรียน 

5.3.3 การสังเกตพฤติกรรม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

1 - บทที่ 1 ความรูทัว่ไป
เก่ียวกับสถิติ  (ความเปนมา
ความหมาย ประเภท ระเบียบ
วิธีทางสถิติ ประโยชน) 
 

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ระบุความหมาย ประเภท และ
ระเบียบวิธีทางสถิติเบื้องตน  

 

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

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
เรื่อง ความรูท่ัวไป
เกี่ยวกับสถิติ 

 

1.1, 1.4, 1.5  ดร.องคอร  
สงวนญาติ 

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

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 1 
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
วิเคราะห ขอมูลประเภทสถิติ
พรรณนา 

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุประเภท
ของการวิเคราะหขอมูล 
สามารถวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนประเภทสถิติพรรณนา
ได 

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

การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตนประเภทสถิติ
พรรณนา 

  

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

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเนื้อหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถวิเคราะห และ
ระบุความหมาย ลักษณะของ 

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

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
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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สัปดาหท่ี 
หัวขอ/Learning 

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 การแจกแจงประเภทตาง ๆ ของ
ความนาจะเปน สามารถ
วิเคราะหขอมูล เหตุการณ ความ
นาจะเปนของเหตุการณ ได 

     

4 - บทที ่4 ประชากรและการ
สุมตัวอยาง (ความหมาย 
ประเภท ลักษณะการสุม
ตัวอยาง) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุ
ความหมาย ประเภทตาง ๆ 
ของประชากร และการสุม
ตัวอยาง  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
เลือกลักษณะของประชากร 
และการสุมตัวอยางท่ีเหมาะสม
กับงานทางธุรกิจได 
 

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

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

5-6 - บทที่ 5 การประมาณคา 
(ความหมาย ประเภท ลักษณะ
การประมาณคาประเภทตาง ๆ) 
สอบกลางภาค บทท่ี 1-5 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุและ
ประเมินความหมาย ประเภท
ตาง ๆ ของการประมาณคา  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง 
ๆ ในการประมาณคาได 

6 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 4 
และ 5 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยการประมาณคา 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การประมาณคา และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ 

1.หนังสือวิชาสถิติธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการประมาณคา 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาติ 

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

- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห  

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

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 

และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุ และ
ประเมินลักษณะขอมูลประเภท
ตาง ๆ ในการทดสอบสมมติฐาน  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมลู 
และประยุกตใชขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
สมมติฐานได 

 

ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลในการทดสอบ
สมมติฐาน และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เน้ือหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมลูการทดสอบ
สมมติฐานแบบตาง ๆ 

การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการทดสอบ
สมมติฐาน 

  

9-10 - บทที่ 7 การทดสอบไคส
แควร (ความหมาย ประเภท 
ลักษณะ ขั้นตอนการทดสอบไคส
แควร  และวิธีการวิเคราะห) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสารมารถระบุ
ความหมาย ประเภทตาง ๆ ของ
การทดสอบไคสแควร  
3. ผูเรียนสามารถประยุกตและ
วิเคราะหขอมลูทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ 

6 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 8 
และ 9 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการทดสอบ
ไคสแควร 

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

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 ไคสแควร ได  การวิเคราะหขอมูลการทดสอบ

ไคสแควร แบบตาง ๆ ในขอมูล
ทางการเงิน 

   

11 - บทที ่8 การวิเคราะหความ
แปรปรวน (ความหมาย 
หลักการ ลักษณะ ขั้นตอน  และ
วิธีการวิเคราะหความแปรปรวน) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบคุวามหมาย 
ลักษณะ ขั้นตอน ของการ
วิเคราะหความแปรปรวน และ
สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน ได 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและการ
ทําแบบฝกหัดสัปดาหที่ 10  
2. การสอนแบบมีสวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห 
ความแปรปรวน 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา อภิปราย 
ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับขอมูลในการ
วิเคราะหความแปรปรวน และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยางของ
เน้ือหา และแสดงขั้นตอนการ
วิเคราะหขอมลูการเงินโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวน 

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

12 - บทที ่9 การวิเคราะห
สหสัมพันธและสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (การวิเคราะห
สหสัมพันธ สหสัมพันธอยาง
งายและวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอย) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบแุละ
ประเมินขอมูลโดยใชวิธกีาร
วิเคราะหสหสัมพันธ สหสัมพันธ
อยางงายและวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอย  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมลู
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช
การวิเคราะหสหสัมพันธและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ได 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 11 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ 

3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การวิเคราะหสหสัมพันธและ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะห
สหสัมพันธและสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ในขอมูลทางการเงิน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะห
สหสัมพันธและ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 
 

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

13 - บทที ่10 การวิเคราะห
อนุกรมเวลา (สวนประกอบ
ของขอมูลอนุกรมเวลา การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา) 
 
