
มคอ. ๓ 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะบญัชี 
 
 

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

1.  ผศ. สุณี ทวีสกุลวชัระ  
2.  ผศ.  บุญหญิง สมร่าง 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  1 / ชั้นปีท่ี  2 
6.  รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

ไม่มี 
7.  รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  

ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   
9.  วนัที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       กรกฎาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
        เพ่ือใหน้กัศึกษามีความรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. สถิติท่ีใชใ้นการสนบัสนุนหรือแกปั้ญหาในสถานการณ์ทางธุรกิจ 
2. แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ของทฤษฎีความน่าจะเป็น 
3. แนวคิดและหลกัการของตวัแปรสุ่ม  และฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
     ตวัแปรสุ่มในเบ้ืองตน้ 
4. วิธีการของสถิติภาคอนุมาน ท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ทางธุรกิจ  ทั้งในการประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัค่าเฉล่ียของประชากร ทั้งกรณี 1 ประชากร และ 2 ประชากร 
และสถิติภาคอนุมานท่ีเก่ียวกบัค่าสดัส่วน 1 ประชากร 

5. วิธีการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียประชากรมากกวา่ 2 ประชากร  
6. วิธีการทดสอบสมมติฐานส าหรับขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปความถ่ี 
7. วิธีการวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธข์องขอ้มูลทางธุรกิจ  รวมทั้งการทดสอบ

สมมติฐานท่ีเก่ียวกบัการถดถอยและสหสมัพนัธ์ 
8. วิธีการวิเคราะห์และพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลา 
9. การอ่านผลลพัธจ์ากการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการ

อนุมานทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้  
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
       เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าสถิติไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัและน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บั
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนจริง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ อ่านผลลพัธท่ี์
วิเคราะห์ได ้สามารถหาขอ้สนเทศจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 
 

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธบิายรายวชิา  

 ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวั
แปรสุ่มแบบไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มแบบต่อเน่ือง การเลือกตวัอยา่ง 
การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง เลขดชันี การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน   การวิเคราะห์ความสมัพนัธ ์การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 

45 ตามความตอ้งการ
ของนกัศกึษาเฉพาะ
รายและขอ้ตกลงของ
กลุ่มเรียน 

-   3 

 
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   6 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
 

หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมที่ต้องพ ั
  - มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มวีินยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

       - สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสงัคม 
       - มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 1.2 วธิีการสอน 
  -  สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน 

     ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 -  สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสงัคม 
 -  สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นทบทวนใหเ้พื่อนแต่ไม่ใหเ้พื่อนคดัลอก  และใหรู้้จกัท า 
     กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 -  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
 -  สอนใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการใชข้อ้มูลและการเผยแพร่ขอ้มูลทางธุรกิจ 
1.3 วธิีการประเมนิผล 

- พฤติกรรมการเขา้เรียน และการส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมาย   และการท าแบบทดสอบ 
   ออนไลน์ตรงตามเวลาท่ีก  าหนด 
- การแต่งกายถูกระเบียบมหาวิทยาลยั 
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2.  ความรู้ 
 2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

1. สามารถยกตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามจุดมุ่งหมาย
ของรายวิชาได ้

2. แสดงวิธีการค านวณเพื่อหาขอ้สรุปหรือค าตอบเก่ียวกบัปัญหาความน่าจะเป็น ตวัแปร
สุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงของค่าสถิติจาก
ตวัอยา่งได ้  

3. แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล และอธิบายความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติตามเน้ือหาของสถิติภาคอนุมานในวตัถุประสงคท์ัว่ไปได ้    

4.  อธิบายผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    
 ในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การประมาณค่าเฉล่ียประชากร  การทดสอบสมมติฐาน  

เก่ียวกบัค่าเฉล่ียประชากร  การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบ 
 ไคก าลงัสอง รวมทั้งผลลพัธข์องการวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธไ์ด ้  

       5.     วิเคราะห์และสามารถพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลาได ้
2.2 วธิีการสอน 
        บรรยาย อภิปราย เมื่อบรรยายจบแต่ละบท ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท   ทบทวนบทเรียน และท า
แบบทดสอบออนไลน์ในระบบ  e-learning  ใหศ้ึกษาคน้ควา้ความรู้เพ่ิมเติมทางอินเตอร์เนต    

 2.3 วธิีการประเมนิผล 
  -  ประเมินผลจากการใหน้กัศึกษาแต่ละคนท าแบบฝึกหดั  ท าแบบทดสอบ   
      ออนไลน์ใน e-Classroom  และตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียนดว้ย Student  Attendance   
      System  Management 
  - ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพฒันา 
  - สามารถเลือกใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
  - สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็น                   
     ประโยชน์ต่อตนเองและต่อหน่วยงานในการท างาน 

3.2 วธิีการสอน 
         - ท าแบบฝึกหดัท่ีโจทยปั์ญหาค่อนขา้งซบัซอ้น 
         - สอนใหอ่้านผลลพัธจ์ากการประมวลผลดว้ย SPSS  
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3.3 วธิีการประเมนิผล 
         -  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
  -  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  -  มีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ และ 
     วฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
  - สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
  - รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้  า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน 
  - มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 วธิีการสอน 
               -  มอบหมายงานใหท้ าเป็นรายบุคคล โดยใหข้อค าแนะน าจากเพื่อนหรือใหค้  าแนะน าแก่ 
                  เพื่อน  และส่งตามก าหนด  
 4.3  วธิีการประเมนิผล 
             -  ผลงานรายบุคคล 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
   - สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จกัเลือกใชรู้ปแบบ 
                 การน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
  - สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูล และ การแปลความหมาย 
  - สามารถเลือกอ่านผลการวิเคราะห์และแปลความจากการประมวลผลขอ้มูลสถิติธุรกิจท่ีใช ้
     โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 5.2 วธิีการสอน 
   -  บรรยาย  ใหท้ าแบบฝึกหดั 
               -  มอบหมายงานรายบุคคล  
 5.3 วธิีการประเมนิผล 

