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รายละเอียดของรายวชิา 

ช่ือสถาบัน  มหาวิทยาลัย  ราชภัฎธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาการจัดการ  

หมวดท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือวิชา  
3402003 สถิติธุรกิจ Business Statistics  

2. จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)  

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา            
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
ผู้สอน อาจารย์ ดร.บุญชัย พิทักษ์ด ารงกิจ 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  
ภาคการศึกษาที่  1 / 2560  ชั้นปีที ่2        

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

7. สถานที่เรียน  
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุร ี 
8. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 23 มิถุนายน 2560 
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หมวดท่ี 2  
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเพื่อน าใช้ในการท าธุรกิจ  
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับสถิติให้เกิดประโยชน์ กับ 
    การประกอบอาชีพในอนาคต  

2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3  
ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย   ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 
การแจกแจงแบบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การสหสัมพันธ์   
การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และ เลขดัชนี  

3.2 จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงาน 

ภาคสนาม/ 
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง  
 

บรรยาย 60 
ช่ัวโมงต่อ ภาค
การศึกษา  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย  

ฝึกปฏิบัติ 30 
ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษา  

การศึกษาด้วยตนเองตาม
ความต้องการของนักศึกษา 
และตามท่ีผู้สอนก าหนด  

3.3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

        – อาจารย์ประจ าวิชา ประกาศให้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้ การส่งข้อความผ่าน  e-mail address 

        - อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความ
ต้องการ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดท่ี 4  
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 คุณธรรม จริยธรรม  
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา  

1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลพินิจ ทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่นและค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณอาชีพ  

2) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ  

3) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

 
4.1.2 วิธีการสอน  

1) ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
2) สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  สังคม        
3) การแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย           
4) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม                    
5) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม                                            
6) ใช้กรณีศึกษาและการอภิปราย  

4.1.3 วิธีการประเมินผล  

                1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และ การส่งงานตรงเวลา            
2. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง                 
3) การซักถาม อภิปราย ด้านความรู้และความรับผิดชอบ                   
4) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
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4.2. ความรู้  
4.2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ         

  1) มีองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และเข้าใจ
หลักการในการด ารงชีวิต          
 4.2.2 วิธีการสอน   

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2) ฝึกฝนให้รู้จักการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ก าหนดให้  
3) สร้างความเข้าใจในวิธีการหรือกระบวนการแก้ไขปัญหา 
4) การรายงานหน้าชั้นเรียน  
4.2.3 วิธีการประเมินผล  
1) ประเมินจกการทดสอบย่อย  
2) ประเมินจากการรายงานที่ได้รับมอบหมาย  
3) ประเมินจากการสอบกลางภาค / สอบย่อย  
4) ประเมินจากการสอบปลายภาค  
5) ประเมินจากแบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ 

4.3. ทักษะทางปัญญา  
4.3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและ

หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาและงาน
อื่น ๆ ด้วยตนเอง           
 2) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระและกระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

4.3.2 วิธีการสอน  
1) ส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ จากการแก้ปัญหา  
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด  สังเคราะห์ และ วิเคราะห์  
3) การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและ รายงานหน้าชั้นเรียน 
3.3 วิธีการประเมินผล  
1) ประเมินจากกรณีศึกษา  
2) ประเมินจากการสอบกลางภาค  / สอบย่อย 
3) ประเมินจากการสอบปลายภาค  
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4) ประเมินจากแบบฝึกหัดที่มอบหมาย  
 

4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
1) มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์   

 2) สามารถแสดงความเป็นผู้น า 
3) ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแบบพื้นฐานของตนเอง 
   และของกลุ่ม  
4.4.2 วิธีการสอน  
1) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม  
2) เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกฝนให้รู้จักการยอมรับความคิดเห็น 
    ของผู้อื่นอย่างมเีหตุผล  
3) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
4.4.3 วิธีการประเมิน  
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ และนักศึกษา  
2) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง  

4.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  
1) ศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติหรือ 
   คณิตศาสตร์ในการศึกษา ค้นคว้าและเสนอแนวทางและกระบวนการในการ 
   แก้ไขปัญหา  
2) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และเลือกรูปแบบของ 
   การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
4.5.2 วิธีการสอน          
 1) ส่งเสริมให้รู้จักใช้ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปสู่การ   
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข      
 2) มอบหมายงาน ค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น  
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3) การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย           
 4) ส่งเสริมให้รู้จักการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ถูกต้อง และให้ความส าคัญ ในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล  

4.5.3 วิธีการประเมิน         
 1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด  ผลงาน และการน าเสนอผลงาน   
 2) ประเมินจากการสอบกลางภาค / สอบย่อย                    
3) ประเมินจากการสอบปลายภาค 

