
มคอ.3 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา  : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 
 

หมวดที ่1:  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
      455303 การพยากรณ์ทางธุรกิจ   
  Business Forecasting   
2.  จ านวนหน่วยกติ 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

รศ. ฐิตนนท ์จารุโรจน์กีรติ 
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  ชั้นปีท่ี 3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 455102 วธีิการทางสถิติ  
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน  
 คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 03/01/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2:  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจ  ไปใชง้านได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 ในปัจจุบนัการพยากรณ์เป็นกระบวนการท่ีมีบทบาทส าคญัมากในการวางแผนและการ
ตดัสินใจ ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการตดัสินใจต่างๆเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ดงันั้นหาก
สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆท่ีควบคุมไม่ไดก่้อนการวางแผนและตดัสินใจแลว้ ก็จะเป็นการ
วางแผนและตดัสินใจท่ีดีกวา่  ดงันั้นการศึกษาถึงการพยากรณ์ทางธุรกิจ  จึงถือเป็นส่ิงส าคญั โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี 

1. สามารถอธิบายความหมายของเทคนิคการพยากรณ์ได ้
2. สามารถเขา้ใจวธีิการเก่ียวกบัการพยากรณ์แบบปรับตวัได ้ 
3. สามารถเขา้ใจวธีิการเก่ียวกบัวธีิการพยากรณ์แบบคลาสิค ได ้ 
4. สามารถเขา้ใจวธีิการเก่ียวกบัทฤษฎีและการประยกุตเ์ทคนิคของบอกซ์และเจนกินส์, ตวั

แบบของอนุกรมเวลาท่ีมีคุณสมบติัท่ีไม่คงท่ีและมีฤดูกาล การก าหนด การประมาณค่าได ้
5.   สามารถเขา้ใจวธีิการเก่ียวกบัการพยากรณ์ของกระบวนการอาริมาได ้
 

 
หมวดที ่3 :  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย บทบาท การประยกุตก์ารพยากรณ์ในทางธุรกิจ การทดสอบความแม่นย  าของการ
พยากรณ์ ชนิดของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลาค่าเฉล่ีย
เคล่ือนท่ี ตวัแบบการปรับใหเ้รียบ การแยกองคป์ระกอบ ARIMA 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนกัศึกษาเฉพาะราย 
 

_ 
 

การศึกษาดว้ยตนเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

 
 



 
3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยป์ระจ าวชิาจดัตารางการเขา้พบเพื่อใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ
ตอ้งการเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศใหน้กัศึกษาทราบหนา้ห้องพกั นกัศึกษาสามารถเขา้
พบปรึกษาไดต้ามตารางท่ีประกาศ 
 
 

หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในสิทธิของขอ้มูลส่วน
บุคคล การไม่เปิดเผยขอ้มูล ไม่แต่งเติมขอ้มูล มีความซ้ือสัตยต่์อวชิาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
- ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการจงใจใชเ้ทคนิคทางสถิติเพื่อให้ผลการวเิคราะห์และแปลผล

เป็นไปตามทิศทางท่ีผูว้ิจยัก าหนด 
- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.2  วธีิการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิการ

วเิคราะห์ทางสถิติของการพยากรณ์ทางธุรกิจ 
- ใหน้กัศึกษาท ารายงานและน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.3  วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
- มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 



2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้ความเขา้ใจ ในการวิเคราะห์ทางสถิติเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจ  ไปใชง้านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  

2.2  วธีิการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา เนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 
2.3 วธีิการประเมินผล 
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี 
- น าเสนอรายงาน  

3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการวเิคราะห์ทางสถิติเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
- วเิคราะห์กรณีศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ทางสถิติเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจ  

3.3  วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวดัหลกัการและทฤษฎี วเิคราะห์ขอ้มูลให้

เหมาะสมกบัการวเิคราะห์ทางสถิติเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจแต่ละวธีิ 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
4.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การน าตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีน าวธีิการวเิคราะห์ทาง

สถิติเก่ียวกบัการพยากรณ์ทางธุรกิจแบบต่างๆ  
- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

 
 



4.3 วธีิการประเมินผล 
- รายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 
- รายงานท่ีน าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
- ประเมินตนเองและเพื่อน ดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 
- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
- พฒันาในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล ์ 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบไซด์ และท ารายงานโดยเนน้การน าตวัเลข

และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการสุ่มตวัอยา่ง  
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
5.3  วธีิการประเมิน 
ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หวัขอ้/ รายละเอียด 
จ านวน
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือท่ีใช ้

(ถา้มี) 
ผูส้อน 

1 ความหมาย บทบาท เก่ียวกบัเทคนิค
การพยากรณ์ 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั
ในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 

2 การประยกุตก์ารพยากรณ์ในทาง
ธุรกิจ 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั
ในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 

3 การทดสอบความแม่นย  าของการ
พยากรณ์ 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั
ในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 

4 ชนิดของการพยากรณ์ 
3 

บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั
ในชั้นเรียน 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
5 การวเิคราะห์การถดถอย 

3 บรรยาย 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
6 การวเิคราะห์การถดถอย (ต่อ) 

3 
บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
7 การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา

ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 
3 บรรยาย รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

8 การวเิคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา
ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี (ต่อ) 

3 
บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 

9 สอบกลางภาค    
10 ตวัแบบการปรับใหเ้รียบ 3 บรรยาย รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
11 ตวัแบบการปรับใหเ้รียบ (ต่อ) 

3 
บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
12 การแยกองคป์ระกอบ 3 บรรยาย รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 
13 การแยกองคป์ระกอบ (ต่อ) 

3 
บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
14 การพยากรณ์ของกระบวนการอาริ

มา 
3 บรรยาย 

รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 

15 
การพยากรณ์ของกระบวนการอาริ
มา(ต่อ) 

3 
บรรยาย / ท าแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 



16 ทบทวน 3 บรรยาย/รายงาน 
 
รศ. วชิยั สุรเชิดเกียรติ 

 
17 สอบปลายภาค    

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี 
ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ท่ี
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 8 40% 
2  งานท่ีมอบหมาย 16 20% 
3  สอบปลายภาค 17 40% 

 
 
 
 

หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลกั 

 - เอกสารประกอบการสอน การพยากรณ์ทางธุรกิจโดย รศ. ฐิตนนท ์จารุโรจน์กีรติ 
2.  เอกสารและข้อมูลทีส่ 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 แตส้มบติั, เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ, ส านกัพิมพฟิ์สิกส์เซ็นเตอร์, กรุงเทพ,  
2539 
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 
 
 



หมวดที ่7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวชิานีโ้ดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ท่ีจดัท าโดยนักศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนกัศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเ้รียน ผล
การประเมินอาจารยผ์ูส้อน พร้อมทั้งขอขอ้เสนอแนะผา่นแบบประเมินอาจารยผ์ูส้อน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนกัศึกษา ความคิดเห็นจาก
นกัศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลงัจากได้รับผลประเมินอาจารยผ์ูส้อน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดัหากิจกรรมและ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อน ามาใชใ้นการสอน เช่น การอภิปรายการจดัการเรียนการสอน หรือท าการวจิยัภายใน
หอ้งเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษารายวชิา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ในรายวิชา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจขอ้สอบ รายงาน 
วธีิการใหค้ะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวชิา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน  


