
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
  EC 205 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์  
  (Statistics for Economists) 
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3 (3-0-0) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
     หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาพื้นฐาน 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.  นภาพร  อุทยานวฒิุกุล 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  2 / ชั้นปีท่ี  2 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       มกราคม 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิติ  การใชโ้ปรแกรม Number และโปรแกรม Stats 
Pad 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
       เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวติประจ าวนั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารใชโ้ปรแกรม             
       Number และโปรแกรม Stats Pad อ่านผลท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากเคร่ือง iPad   สามารถหาขอ้สนเทศจาก 
       ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

 ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั
แปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มแบบต่อเน่ือง การเลือกตวัอยา่ง 
การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง เลขดชันี การประมาณค่า   การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์
ความแปรปรวน   การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

45 ตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะ
รายและขอ้ตกลงของ
กลุ่มเรียน 

- 3 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
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หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

       1.1.1 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
       1.1.2  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
       1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 

 1.2 วธีิการสอน 
         -  สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 
ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         -   สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสังคม 
         -   สอนให้รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นทบทวนใหเ้พื่อนแต่ไม่ใหเ้พื่อนคดัลอก  และให้รู้จกัท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
         -   การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอน 
  -    ฝึกฝนการท างานเป็นทีม  
   

 1.3 วธีิการประเมินผล 
       -  พฤติกรรมการเขา้เรียนตอ้งเขา้เรียน อย่างน้อยร้อยละ 80   ถา้นอ้ยกวา่ จะมีผลต่อคะแนน 
การสังเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียนรายงานกลุ่ม  และ ผลงานเด่ียว  

- การส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
      -  การแต่งกายถูกระเบียบมหาวทิยาลยั 

2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

2.1.1  มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสถิติ  
2.1.2  มีความรู้ในการรวบรวมขอ้มูลจากตวัอยา่งเพื่อน ามาประมาณค่าของประชากร 
2.1.3  สามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและมีความรู้ในการคาดการณ์ขอ้มูลในเชิง   
          ธุรกิจ 

      2.1.4  การใชโ้ปรแกรม Number และโปรแกรม Stats Pad   พร้อมทั้งการแปรผลท่ีไดจ้าก  
               โปรแกรมเพื่อน าไปประยกุตใ์ช ้
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2.2 วธีิการสอน 
                    นกัศึกษาสามารถศึกษาเอกสาร ก่อนเขา้ชั้นเรียนพร้อมทั้งท ากิจกรรมการเรียนล่วงหนา้ก่อน
เขา้ชั้นเรียน บน iTunes U มอบหมายงาน ในการวเิคราะห์ขอ้มูลจริงท่ีรวบรวมมาได ้น าตวัอยา่งท่ีเลือก
ไดน้ ามาวเิคราะห์  และแปลผล ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บหมอบหมาย  ใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต    
เนน้การสอนแบบ i-Hybrid learning     
      2.3 วธีิการประเมินผล 

     ประเมินผลใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนและการสอบวดัความรู้ on-line   โดย 
ใช้ google doc  และ Moodle สอบกลางภาค   และสอบปลายภาคและตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ย 
Student  Attendance  System  Management    ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 3.1.1  สามารถประมวลขอ้มูล และตดัสินใจ จากการแปรผลดว้ยตวัเองได ้
 3.1.2  สามารถน าความรู้ไปต่อยอดในการท างานและน าความรู้ไปศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1 ท าแบบฝึกหดัโจทยปั์ญหาทางธุรกิจ 
 3.2.2 การอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบักรณีศึกษาหรือการท ารายงาน  

 3.3 วธีิการประเมินผล 
 3.3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
 3.3.3 ผลงานกลุ่ม โดยการท ารายงาน 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

       4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
       4.1.2  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ 
                 และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
       4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
       4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้ า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน 
       4.1.5  มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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 4.2 วธีิการสอน 
               4.2.1 มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่ม หรือท ารายงาน เป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
              4.2.2  จดักลุ่มวเิคราะห์หรือท ารายงานในหวัขอ้ท่ีก าหนด 
 4.3 วธีิการประเมินผล 
             4.3.1  ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
             4.3.2   ผลงานกลุ่มโดยอาจารยผ์ูส้อน 
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 าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.2 วธีิการสอน 
              5.2.1   บรรยาย ใหท้  าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหดัทา้ยบท 
              5.2.2   มอบหมายงานกลุ่ม งานเด่ียวโดยใหท้ ารายงาน  
 5.3 วธีิการประเมินผล 
              5.3.1   ผลงานกลุ่มและการท ารายงาน 
              5.3.2   การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1-3 ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม 
 

9 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน
เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 
สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 

ผศ.นภาพรฯ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

สอนโปรแกรม  Number ผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ Moodle ทดสอบยอ่ย  
 

4-5 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม
ท่ีไม่ต่อเน่ืองและต่อเน่ืองบางชนิด 