หมวดท่ี 5 

แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  
สัปดาห์ที ่     

 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติธุรกิจ 
 

4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 

ซักถาม ท าแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย สื่อที่ใช้ใน

การสอน : เอกสาร
ประกอบการสอน Power 

Point  

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
 

2  การวัดแนวโน้มเข้าสูส่่วนกลาง และ 
การวัดการกระจาย                           

4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม ท าแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย  

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
 

3 สอบกลางภาค ครั้งท่ี 1 4 ประเมินผลจากการสอบ อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
4 ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน       4 กิจกรรมการเรียน การสอน 

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม ท าแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย  

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
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สัปดาห์ที ่     
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

5 • การประมาณค่า  
• การประมาณค่าผลต่าง

ค่าเฉลี่ยของสองประชากร  
 การประมาณค่าสัดส่วน                 

4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 

ซักถาม ท าแบบฝึกหัด 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

6   การทดสอบสมมุติฐาน  การทดสอบ
สมมุติฐานค่าเฉลี่ยประชากร /การ
ทดสอบเกี่ยวกบัค่าผลต่างค่าเฉลี่ยของ
สองประชากร   / การทดสอบเกี่ยวกบั
สัดส่วนประชากร 

4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม ท าแบบฝึกหัด  

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

7 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 4 ประเมินผลจากการสอบ อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
8 • การทดสอบไคสแควร์                     4 กิจกรรมการเรียน การสอน 

บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม ท าแบบฝึกหัด 
การสอบย่อย 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

9  • การวิเคราะห์ความแปรปรวน  4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม ท าแบบฝึกหัด  

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
10 • สอบย่อย ปลายภาค  4 ประเมินผลจากการสอบ อาจารย ์

ดร. บุญชัย 
พิทักษ์ด ารงกิจ 

11 • การวิเคราะหส์หสัมพันธ์                     4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม / ท าแบบฝึกหัด 
/ สอบย่อย 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

12 • การวิเคราะหส์มการถดถอย 4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม / ท าแบบฝึกหัด
กลุ่ม / ใช้ Program 
Excelเครื่องComputer 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

13 • การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม / ท าแบบฝึกหัด
แบบกลุ่ม 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
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สัปดาห์ที ่     
 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช ้ 

(ถ้ามี) 

ผู้สอน 

14 • เลขดัชนี 4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม / ท าแบบฝึกหัด 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 
15 • ทบทวนบทเรียนการวิเคราะห์

สหสัมพันธ์  / สมการถดถอย/
อนุกรมเวลา /เลขดัชนี                   

4 กิจกรรมการเรียน การสอน 
บรรยาย / อภิปราย 
ซักถาม / ท าแบบฝึกหัด 

อาจารย ์
ดร. บุญชัย 

พิทักษ์ด ารงกิจ 

  
5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ท่ี 
  

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน
สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปญัญา  
4.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การสอบกลางภาค  
การสอบย่อย 
การสอบปลายภาค  
 

3 และ 7 
10 
16 

ร้อยละ 30 
ร้อยละ 10 
ร้อยละ 30 

2 1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปญัญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
5.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

การเช็คช่ือ 
/ซักถาม  

 
กิจกรรมครั้งที ่1,2 

/ 
งานกลุม่ และ 

การน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน 

 

1 - 15  
 
 
7  
 

14  - 16  
 

ร้อยละ 7  
 
 
 

ร้อยละ 4  
 

ร้อยละ 4  
 

3 1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปญัญา  
4.ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

แบบฝกึหัด 
การสอบย่อย 

1 - 15 ร้อยละ 7 
ร้อยละ 8 
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หมวดท่ี 6  
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1. เอกสารและต าราหลัก  
             เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติธุรกิจ  
6.2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ถ้ามี)  
             ข้อมูลเชิงธุรกิจจากเว็บไซด์ต่างๆ สามารถน ามาใช้วิเคราะห์กับทฤษฎีจาก
บทเรียน  
 

หมวดท่ี 7  
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา 

 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
              การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาแต่ละคน  
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน  

- การสอบกลางภาค สอบย่อย และปลายภาค  
- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  
- การน าเสนอผลงานของนักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย  

7.3 การปรับปรุงการสอน  
- น าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาแต่ละคนมาปรับปรุง  
- ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย 

 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- การสอบกลางภาค สอบย่อย และปลายภาค  
- ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้ร่วมสอน  
- การสุ่มประเมินเนื้อหารายวิชาและความเหมาะสมของการให้คะแนน  

7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
                 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามการวัดผลการเรียนรู้ และผลการประเมินจาก
นักศึกษา 
  
 