- Learning Outcome 
1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุหลักการ
และวิธีการวิเคราะหอนุกรม
เวลาสําหรับขอมูลตาง ๆ ได 
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง 
ๆ โดยใชการวิเคราะหอนุกรม
เวลาเพ่ือชวยการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ 

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 12 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การวิเคราะหอนุกรมเวลาเพ่ือชวย

การตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 
3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะห
อนุกรมเวลา 
 
 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ดร.องคอร  
สงวนญาติ 

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

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 13 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน 

1.หนังสือวิชาการสถิติ
ธุรกิจ 
2. Power point และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนประจําบท 

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 1. ผูเรียนไดรับความรู ความ
เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบุและ
ประเมินลักษณะขอมูลตาง ๆ 
ดวยวิธีการวิเคราะหเลขดัชนี  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะห 
และประยุกตใชขอมูลทาง
การเงินประเภทตาง ๆ โดยใช
เลขดัชนีได 

 ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
วิเคราะหเลขดัชนี 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา 
อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การวิเคราะหเลขดัชนีเพ่ือชวยการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ และตอบ
คําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 

3. แบบฝกหัดงานเด่ียว 
การวิเคราะหขอมูลทาง
การเงินแบบตาง ๆ โดย
ใชวิธีการวิเคราะหเลข
ดัชนี 
4. การคนควางานทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ และงานกลุม 
 

  

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

3 1. อาจารยทบทวนเน้ือหาและ
การทําแบบฝกหัดสัปดาหท่ี 14 
2. การสอนแบบมสีวนรวม โดย
อาจารยผูสอนบรรยาย อภิปราย 
ฝกวิเคราะห ขอมูลทางการเงิน

ประเภทตาง ๆ โดยใชการ
พยากรณ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษา  

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

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

Outcome 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการ 
สอดคลองกับ 

จุดมุงหมายรายวิชา 
 (ระบุขอ) 

ผูสอน 

 เขาใจตามเน้ือหาประจําสัปดาห 
และทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูเรียนสามารถระบหุลักการ 
และวิธีการการพยากรณและ
การตัดสินใจทางธุรกิจแบบตาง 
ๆ  
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินประเภทตาง ๆ โดยใช

การพยากรณและการตัดสินใจ 

 อภิปราย ซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลใน
การพยากรณเพ่ือชวยการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ และตอบคําถาม 
4. สอนแบบสาธิต ยกตัวอยาง
ของเน้ือหา และแสดงข้ันตอน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
5.การนําเสนอผลการคนควางาน
ทางธุรกิจเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ใชวิธีการพยากรณ   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 1 ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาห 

ท่ีประเมิน 
สัดสวนของ 

การประเมินผล 

1. การเขาเรียน
และการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ 
ในช้ันเรียน  

1.1.1-1.1.2 - สังเกตพฤติกรรม 
- การสงรายงานท่ีหมอบ

หมาย 

ตลอดภาคเรียน 5% 

2. งานเด่ียวท่ี
ไดรับมอบหมาย  

1.1.3-1.1.4 

2.1.1-2.1.4 

3.1.1-3.1.2 

4.1.1 

- ประเมินจากการสงงาน

ตรงเวลา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 

1-2,5-15 10% 

3. งานกลุมท่ีไดรับ
มอบหมาย  

2.1.1-2.1.4 

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
ช้ันเรียน  
 
 
 

15 5% 

5. การทดสอบ
วัดผลความรู  

2.1.1-2.1.4 

 

การทดสอบ 

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

6 และ 16 70% 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

 

1. เอกสารและตําราหลัก  
     หทัยกาญจน ชูตระกูล และ องคอร สงวนญาติ. (2560). สถิติธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการส่ือและส่ิง 

พิมพกราฟฟคไซท มสด.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

กัลยา วานิชยบัญชา. (2551). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. (2552). สถิติเบ้ืองตนเพื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
สรชัย พิศาลบุตร. (2553). สถิติธุรกิจ. (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน. 
สายชล สินสมบูรณทอง. (2555). สถิติเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท.  

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา  เว็บไซตท่ีเกี่ยวกับวิชาสถิติ  
http://watpon.in.th/thai/ 
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx 

http://watpon.in.th/thai/
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หมวดท่ี 7 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาทําการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก

หองเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน จากแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

การประเมินการสอนของอาจารยผูสอน และวิทยากร โดยนักศึกษาและ การสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปนผูประเมิน 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลักสูตรกําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ. กําหนดทุกภาคการศึกษา หลักสูตร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอน/การวิจัยในช้ันเรียน  และมอบหมายใหอาจารย
ผูสอนรายวิชาท่ีมีปญหาทําวิจัยในช้ันเรียน มีการประชุมอาจารยเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและ
รวมกันหาแนวทางแกไข  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดย
การสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบ และระดับคะแนน ของรายวิชา  
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
ผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกล
ยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
เสนอตอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนําเขาท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