5 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน
เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 
สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 
สอนโปรแกรม  Number ผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ moodle ทดสอบยอ่ย  
 

 

5-7 การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงค่าท่ีได้
จากตวัอยา่ง 

5 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน
เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 
สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 
สอนโปรแกรม  Number ผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ Moodle ทดสอบยอ่ย  
 

ผศ.นภาพรฯ 

8 สอบกลางภาค 
9-11 การประมาณค่า และการทดสอบ

สมมติฐาน  
9 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน

เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 

ผศ.นภาพรฯ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 
สอนโปรแกรม  Stats Padผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ Moodle ทดสอบยอ่ย  
 

11-12 การวเิคราะห์ความแปรปรวน 6 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน
เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 
สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 
สอนโปรแกรม  Stats Padผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ Moodle ทดสอบยอ่ย  
 

 ผศ.นภาพรฯ 

13-14 การวเิคราะห์อนุกรมเวลา 6 อ่านเอกสารและท ากิจกรรมก่อน
เขา้ชั้นเรียนผา่น iTunes U 
บรรยายโดยใช ้Power Point 
สอนใชฟั้งกช์นัสถิติโดยใช้
เคร่ืองค านวณ 
สอนโปรแกรม  Stats Padผา่น 
iPad Air 
แบบทดสอบใน google doc  
และ Moodle ทดสอบยอ่ย  
 

ผศ.นภาพรฯ 

15 น าเสนอรายงาน 3   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมนิผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมนิ สัดส่วนของการประเมนิผล 

1,2,3,5 การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค  

8 
16 

70% 

3,4,5 ท ารายงานกลุ่ม 7,15 10% 

1,2,3,4,5 การสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งเรียน 
รายงานกลุ่ม  และ ผลงานเด่ียว 

ทุกสปัดาห์ 20% 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสารหลกั 

  เอกสารประกอบการสอนวชิา EC 205 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์
นภาพร อุทยานวฒิุกุล และผูช่้วยศาสตราจารยว์ไิลพร เสน่หา  จาก iTunes U หรือ หนงัสือ 

   iaibett  ttC Sd sfafSifSii adn  afa  daa iSiesataCSf i affbCobbesaC  
sSUbttCb eefffeJs .  

    afa-Aaibn  aaCtai  ft sfafSifSiiettdaan  .ctadeeffdeJs .  
 AaiSi A1iSdbii sfafSifSii esaC    AbCbditd S  asSn s bsSdb eefffeJs .  
 itdfbtatCaC  sfafSifSii   itta1fbC  aaCtai es bantd S  atCbdib ttCntdeeffdeJs .  
 tCanb  dibCiSiib Sd sfafSifSii ttC  s adn  eetSia Cn KtCCSieJNeeaaa.  
 0CteaeSaSf  adn sfafSifSii ttC  diSdbbCSdi adn f b siSbdibieUa   . bstCbeJs eeaaa.  
 sfafSifSii ttC  diSdbbCi adn siSbdibfSifedbiab  AaCdbiesSdiaatCbeeffd.  
 sfafSifSii  aetCaftC  sad1aae bdabCStbdfi 1iSdi sSdSfae tbCaan NbaabCead StaCSdf tt 

,ani,tCf  a1eaSi Sdi ittaad  eebattdfeiaaSttCdSaeeffd 
 sfafSifSii sbf tCn ttC  diSdbbCiet.tbtttCb  hSdSdieJs eeffS. . 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 

ฟังกช์นัทางสถิติผา่นเคร่ืองคิดเลข โปรแกรม  Number และโปรแกรม Stats Pad  
 

3.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ขอ้มูลจากวารสารวชิาการต่างๆ  ขอ้มูลจากกระทรวงพาณิชยแ์ละขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ เป็นตน้      
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       -  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
      -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      -  จากการสังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศึกษาท าส่ง 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       - ผลการเรียนของนกัศึกษา 
       - การสังเกตการสอนของสาขาวชิา โดยผูร่้วมสอนและหวัหนา้สาขาวชิา 

  
3. การปรับปรุงการสอน  

-  จากการประเมินการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาประชุมแกไ้ขในกลุ่ม 
   ผูส้อน 
-  การจดัสัมมนาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยคณะ  และสาขาวชิาจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 
 
       เพื่อใหอ้าจารยมี์การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
- การวจิยัการเรียนการสอน และผลงานวจิยัและผลงานวชิาการท่ีผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนจาก

มหาวทิยาลยัใหมี้ผลงานตีพิมพทุ์กปี 
   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
       ทดสอบยอ่ย และใหง้านท่ีมอบหมายเพื่อวดัความรู้อีกรอบหน่ึง  
  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

-  ปรับปรุงรายวชิาตามนโยบายของคณะวชิา 
-  การน าผลการวจิยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุง   

          

 
 