 -   ผลงานรายบุคคล   และผลการทดสอบออนไลน์ในระบบ e-learning 
               -  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้สอน 

1-2 
  

ความน่าจะเป็นและตวัแปรสุ่ม 
 

6 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

3-4 
 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
ตวัแปรสุ่มบางชนิด 

6 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

5 
 

การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากการ
สุ่มตวัอยา่ง 

3 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

6-7 การอนุมานเชิงสถิติส าหรับ 1 
ประชากร 
 

6 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

9 สอบกลางภาค 

10-11 การอนุมานเชิงสถิติส าหรับ 2 
ประชากร 
 

5 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online ท า
แบบฝึกหดั 

ทุกท่าน 

11-12 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 4 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

13 การทดสอบไคก าลงัสอง  3 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรม 
การเรียนการสอน 

ผู้สอน 

14-15 การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสมัพนัธ์ 
 

6 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

16 การวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา 3 บรรยาย ประกอบ  Power Point    
ถามตอบ  ท าแบบฝึกหดั  ท า
แบบทดสอบ online 

ทุกท่าน 

17 ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนมา    

18 สอบปลายภาค 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

บทท่ี 1 - 4 การสอบกลางภาค 9 35 % 
บทท่ี 5 - 9 การสอบปลายภาค 18 45 % 
ทุกบท การสงัเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

ผลงานเด่ียว จากแบบฝึกหดัและการ
ทดสอบออนไลน์ในระบบ e-learning 

ทุกสปัดาห์ 20 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลกั 
  เอกสารประกอบการสอนวิชา SC922 สถิติธุรกิจ โดยทีมอาจารยผ์ูส้อน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคญั 
  บทเรียนวิชา SC922 สถิติธุรกิจ ใน iTunes U และแบบทดสอบ online ในระบบ  
       e-learning   
3.   เอกสารและข้อมูลแนะน า 

มลัลิกา  บุนนาค , กลัยา  ครองแกว้ , วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์และนพรัตน์  รุ่งอุทยัศิริ. สถิติ.  
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2532. 

ธีรพร  วีระถาวร. ความน่าจะเป็นกบัการประยกุต.์ กรุงเทพมหานคร: น าอกัษรการพิมพ,์ 2537. 
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สรชยั พิศาลบุตร.  สถิติธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร: บริษทัวทิยพฒัณ์ จ  ากดั, 2540. 

 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  การวิเคราะห์สถิติ:  สถิติเพื่อการตดัสินใจ.  พิมพค์ร้ังท่ี3.  โรงพิมพจุ์ฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540. 

 

ชวาล เรืองประพนัธ.์  สถิติพ้ืนฐาน.  พิมพค์ร้ังท่ี3.  โรงพิมพพ์ระธรรมขนัต ์จงัหวดัขอนแก่น:  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2541. 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  หลกัสถิติ. พิมพค์ร้ังท่ี6(ฉบบัปรับปรุง). โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลยั:ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544. 

ด ารงค ์ทิพยโ์ยธา   .การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย SPSS for Windows version 9.0. พิมพค์ร้ัง 
ท่ี 1. โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: ศูนยห์นงัสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

Berenson , Mark L.; Levine , David M.  Basic Business Statistics: Concepts and Applications.   
3rd ed.  New Jersey, U.S.A.: Prentice-Hall, 1986. 

Weiers , R.M. Introduction to Business Statistics.  Orlando: The Dryden Press, 1991.  
Johnson ,  Richard A. ; Bhattacharyya  , Gouri K.  Statistics Principles and Methods.  3rd  ed.  

  U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.,1996. 
Chase , Warren.; Bown , Fred. General Statistics. 3rd ed. U.S.A.: John Wiley & Sons, Inc.,    

1997. 
Bluman , Allan G.  Elementary  Statistics.  3rd  Edition.  United States of America: McGraw- 

Hill Companies, Inc.,1998. 
Mason , Robert D. ; Lind , Douglas A. and Marchal , William G.  Statistical Techniques in  

Business and Economics.  Tenth edition.  United States of America: McGraw-Hill  
Companies,Inc., 1999. 

 

Aczel , Amir D.  Complete Business Statistics.  Fourth edition.  Singapore: McGraw-Hill  
Companies, Inc.,1999. 

 

Anderson, David R.; Sweeney, Dennis J.; Williams, Thomas A. Statistics for Business and 
  Economics. 7th ed. U.S.A. : International Thomson Publishing. , 1999. 

 
หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
       -  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
       -  จากการสงัเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
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2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 
       -  ผลการเรียนของนกัศกึษา 
       -  ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายของนกัศึกษาแต่ละคน 
 -  พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียนของนกัศึกษา 
 3. การปรับปรุงการสอน  
       -  จากการประเมนิการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาประชุมแกไ้ขในกลุ่ม    
           ผูส้อน 
       -  การประชุมผูส้อนเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ และขอ้เสนอแนะจากการสอนในชั้นเรียน    
 4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

-  ทีมผูส้อนร่วมกนัพิจารณาเน้ือหาและขอ้สอบพร้อมทั้งการตดัเกรดวดัผลการเรียน ทดสอบยอ่ย  
   และใหง้านท่ีมอบหมายเพื่อวดัความรู้   

  5.   การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 -  ปรับปรุงรายวิชาตามนโยบายของคณะวิชา 
 -  การน าผลการวิจยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุง   
          


