
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะบญัชี 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 SC 922 สถิติธุรกิจ  
  (Business Statistics)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต 3(3-0-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวชิาพื้นฐาน 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  

4.1 ผูช่้วยศาสตราจารยน์ภาพร อุทยานวฒิุกุล  
4.2 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ณี ทวสีกุลวชัระ 
4.3  อาจารยป์ระยง มหากิตติคุณ 
4.4  ผูช่้วยศาสตราจารยย์พุิน กาญจนะศกัด์ิดา 
4.5  รองศาสตราจารยด์วงพร หชัชะวณิช 
4.6  ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ญหญิง สมร่าง 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/ ชั้นปีท่ี  2 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยhttp://elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/main/menu.asp 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
 มิถุนายน 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิติการใชโ้ปรแกรม Excel 
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Excel ได ้
อ่านผลท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สามารถหาขอ้สนเทศจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์  

 

 
 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ตวัแปรเชิงสุ่ม 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรเชิงสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรเชิงสุ่มแบบต่อเน่ือง การเลือกตวัอยา่ง 
การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง เลขดชันี การประมาณค่า   การทดสอบสมมติฐานแบบพารามิเตอร์ 
การวเิคราะห์ความแปรปรวน   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
การวเิคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรย
าย 

(ชัว่โ
มง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

(ชัว่โมงต่อสั
ปดาห์) 

39 ตามความตอ้งการของนกัศึกษาเฉพาะรายและ
ขอ้ตกลงของกลุ่มเรียน 

- 5 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  

       1.1.1มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
       1.1.2  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
       1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 

 1.2 วธีิการสอน  
         -  สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  
ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         -   สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสังคม 
         -   สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นติวใหเ้พื่อนแต่ไม่ใหเ้พื่อนคดัลอก  
และใหรู้้จกัท ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
         -   การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง  
  -    ฝึกฝนการท างานเป็นทีม 
  

 1.3 วธีิการประเมินผล  
-  พฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด  
-  การแต่งกายถูกระเบียบมหาวทิยาลยั 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

2.1.1  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิติ  
2.1.2  มีความรู้ในการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งเพื่อน ามาประมาณค่าของประชากร 
2.1.3สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและมีความรู้ในการคาดการณ์ขอ้มูลในเชิง 
ธุรกิจ 
2.1.4การใชโ้ปรแกรม Excelพร้อมทั้งการแปรผลท่ีไดจ้ากโปรแกรมเพื่อ 
น าไปประยกุตใ์ช ้
 
 

 2.2 วธีิการสอน  
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 บรรยาย อภิปราย เม่ือบรรยายจบแต่ละบท ท าแบบฝึกหดัon-lineกรณีศึกษา   
มอบหมายงานกลุ่มใหฝึ้กปฏิบติัในการวเิคราะห์ขอ้มูลจริงท่ีรวบรวมมาได ้
น าตวัอยา่งท่ีเลือกไดน้ ามาวเิคราะห์และแปลผล ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บหมอบหมาย  
ใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เนต   สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

 2.3 วธีิการประเมินผล  
       -ประเมินผลจากการใหน้กัศึกษาแต่ละคนท า  mychoice ท าแบบฝึกหดั 
หรือกรณีศึกษาท่ีมอบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่ม   และตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ย Student  
Attendance  System  Management 
       -ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

3.1.1  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง  
3.1.2  
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอ
งและต่อหน่วยงานในการท างาน 

 3.2 วธีิการสอน  
- ท าแบบฝึกหดัท่ีโจทยปั์ญหาค่อนขา้งซบัซอ้น 
- การอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบักรณีศึกษาและน าเสนอ 
-มอบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่มใหก้ลุ่มเป็นผูเ้สนอหวัขอ้โดยใชค้วามรู้ทางสถิติธุรกิจมาวเิคราะห์  

 3.3 วธีิการประเมินผล  
-สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
-ผลงานกลุ่มโดยการน าเสนอรายงาน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

       4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
                 และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
       4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
       4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้ า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน  
 4.1.5 มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง  
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 4.2 วธีิการสอน  
               -   มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มและน าเสนองานเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
               -   จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษาหรือในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 
 4.3 วธีิการประเมินผล  
              -  ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
              -   ผลงานกลุ่ม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
              5.1.1  มีทกัษะการใชค้วามรู้ทางสถิติมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
5.1.2   สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการ 
                        น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
             5.1.3   สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการรวบรวม  
                       ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและ  การแปลความหมาย 
             5.1.4   สามารถเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 5.2 วธีิการสอน  
               -    บรรยาย  ใหท้  าแบบฝึกหดั 
               -    มอบหมายงานกลุ่ม งานเด่ียวโดยใหน้ าเสนอในชั้นเรียน 
 5.3 วธีิการประเมินผล  
-  ผลงานกลุ่มและการน าเสนอ 
                 -  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 
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หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1-2 ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม 
 

