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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ขDอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3402003 สถิติธุรกิจ       
           (Business Statistics) 
2. จํานวนหน5วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด!าน กลุ$มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 
4. อาจารยGผูDรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยGผูDสอน :  
 4.1  อาจารยGผูDรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย, ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ, 

สถานท่ีติดต$ออาจารย,  : ห!องพักอาจารย,คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
 4.2  อาจารยGผูDสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย, ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ, 

สถานท่ีติดต$ออาจารย,  : ห!องพักอาจารย,คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปQท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/58 ช้ันปQท่ี 3   
6. รายวิชาท่ีตDองเรียนมาก5อน  :  ไม$มี 
7. รายวิชาท่ีตDองเรียนควบคู5กัน  :  ไม$มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล5าสุด  :   2556 
 
 
 
 

หมวดที ่2 จุดมุ5งหมายและวัตถุประสงคG 
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1. จุดมุ5งหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุ$งหมายของรายวิชาเป�นคําบรรยายหรือเป�นข!อๆ ก็ได! 
 
2. วัตถุประสงคGในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:   
 1.เพ่ือปรับเนื้อหาให!ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   
 2. เพ่ือเพ่ิมการใช!เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซ่ึงเป�นผลจากงานวิจัยใหม$ ๆ   ในสาขา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขDอการสอน 15 สัปดาหGมาเขียน) 

ความรู!ท่ัวไปเก่ียวกับสถิติ การจัดเก็บข!อมูล การวัดแนวโน!มเข!าสู$ส$วนกลาง การวัดการ
กระจาย การประมาณค$า  การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงแบบไคสแควร,  การวิเคราะห,ความ
แปรปรวน การวิเคราะห,สมการถดถอยและสหสัมพันธ, การวิเคราะห,อนุกรมเวลา และเลขดัชนี  

Business Statistics, data collection, measure of central tendency, measure of 
dispersion, estimation, hypothesis testing, Chi-square distribution, analysis of variance 
(ANOVA), regression and correlation analysis, time series and index number analysis. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชDต5อภาคการศึกษา:    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                  30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝkกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด!วยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนช่ัวโมงต5อสัปดาหGท่ีอาจารยGใหDคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก5นักศึกษาเป4น
รายบุคคล    
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น. ห!องพักอาจารย,คณะวิทยาการจัดการ โทร 081-456-1979  
 3.2  e-mail; noppawanwis@gmail.com  
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูDของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรูD 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดDานคุณธรรม จริยธรรม  
� 1.1 ตระหนักในคุณค$าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย,สุจริต   
�1.2 มีวินัย ตรงต$อเวลา และความรับผิดชอบต$อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู!อื่น 
� 1.4  เคารพกฎระเบียบและข!อบังคับต$างๆ ขององค,กรและ
สังคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารย,ประพฤติตนเป�นแบบอย$าง  
2. การเรียนรู!โดยใช!กรณีศึกษา/ตัวอย$าง  
3. การเรียนรู!โดยการใช!สื่อ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร$วมร$วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให!ฝkกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ$มสัมภาษณ, การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท!อนความก!าวหน!าของผู!เรียน 

2. ดDานความรูD  
� 2.1 มีความรู!และเข!าใจอย$างถ$องแท!ในหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวิเคราะห,และเข!าใจปnญหาทางด!านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก!ไข รวมทั้งประยุกต,ความรู! 
ทักษะ และการใช!เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก!ปnญหา 
� 2.3  สามารถพัฒนาองค,ความรู!ใหม$ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถนําไปประยุกต,ใช!ได!จริง   
�  2.4  สามารถติดตามความก!าวหน!าทางวิชาการและองค,

 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู!โดยการปฏิบัติ การทําแบบฝkกหัด 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู!ตัวอย$างและกลุ$ม 
4. นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

 
1. การสอบวัดระดับความรู! ความจํา ความเข!าใจ 
2. การทําแบบฝkกหัด  
3. แบ$งกลุ$มทําแบบฝkกหัด 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูD 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ความรู!ใหม$ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนําความรู!ในการบริหารธุรกิจประยุกต,ใช!
ร$วมกับความรู!ในศาสตร,อื่นๆ 
3. ดDานทักษะทางปUญญา  
� 3.1 สามารถวิเคราะห,สาเหตุของปnญหาโดยใช!หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางปsองกันและแก!ไขปnญหาได!อย$าง
เหมาะสม 
�  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก!ปnญหาโดยใช!
เหตุผลเชิงวิเคราะห,ให!ผู!อื่นเข!าใจได! 
�  3.3 มีความสามารถนําความรู!ในเชิงทฤษฎีสู$การปฏิบัติได!
อย$างเหมาะสม 
�  3.4 สามารถประยุกต,ความรู!และทักษะในศาสตร,ต$างๆที่
เกี่ยวข!องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู!โดยการปฏิบัติ การทําแบบฝkกหัด 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู!ตัวอย$างและกลุ$ม 
4. นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

 
1. การสอบวัดระดับความรู! ความจํา ความเข!าใจ 
2. การทําแบบฝkกหัดเดี่ยว  
3. แบ$งกลุ$มทําแบบฝkกหัด 



