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1                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3402003 สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 
2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3(3-0- 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หลักสตูรบริหารธุรกิจ  
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1) )  อาจารยช์าดา  เมี้ยนกําเนิด 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ช้ัน 7       
  โทร.  081-742-6554 
   
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1/59  ชั้นปีที่  2   
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  :   2556 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เพอืใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจกระบวนการตดัสนิใจและใช้
เทคนิคทางสถติมิาประยกุตใ์ชไ้ด ้
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :   
1.เพอืปรบัเนือหาให!ทนัสมยั ทนัความเปลยีนแปลงทางวชิาการ 
2. เพอืเพมิการใช!เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอื web based การเปลยีนแปลงเนือหาของ 
รายวชิาซงึเป็นผลจากงานวจิยัใหม ่ๆ ในสาขา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
    ความรู!ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการ   30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 75 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล   จาํนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ช่ัวโมงแรกของการสอน เช่น 
 3.1 โทร.  081-742-6554 หอ้งพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 1 ช้ัน 7    
      3.2 E-mail : thicha10101010@hotmail.com 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต   
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ และสังคม 
 1.3  มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติ ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้อื่น 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการนําสถิติไปประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจ 
 
 
 

1. การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน 
2. การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 
3. ดูพฤติกรรมการเรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียนเมื่ออยู่ใน
ห้องเรียน 
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
5. ความซื่อสัตย์ในการําทงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 

2. ด้านความรู ้ 
 2.1 มีความรู้และเข้าใจในวิชาสถิติเบื้องต้น สถิติธุรกิจใน

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญ 
 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในเนื้อหาวิชาและ

สามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้และ
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกบัการแก้ปัญหา 
 

 
1. บรรยายยกตัวอย่างประกอบ 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การทําแบบฝึกหัด 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเอกสารตํารา 
4. นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
1. แบบฝึกหัด 
2. ทดสอบย่อย 
3. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ ที่จัด
ระดับความรู้ความจํา ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ 
4. ประเมินผลจากการทําแบบฝึกหัดและคะแนนจาก
การสอบ 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

 2.3  มีทักษะการปฏิบัติในวิชาสถิติธุรกิจเพื่อการพัฒนา
งานในด้านการบริหารจัดการ 

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในด้านสถิติประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  
 3.1 มทีักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ 
 3.2 มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อเท็จจริง เพื่อประเมิน ทําความเข้าใจ และนํามาใช้ใน การ
แก้ปัญหาได ้

 3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 

 
1. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดโดยเน้นการวิเคราะห์และ
สรุปผล 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากตัวอย่างและแบบฝึกหัด 
3. มอบหมายงานให้ 
4. สรุปเพื่อสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
 

 
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การทําแบบฝึกหัด ที่มุ่งเนน้ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมนิผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
  4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นําที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ที่ต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. มอบหมายงานเป็นรายบุคคล 
3. นําเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน 
 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ ผลงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้สําเร็จ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 
3. ประเมินพฤติกรรมการเรียนความสนใจในการ
ทํางานที่มอบหมายได้ถูกต้องตรงประเด็น 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์
ผลทางบริหารธุรกิจ 

 5.3 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ   
3. ศึกษาด้วยตนเอง  
 

 
 
1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 
2. การนําเสนอข้อมูล 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลย ี

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 สถติิธุรกิจ                         
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจดัการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

สื่อการเรียนรู ้
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา - ชี้แจงวิธีการเรียนบรรยาย
โดยอาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็น 

- นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด  
- การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง  

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที่ 2 บทท ี1 ความรูท้วัไปเกยีวกบัสถติ ิ - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที่ 3 บทท ี2 การจดัเกบ็ขอ้มลู - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- ประเมินจากแบบฝึกหัด 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที่ 4 บทที่ 3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - ประเมินจากแบบฝึกหัด 

สัปดาห์ที ่5 บทที 4 การวดัการกระจาย - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่6-7 บทที 5 การประมาณค่า - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

4 4 10 - สังเกตจากการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่8 สอบกลางภาค        

สัปดาห์ที ่9-10 บทท ี6 การทดสอบสมมติฐาน - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 

4 4 10 การสังเกต การซักถาม  อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่11 บทที ่7 การแจกแจงแบบไคสแควร ์ - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนรวมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 
 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่12 บทที 8 การวิเคราะหค์วามแปรปรวน - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนรวมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 
 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่13 บทที ่9 การวิเคราะห์สมการถดถอยและ
สหสัมพันธ์ 

- บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
 

2 2 5 - สังเกตจากการมีส่วนรวมใน
ห้องเรียน 
- การซักถาม 
- คะแนนจากผลการทํา
แบบทดสอบ 
 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่14 บทที ่10 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 
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สัปดาห์ที/่ 

(1) 
สาระ/เนื้อหาการเรยีนรู ้

(2) 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

(3) 
สื่อการเรียนรู ้

 (4) 
จํานวนชั่วโมง 

(5) 
วิธีการวัดและประเมินผล 

 (6) 
ชื่อผู้สอน 

 
(7) บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที ่15 บทที ่11 เลขดัชนี - บรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน
พร้อมยกตัวอย่าง 
- นักศึกษาซักถาม 
- ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัด 
- ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบ 
- นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

เอกสาร ตํารา แบบฝึกหัด 
การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง 
 

2 2 5 การสังเกต การซักถาม  
การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้น
เรียน 

อ.ชาดา เมี้ยนกําเนิด 

สัปดาห์ที ่16 สอบปลายภาค        

รวมจํานวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้   
  

ผลการเรียนรู ้
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

  1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

 1.3  มีสัมมาคาระวะให้เกียรติ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรี
ในความเป็นมนุษยข์องผู้อ่ืน 

 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม 

 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน  
การส่งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
การประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้น
เรียน 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

1-15 การเข้าและการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

25% 
การทดสอบย่อย 

35% 
การสอบปลายภาค 

30% 
 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจในวิชาสถิติธุรกิจเบื้องต้น 
สถิติธุรกิจ ในหลักการและทฤษฎีที่สําเร็จ 

 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

 2.3  มีทักษะการปฏิบัติในวิชาสถิติธุรกิจเพื่อการ
พัฒนางานในด้านการบริหารจัดการ 

  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

  2.5 สามารถนําความรู้ในด้านสถิติมาประยุกต์ใช้
ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

  3.1 มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็น
ระบบ 
  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
   3.3 มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล
สารสนเทศ ข้อเท็จจริง เพื่อประเมินแก้ปัญหาโดยใช้
เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ทําความเข้าใจ
และสามารถนํามาใช้ในการปัญหาได้ 
   3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะใน
ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห์ และ
สัปดาห์ของงาน
นําเสนอ 
รวมทั้งลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินโครงการที่
ปรากฏ 

  4.1 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นํา
หรือผู้ร่วมงานที่ดี  
   4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

การอภิปรายกลุ่ม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

ทุกสัปดาห์ 
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และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม   
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   

 5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 
  5.3 สามารถนําความรู้และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 
  5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การนําเสนอผลงาน/การ
รายงาน 
 

ทุกสัปดาห์  
 

 

รวม 100% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน                                                                  
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย์ ชาดา เมี้ยนกําเนิด 
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
 กัลยา วานิชย์บัญชา หลักสถติิ.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543. 
มยุรี ศรีชัย. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ห!างหุ!นส$วนจํากัด วี.เจ.พริ้นต้ิง, 2542. 
สรชัย พิศาลบุตร. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษทัวิทยพัฒน์, จํากัด, 2542. 
ดวงใจ วีสกุลและคณะ. สถิติธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : สาํนําพิมพ์,จุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัย,2543 
สุรชัย พิศาลบุตร,รศ.ดร. สถติิธุรกิจ, 2550. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์, บริษัทวิทยพัฒน,์ จํากัด 
ตําราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถิติธุรกิจ  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เช่น ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห!องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ 
เรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
รายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
1.1 ให!นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน 
1.2 ประเมินการจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 
1.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน : หลักสูตร/กําหนดให!มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจาก          
ผู้สังเกตการณ์สอนทําการประเมินตนเอง รวมทั้งผลการเรยีนของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน : ควรมีการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาภาย 
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา : กรรมการทวนสอบรายวิชา ทวน 
สอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย นกัศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : นําข้อมูลที่ได้จาก 
การประเมินผลมาใช!ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให!กับนักศึกษารุ่นถัดไป 
 
 
 
ลงชื่อ                                       อาจารยผ์ู้รับผดิชอบรายวชิา 
        (..................................................) 
 
ลงชื่อ     อาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


