
[Type text] [Type text] [Type text] 

 
มคอ.3 

 
รายละเอียดของวิชา 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 

1.รหัสวิชา : บธ 0206 
2.ชื่อวิชา : สถิติธุรกิจ 
3.จ านวนหน่วยกิต : 3(3-0-6) 
4.หลักสูตร : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
5.ประเภทของรายวิชา : วิชาชีพ 
6.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน : นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ 
7.สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
8.Email :  
9.ภาคการศึกษา : 1/57 
10ชั้นปีที่เรียน : 2 
11.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  
(Pre-requisite) : 

ไม่มี 

12.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  
(Co-requisite) : 

ไม่มี 

13.สถานที่เรียน : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
14.วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาครั้งล่าสุด : 

2555 

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา : 
          เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและระเบียบวิธีทางสถิติ และสามารถใช้สถิติ
เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างประสิทธิภาพ   



2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : 
          เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถิติ เพ่ือเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ทางธุรกิจได้ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่างให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสถิติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ และการประยุกต์ใช้สถิติในงานธุรกิจ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการ
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากร
และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาค่ากลาง การพยากรณ์และการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 
2.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งอาจารย์ให้ค าปรึกษา 
                 อาจารยจ์ัดเวลาให้ค าปรกึษาเปน็รายบคุคลหรือรายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.คุณธรรมและจริยธรรม 
     คุณธรรมและจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
- ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม 
- มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานเป็นทีมได้           
     วิธีการสอน 



- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวกับการน าสถิติไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ  
- มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม และความรับผิดชอบ            
     วิธีการประเมินผล 
- การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน 
- การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
- พฤติกรรมในการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีก าหนด 
- พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
- ความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น            
2.ความรู้ 
     ความรู้ที่จะได้รับ 
          พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรูต้ามคุณสมบตัหิลักสูตร ดังนี้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของรายวิชาที่ศึกษา 
- มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่           
     วิธีการสอน 
          บรรยาย อภิปราย การท าแบบฝึกหัด และการท างานกลุ่ม           
     วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
- ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย     
 
       
3.ทักษะทางปัญญา 
     ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
          ให้ผู้เรียนทักษะทางปญัญาตามคุณสมบตัหิลักสูตร ดังนี้ 
- สามารถเลือกและก าหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการท างาน  
- สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้           
     วิธีการสอน 
- การให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษา โดยเน้นการวิเคราะห์และสรุปผล 
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า 
- การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติ           
     วิธีการประเมินผล 
- การใช้ข้อสอบและแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา           
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
          ให้ผู้เรียนทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามคุณสมบตัหิลักสูตร ดังนี้ 
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย           
     วิธีการสอน 



- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- ให้นักศึกษาน าเสนองานกลุ่ม           
     วิธีการประเมินผล 
- พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ความรับผิดชอบในการท ารายงานและน าเสนอรายงานกลุ่ม           
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
- สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
- สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
     วิธีการสอน 
- มอบหมายให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย
ข้อมูล 
- มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และท ารายงาน 
- ให้นักศึกษาน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
     วิธีการประเมินผล 
- ทักษะการการน าเสนอผลงาน 
- ทักษะการจัดท ารายงาน 
- ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ                    3 

-ชี้แจงวิธีการเรียนบรรยาย 
-ยกตัวอย่างประกอบแสดงความคิดเห็น 
-ศึกษาจากเอกสาร 

   อ.ชัขรินทร์                      

2 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

3 

 การแจกแจงความน่าจะเป็น                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

4 

 การประมาณค่า                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

5  การทดสอบสมมุติฐาน                    3 -บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ    อ.ชัขรินทร์     



-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

6 

 การแจกแจงความแปรปรวน                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

7 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถ่ี                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

8 

 การทดสอบส าหรับตารางแจงนับจ าแนกสองทาง                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

9 

 การทดสอบที่ไม่ใช้พาราเมตริก                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

10 

 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     



11 

 การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

12 

 เลขดัชนี                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

13 

 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

14 

 การตัดสินใจทางสถิติ                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แสดงความคิดเห็น 
-ท ากิจกรรมกลุ่ม 
-ท าแบบฝึกหัด                     

   อ.ชัขรินทร์     

15 
 สรุปเนื้อหา                    3 

-บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 
-แบบทดสอบย่อย                  

   อ.ชัขรินทร์     

16 สัปดาห์การสอบปลายภาค 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิน 
 แบบฝึกหัด/งาน 1-16 20% 



-1.1, 2.2 ,2.3,3.2,3.3,5.1,5.3 

-1.1,2.1,3.3,5.1 

-1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,3.1,4.1,4.2, 
4.3,5.2 

-1.1,2.1,3.3,5.1 

 

การสอบกลางภาค 

การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 
 

การสอบปลายภาค 

8 

1-16 
 

16 

 

30% 

10% 
 

40% 

 

 
 
 



หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.ต าราหรือเอกสารหลัก 
     กัลยา  วานิชย์บัญชา  สถิติธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 
2.ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.การปรับปรุงการสอน 
- น าผลการประเมินแต่ละครั้งเปรียบเทียบผลและน าเสนอต่อผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4.การทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
- การตรวจสอบผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน 
5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ตรวจสอบความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชาและ เนื้อหา ผลการเรียนและพฤติกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
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