มคอ.3
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
455303 การพยากรณ์ทางธุ รกิจ
Business Forecasting
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ. ฐิตนนท์ จารุ โรจน์กีรติ
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
455102 วิธีการทางสถิติ
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
03/01/2559

หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ และสามารถนาความรู ้เกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจ ไปใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ในปัจจุบนั การพยากรณ์เป็ นกระบวนการที่มีบทบาทสาคัญมากในการวางแผนและการ
ตัดสิ นใจ ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการตัดสิ นใจต่างๆเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นหาก
สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ก่อนการวางแผนและตัดสิ นใจแล้ว
ก็จะเป็ นการ
วางแผนและตัดสิ นใจที่ดีกว่า ดังนั้นการศึกษาถึงการพยากรณ์ทางธุ รกิจ จึงถือเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
1. สามารถอธิบายความหมายของเทคนิคการพยากรณ์ได้
2. สามารถเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับการพยากรณ์แบบปรับตัวได้
3. สามารถเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์แบบคลาสิ ค ได้
4. สามารถเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์เทคนิ คของบอกซ์และเจนกินส์, ตัว
แบบของอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติที่ไม่คงที่และมีฤดูกาล การกาหนด การประมาณค่าได้
5. สามารถเข้าใจวิธีการเกี่ยวกับการพยากรณ์ของกระบวนการอาริ มาได้

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย บทบาท การประยุกต์การพยากรณ์ในทางธุ รกิจ การทดสอบความแม่นยาของการ
พยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลาค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่ ตัวแบบการปรับให้เรี ยบ การแยกองค์ประกอบ ARIMA
2. จานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
บรรยาย
สอนเสริ ม
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความต้องการ
_
การศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดตารางการเข้าพบเพื่อให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความ
ต้องการเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นกั ศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้า
พบปรึ กษาได้ตามตารางที่ประกาศ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ของข้อมูลส่ วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้อมูล ไม่แต่งเติมข้อมูล มีความซื้ อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจงใจใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อให้ผลการวิเคราะห์และแปลผล
เป็ นไปตามทิศทางที่ผวู ้ ิจยั กาหนด
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
วิเคราะห์ทางสถิติของการพยากรณ์ทางธุ รกิจ
- ให้นกั ศึกษาทารายงานและนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจ ไปใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- นาเสนอรายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจได้อย่างสร้างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน และนาเสนอผลการศึกษา
- วิเคราะห์กรณี ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ขอ้ มูลให้
เหมาะสมกับการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจแต่ละวิธี
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การนาตัวอย่างกรณี ศึกษาที่นาวิธีการวิเคราะห์ทาง
สถิติเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางธุ รกิจแบบต่างๆ
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
- รายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
- ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและการ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
- พัฒนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมลล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเวบไซด์ และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลข
และสถิติที่เกี่ยวข้องในการสุ่ มตัวอย่าง
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

1

4

ความหมาย บทบาท เกี่ยวกับเทคนิค
การพยากรณ์
การประยุกต์การพยากรณ์ในทาง
ธุ รกิจ
การทดสอบความแม่นยาของการ
พยากรณ์
ชนิดของการพยากรณ์

5

การวิเคราะห์การถดถอย

6

การวิเคราะห์การถดถอย (ต่อ)

7

9
10
11

การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลอนุกรมเวลา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ต่อ)
สอบกลางภาค
ตัวแบบการปรับให้เรี ยบ
ตัวแบบการปรับให้เรี ยบ (ต่อ)

12
13

การแยกองค์ประกอบ
การแยกองค์ประกอบ (ต่อ)

14

การพยากรณ์ของกระบวนการอาริ
มา
การพยากรณ์ของกระบวนการอาริ
มา(ต่อ)

2
3

8

15

จานวน
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สื่ อที่ใช้
(ถ้ามี)

ผูส้ อน

3

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

3

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

3

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน
รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ

บรรยาย

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

บรรยาย

รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

บรรยาย

รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

บรรยาย

รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

บรรยาย

รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ

บรรยาย / ทาแบบฝึ กหัด รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ
ในชั้นเรี ยน

16

ทบทวน

3

17

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
สอบกลางภาค
2
งานที่มอบหมาย
3
สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 :

บรรยาย/รายงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
16
17

รศ. วิชยั สุรเชิดเกียรติ

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
40%
20%
40%

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตาราหลัก
- เอกสารประกอบการสอน การพยากรณ์ทางธุ รกิจโดย รศ. ฐิตนนท์ จารุ โรจน์กีรติ
2. เอกสารและข้ อมูลทีส่ าคัญ
- Abraham B, Johannes Ledolter, Statistical Methods for Forecasting 1st Ed. John Wiley &
Sons New York 1983
- Makridakis, Wheelwright, McGree, Forecasting Methods and Applications 3rd Ed. John
Wiley & Sons New York 1983.
- ทรงศิริ แต้สมบัติ, เทคนิคการพยากรณ์ เชิงปริมาณ, สานักพิมพ์ฟิสิ กส์เซ็นเตอร์, กรุ งเทพ,
2539
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
-

หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิภาพของรายวิชานีโ้ ดยนักศึกษา
การประเมิ นประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่ จดั ทาโดยนักศึ กษา ได้จดั กิ จกรรมในการนาแนวคิ ดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน ผล
การประเมินอาจารย์ผสู ้ อน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผสู ้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทาได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็ นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากได้รับ ผลประเมิ นอาจารย์ผูส้ อน จะมี การปรั บปรุ งการสอน โดยการจัดหากิ จกรรมและ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรี ยนการสอน หรื อทาการวิจยั ภายใน
ห้องเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรี ยน หรื อสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรี ยนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน
วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