6                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

1.การพัฒนาผลการเรียนรูD 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ดDานทักษะความสัมพันธGระหว5างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
� 4.1 สามารถทํางานร$วมกับผู!อื่นได!เป�นอย$างดี โดยร$วมกัน
แก!ปnญหาที่เกิดขึ้นร$วมกันตามบทบาทผู!นําที่ดีหรือผู!ร$วมงานที่ดี  
�  4.2 มีความรับผิดชอบต$องานที่ได!รับมอบหมาย 
� 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ,ที่ดี และปรับตัว
เข!ากับสถานการณ,ต$างๆ ได!อย$างเหมาะสม   
� 4.4 มีความรับผิดชอบต$อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู!โดยการปฏิบัติ การทําแบบฝkกหัด 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู!ตัวอย$างและกลุ$ม 
4. นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร$วมกลุ$มทําแบบฝkกหัด 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดDานทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ  
�5.1 สามารถใช!ภาษาไทยและภาษาต$างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟnง พูด อ$าน เขียน อย$างมีประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใช!ทักษะการวิเคราะห,เชิงสถิติ วิเคราะห,เชิง
ตัวเลขเพื่อใช!ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห,
ผลทางบริหารธุรกิจ 
� 5.3 สามารถนําความรู!และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต,ใช!ในองค,การได! 
� 5.4 สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได!อย$างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู!โดยการปฏิบัติ การทําแบบฝkกหัด 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู!ตัวอย$างและกลุ$ม 
4. นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

 
 
1. การสอบวัดระดับความรู! ความจํา ความเข!าใจ 
2. การทําแบบฝkกหัดเดี่ยว  
3. แบ$งกลุ$มทําแบบฝkกหัด 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูD  (Curriculum Mapping)   
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม$กําหนดผลการเรียนรู! 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรูD 
 

3. ทักษะทางปUญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธG
ระหว5างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหGเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชD
เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 3402003  สถิติธุรกิจ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรูD   
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สัปดาหGที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรูD 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูD 
(3) 

สื่อการเรียนรูD 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูDสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดDวยตนเอง 

สัปดาหGที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
 

-บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน 
-นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร,  

2 2 5 -  สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 

อาจารย, ดร.นพวรรณ  
วิเศษสินธุ, 

สัปดาหGที่ 2 บทที่ 1 ความรู!ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 3 บทที่ 2 การจัดเก็บข!อมูล -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 4 บทที่ 3 การวัดแนวโน!มเข!าสู$ส$วนกลาง -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 



9                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาหGที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรูD 

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูD 

(3) 
สื่อการเรียนรูD 

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผูDสอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดDวยตนเอง 

- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

สัปดาหGที่ 5 บทที่ 4 การวัดการกระจาย -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 6-7 บทที่ 5 การประมาณค$า -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

4 4 10 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 8 การทดสอบกลางภาค 
 

  2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 9-10 บทที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

4 4 10 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
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สัปดาหGที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรูD 

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูD 

(3) 
สื่อการเรียนรูD 

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผูDสอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดDวยตนเอง 

- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

สัปดาหGที่ 11 บทที่ 7 การแจกแจงแบบไคสแควร, -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 12 บทที่ 8 การวิเคราะห,ความแปรปรวน -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 13 บทที่ 9 การวิเคราะห,สมการถดถอยและ
สหสัมพันธ, 

-บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 



11                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาหGที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรูD 

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูD 

(3) 
สื่อการเรียนรูD 

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผูDสอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดDวยตนเอง 

สัปดาหGที่ 14 บทที่ 10 การวิเคราะห,อนุกรมเวลา -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที่ 15 บทที่ 11 เลขดัชนี -บรรยายโดยอาจารย,ผู!สอน
พร!อมยกตัวอย$าง 
-นักศึกษาสักถาม 
- ให!นักศึกษาทําแบบฝkกหัดเดี่ยว 
/กลุ$ม 
- ให!นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค!นคว!าด!วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด,จาก
คอมพิวเตอร, การค!นคว!า
เพิ่มเติมด!วยตนเอง 

   - สังเกตจาการมีส$วนร$วมใน
ห!องเรียน  
-การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

 

สัปดาหGที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจํานวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูD   ให!ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู!หัวข!อย$อยแต$ละหัวข!อ
ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห,ท่ีประเมินและสัดส$วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรูD 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาหG 
ที่ประเมิน 

สัดส5วนของการ
ประเมินผล 

 � 1.1 ตระหนักในคุณค$าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย,สุจริต   
� 1.2 มีวินัย ตรงต$อเวลา และความรับผิดชอบต$อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟnงความคิดเห็นของผู!อื่น 
� 1.4  เคารพกฎระเบยีบและข!อบังคับต$างๆ ของ
องค,กรและสังคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข!าช้ันเรียน  
การส$งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
การประเมินโดยเพือ่นร$วมช้ัน
เรียน 
การมีส$วนร$วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

