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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะบัญชี 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 SC922 สถิติธุรกิจ  
  (Business Statistics)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-0) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาพ้ืนฐาน 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์  อภิราชกมล 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่  2 / ชั้นปีที่  1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

SG005 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับชีวิตประจ าวัน 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       ธันวาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ  การใช้โปรแกรมช่วยค านวณ ได้แก่ โปรแกรม Excel 
บน Microsoft office , โปรแกรม Numbers , โปรแกรม Statpad บน iPad 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       เพ่ือให้นักศึกษา สามารถน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Number    
       และโปรแกรม Statpad ได้ อ่านผลที่วิเคราะห์ได้ สามารถหาข้อสนเทศจากข้อมูลที่ได้จากการ 
       วิเคราะห์ผ่านสื่อที่เผยแพร่ในแหล่งต่างๆ 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
เชิงสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มแบบต่อเนื่อง การเลือกตัวอย่าง 
การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง เลขดัชนี การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานแบบพารามิเตอร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 
 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/
การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

(ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
45 ตามความต้องการของ

นักศึกษาเฉพาะรายและ
ข้อตกลงของกลุ่มเรียน 

- 5 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

       1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
       1.1.2  สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 
       1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 1.2 วิธีการสอน 
         -  สอนไม่ให้ทุจริตในการสอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน 
ในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
         -   สอนให้แต่งกายให้ถูกระเบียบของสถาบันและเคารพกติกาของสังคม 
         -   สอนให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเช่นติวให้เพ่ือนแต่ไม่ให้เพื่อนคัดลอก  และให้รู้จักท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
         -   การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกครั้ง 
     -    ฝึกฝนการท างานเป็นทีม 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
    -  พฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับหมอบหมายตรงตามเวลาที่ก าหนด 
    -  การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1  มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ  
2.1.2  มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ือน ามาประมาณค่าของประชากร 
2.1.3  สามารถน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวันและมีความรู้ในการคาดการณ์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ 
2.1.4  การใช้โปรแกรม Excel , Numbers และ Statpad พร้อมทั้งการแปรผลที่ได้จาก
โปรแกรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 
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 2.2 วิธีการสอน 
      บรรยาย อภิปราย เมื่อบรรยายจบแต่ละบท ท าแบบฝึกหัด มอบหมายงานเพ่ือฝึกปฏิบัติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล น าตัวอย่างที่เลือกได้น ามาวิเคราะห์ และแปลผล ตามหัวข้อที่ได้รับหมอบหมาย  และ
ให้ศึกษาค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เนต  สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลจากการให้นักศึกษาแต่ละคนท าแบบฝึกหัด  
- มอบหมายให้ท า  
- ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนทุกคาบเรียน  

      - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1  สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง 
3.1.2  สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภารกิจที่ได้รับหมอบหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 

 3.2 วิธีการสอน 
- ท าโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของคณะบัญชี 
- การอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอ 
- มอบหมายงานโดยใช้ความรู้ทางสถิติธุรกิจมาวิเคราะห์ 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

       4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
                และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
       4.1.3  สามารถให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่ถูกที่ควร รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน 
       4.1.4  รู้จักบทบาทในการเป็นผู้น า หรือบทบาทในการเป็นผู้ร่วมทีมงาน 
       4.1.5  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 4.2 วิธีการสอน 
               -   มอบหมายงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน 
               -   วิเคราะห์กรณีศึกษาหรือในหัวข้อที่ก าหนด 
 4.3 วิธีการประเมินผล 
              -  ให้นักศึกษาประเมินตนเอง 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
              5.1.1  มีทักษะการใช้ความรู้ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
             5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จักเลือกใช้รูปแบบ 
    การน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา 
              5.1.3  สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการรวบรวม 
                      ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ  การแปลความหมาย 
              5.1.4  สามารถเลอืกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.2 วิธีการสอน 
               - บรรยาย  ให้ท าแบบฝึกหัด 
               - มอบหมายงาน 
 5.3 วิธีการประเมินผล 
                 -  ผลงานและการน าเสนอ 
                 -  การสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้สอน 

1-2 ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 
 

6 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 

 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

3-4 การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
ตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องและ 
ต่อเนื่องบางชนิด 

6 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 
สอนโปรแกรม 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

5-6 การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจง 
ค่าท่ีได้จากตัวอย่าง 

6 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

7-8  เลขดัชนี 3 มอบหมายงาน  ผศ.สุดารัตน์ฯ 

9 สอบกลางภาค    

10-11 การประมาณค่า และการทดสอบ 
สมมติฐาน แบบพารามิเตอร์ 
 

8 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 
สอนโปรแกรม 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 3 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 
สอนโปรแกรม 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

13-14 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  3 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 
สอนโปรแกรม 
 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้สอน 

15-16 การวิเคราะห์การถดถอยและ 
อนุกรมเวลา 

7 บรรยาย ถามตอบ 
ท าแบบทดสอบ 
ท าแบบฝึกหัด 
สอนโปรแกรม 

ผศ.สุดารัตน์ฯ 

17 สอบปลายภาค    

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

บทที่ 1 - 3 การสอบกลางภาค 9 30% 

บทที ่4 รายงานกลุ่มและการน าเสนอ 8 5% 
บทที่ 5 - 8 การสอบปลายภาค 17 35% 

ทุกบท การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
ผลงานกลุ่ม  ผลงานเดียว สอบรายบท 

ทุกสัปดาห์/หลังจบการ
บรรยายแต่ละบทเรียน 

30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารประกอบการสอนวิชา SC 922 สถิติธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  อภิราชกมล 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 โปรแกรม Excel , Numbers และ Statpad 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ข้อมูลจากวารสารวิชาการต่างๆ  ข้อมูลจากเวบไซต์ 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
       -  จากการประเมินของผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
       -  จากการสังเกตุจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
       -  จากผลงานที่นักศึกษาท าส่ง 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       - ผลการเรียนของนักศึกษา 
       - การสังเกตุการสอนของสาขาวิชา โดยผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชา 

  
3. การปรับปรุงการสอน  

เลือกกรณีศึกษาปัจจุบัน เพ่ือให้มีมุมมองในการน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งเลือก
โปรแกรมประยุกต์ส าเร็จรูปที่สามารถใช้ได้ทุกที่และรวดเร็ว 
   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ทดสอบย่อย และ มอบหมายงานเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจ 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
-  ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา 
-  การน าผลการวิจัยทั้งในและนอกห้องเรียนมาปรับปรุง   

          
 
 