5 บรรยาย ถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั 
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

3-4 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม
ท่ีไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ืองบางชนิด 

5 บรรยาย ถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั 
ทดสอบโดยใชC้AI 
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

5-6 การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงค่าท่ีไดจ้า
กตวัอยา่ง 

5 บรรยาย  ถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั  
ทดสอบโดยใช ้CAI 
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

7-8  เลขดชันี 4 มอบหมายงานกลุ่มกรณศีึ
กษาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

9 สอบกลางภาค    

10-11 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐา
น แบบพารามิเตอร์ 
 

8 บรรยายถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั  
ทดสอบโดยใช ้CAI 
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

12 การวเิคราะห์ความแปรปรวน 3 บรรยายถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั  
ทดสอบโดยใช ้CAI    
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 
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13-14 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 3 บรรยายถามตอบ 
ท าmychoice 
ท าแบบฝึกหดั  
ทดสอบโดยใช ้CAI   
สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

15-16 การวเิคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 6 บรรยายถามตอบ 
ท าmychoice 
มอบหมายงานกลุ่มกรณศีึ
กษาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

สอนโปรแกรม EXCEL 

ผศ.วไิลพรฯ 

ผศ.สุกลัยาฯ 

ผศ.นภาพรฯ 

17 สอบปลายภาค    

 

 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ 
สัดส่วนของการปร

ะเมนิผล 

1,2,3,5 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

9 
17 

60% 

3,4,5 รายงานกลุ่มและการน าเสนอ      7,8,16 20% 

1,2,3,4,5 
การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
ผลงานกลุ่ม  ผลงานเดียว 

ทุกสปัดาห์ 20% 

 
 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

 เอกสารประกอบการสอนวชิาSC 922 สถิติธุรกิจ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์นภาพร 
อุทยานวฒิุกุล และผูช่้วยศาสตราจารยว์ไิลพร เสน่หา 



 8 

 A Casebook for in Statistics and Data Analysis,Samprit Chatterjee,Mark 
S&Jeffrey,1995,USA. 

 A Data-Based Approach to Statistics,Ronald L.Iman,1994,USA. 
 Basic Business Statistics ,Mark L Berenson & David MLevine ,1999,USA. 
 Contemporary Statistics A Computer Approach,Sheldon & Florence Gordon,1994,USA. 
 Grade Excersicse in Statistics for AS and A2,Ricahrd Norris,UK,2000. 
 Probability and Statistics for Engineering and the Sciences,Jay L.Devore,USA,2000. 
 Statistics for Engineers and Sciencetist,Wesley Barnes,Singapore,1994. 
 Statistics Laboratory Manual, experiments using Minitab Gerald Keller,an imprint of 

wadsworth publishing company ,belmont,california,1994 
 Statistics Methord for Engineers,G.Geoffrey Vining,USA,1998. . 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
โปรแกรม EXCEL โปรแกรม SPSS  

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ขอ้มูลจากวารสารวชิาการต่างๆ  ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้     ขอ้มูลจากเวบไซต์..... 
 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
-  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
      -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      -  จากการสังเกตุจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศึกษาท าส่ง 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
       - การสังเกตุการสอนของสาขาวชิา โดยผูร่้วมสอนและหวัหนา้สาขาวชิา  
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3. การปรับปรุงการสอน 
-  จากการประเมินการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาประชุมแกไ้ขในกลุ่ม  
ผูส้อน 
-  การจดัสัมมนาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยคณะ และสาขาวชิาจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี  
 
       เพื่อใหอ้าจารยมี์การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
- การวจิยัการเรียนการสอน 

และผลงานวจิยัและผลงานวชิาการท่ีผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนจากมหาวทิยาลยัใหมี้ผลงานตีพิ
มพทุ์กปี 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ทดสอบยอ่ยจากคะแนนขอ้สอบโดยสอบ CAIและใหง้านท่ีมอบหมายเพื่อวดัความรู้อีกรอบ      
    หน่ึง 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงรายวชิาตามนโยบายของคณะวชิา 
-  การน าผลการวจิยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุง   

 

 
 