1-15 การเข!าและการมี
ส$วนร$วมในช้ันเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

20% 
การทดสอบย$อย 

30% 
การสอบปลายภาค 

40% 
 

� 2.1 มีความรู!และเข!าใจอย$างถ$องแท!ในหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวิเคราะห,และเข!าใจปnญหาทางด!าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก!ไข รวมท้ัง
ประยุกต,ความรู! ทักษะ และการใช!เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับการแก!ปnญหา 
� 2.3  สามารถพัฒนาองค,ความรู!ใหม$ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต,ใช!ได!จริง   
�  2.4  สามารถติดตามความก!าวหน!าทางวิชาการ
และองค,ความรู!ใหม$ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนําความรู!ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต,ใช!ร$วมกับความรู!ในศาสตร,อื่นๆ 

การสังเกตการมีส$วนร$วมในช้ัน
เรียน 
คะแนนจากการทดสอบ 

ทุกสัปดาห,  
 

 � 3.1 สามารถวิเคราะห,สาเหตุของปnญหาโดยใช!
หลักการเหตุและผลรวมท้ังหาแนวทางปsองกันและ
แก!ไขปnญหาได!อย$างเหมาะสม 
�   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก!ปnญหาโดยใช!เหตุผลเชิงวิเคราะห,ให!ผู!อื่นเข!าใจได! 
�  3.3 มีความสามารถนําความรู!ในเชิงทฤษฎีสู$การ
ปฏิบัติได!อย$างเหมาะสม 
�   3.4 สามารถประยกุต,ความรู!และทักษะใน
ศาสตร,ต$างๆท่ีเกี่ยวข!องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภปิรายกลุ$ม 
กิจกรรมการมีส$วนร$วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ผลงานวิจัยกลุ$ม 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห,  
 

� 4.1 สามารถทํางานร$วมกับผู!อื่นได!เป�นอย$างดี 
โดยร$วมกันแก!ปnญหาท่ีเกิดขึ้นร$วมกันตามบทบาทผู!นํา
หรือผู!ร$วมงานท่ีดี  
 �  4.2 มีความรับผิดชอบต$องานท่ีได!รับมอบหมาย 
 �  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ,ที่ดี 
และปรับตัวเข!ากับสถานการณ,ต$างๆ ได!อย$าง

การอภปิรายกลุ$ม 
กิจกรรมการมีส$วนร$วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
โครงการวิจัยกลุ$ม 
 

ทุกสัปดาห,  
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เหมาะสม   
 � 4.4 มีความรับผิดชอบต$อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   
�5.1 สามารถใช!ภาษาไทยและภาษาต$างประเทศใน
การส่ือสาร ท้ังการฟnง พูด อ$าน เขยีน อย$างมี
ประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใช!ทักษะการวิเคราะห,เชิงสถิติ 
วิเคราะห,เชิงตัวเลขเพื่อใช!ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห,ผลทางบริหารธุรกิจ 
 � 5.3 สามารถนําความรู!และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต,ใช!ในองค,การได! 
 � 5.4 สามารถเลือกใช!เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอได!อย$างเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห,   

รวม 100% 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชDในการเรียนการสอน   

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย,  ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ, 
2. เอกสารและขDอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป4นตDองศึกษาเพ่ิมเติม   
 จําเริญ  อุ$นแก!ว.  หลักสถิติ. คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏธนบุร ี
 ธีระดา  ภิญโญ. หลักสถิติเบ้ืองต!น. คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา 
 มยุรี ศรีชัย.  สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ห!างหุ!นส$วนจํากัด วี.เจ.พริ้นต้ิง, 2542. 
 สรชัย พิศาลบุตร. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิทยพัฒน, จํากัด, 2542.  
 ดวงใจ วีสกุลและคณะ. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร :  สํานําพิมพ,จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย
,2543 
 อารมณ,  หร่ําเดช. สถิติธุรกิจ. โรงพิมพ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  : 2543 
  เตือนจิตต,  จิตต,อารี.  วิจัยธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 
2543.  
  สรชัย  พิศาลบุตร,รศ.ดร.  สถิติธุรกิจ, 2550. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ, บริษัทวิทยพัฒน, จํากัด 

  ตําราหรือเอกสารท่ีเก่ียวข!องกับสถิติธุรกิจ 
3. เอกสารและขDอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

Internet Search 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธGการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช$น  ให!นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด!านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห!องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนท่ีส$งผลกระทบต$อการเรียนรู! และผลการเรียนรู!ท่ีได!รับ ข!อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด!วยระบบเครือข$ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให!นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด!านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห!องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส$งผลกระทบต$อการเรียนรู! 
1.4 ผลการเรียนรู!ท่ีได!รับ 

2. กลยุทธGการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดให!มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู!
สังเกตการณ,สอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร$วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข!อสอบ งานท่ีมอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน, 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําข!อมูลท่ีได!จาก
การประเมินผลมาใช!ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให!กับนักศึกษารุ$นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ                                       อาจารยGผูDรับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
 
ลงช่ือ     อาจารยGผูDรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


