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ประมวลรายวิชา 

 

๑.  ช่ือหลักสูตร   บญัชีบณัฑิต 

       คณะ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 

๒. รหัสรายวชิา   กญพณ๓๓๑  KACM331 

 ช่ือรายวชิา สถติิธุรกิจ Business Statistics 

๓.  จาํนวน   ๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบตั)ิ 

๔.  วชิาบังคับก่อน       วทคณ๑๗๐ หรือ กญพณ๒๓๑        

๕.  ประเภทวชิา  วิชาแกน/ วิชาพืน้ฐาน/ วิชาเฉพาะด้าน สําหรับนกัศกึษาสาขาอ่ืน 

๖.  ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน  ภาคการศกึษาท่ี ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

๗.     เง่ือนไขของรายวชิา สําหรับนกัศกึษา หลักสูตรบัญชีบัณฑติ วทิยาเขตกาญจนบุรี 

๘.  คาํอธิบายรายวชิา 

   การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพืน้ฐานเพ่ือการบริหารจัดการและการวิจยัทางธุรกิจ ประกอบด้วย สถิติ

กบัการตดัสินใจทางธรุกิจ การแจกแจงความน่าจะเป็นและตวัแปรสุม่ สถิติพรรณา การประมาณคา่ การ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์ การ

ทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์อนกุรมเวลา และเลขดชันี    

   Applying basic statistics to business management and research, including statistics for 

business decision making, probability distributions and random variables, descriptive 

statistics, parameter estimation, hypothesis testing, analysis of variance, regression and 

correlation analysis, chi-square test, time series analysis and index number. 

๙.  วัตถุประสงค์ของวชิา 

       เม่ือสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว นกัศกึษาสามารถ 

 ๙.๑ อธิบายความหมาย ความสําคญั และเข้าใจหลกัการ วิธีการเก่ียวกบัสถิติได้ 

      ๙.๒ ประยกุตใ์ช้วิธีการทางสถิตเิพ่ือการบริหารจดัการและการวิจยัทางธรุกิจได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

๑๐. เค้าโครงรายวชิา 

สัปดาห์ 
หัวข้อเร่ือง 

อาจารย์

ผู้สอน 
บรรยาย/สัมมนา 

จาํนวน

ช่ัวโมง ปฏิบัติ 

๑ บทท่ี ๑ สถิตกิบัการตดัสินใจทางธรุกิจ ๓ ๐  

๒ บทท่ี ๒ ความน่าจะเป็นและการนําไปใช้ประโยชน์ทางธรุกิจ ๓ ๐ 

๓-๔ บทท่ี ๓ ตวัแปรสุม่และการแจกแจงความน่าจะเป็น  ๖ ๐ 

๕-๖ บทท่ี ๔  การประมาณคา่   ๖ ๐ 

๗-๘ บทท่ี ๕ การทดสอบสมมตฐิานทางสถิต ิ ๖ ๐ 

๙ สอบกลางภาค   

๑๐-๑๑ บทท่ี ๖ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๖  

๑๒-๑๓ บทท่ี ๗ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพนัธ์เบือ้งต้น  ๖ ๐ 

๑๔ บทท่ี ๘ การวิเคราะห์อนกุรมเวลา  ๓  

๑๕ บทท่ี ๙ การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีอยู่ในรูปความถ่ี  ๓ ๐ 

๑๖ บทท่ี ๑๐ เลขดชันี ๓ ๐ 

๑๗  สอบปลายภาค                        

                          รวม 51 ๐ 

 

๑๑.  วธีิจัดการเรียนการสอน  

บรรยาย อภิปราย  สาธิตโจทย์และวิธีแก้ปัญหา  และทําแบบฝึกหดั  ศกึษาด้วยตนเอง 

๑๒.  อุปกรณ์ส่ือการสอน 

 เอกสารประกอบการเรียน, แบบฝึกหดั  

๑๓.  การวดัผลและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  วดัผลนกัศกึษาจาก 

 ๑๓.๑ ความสามารถในการอธิบาย ความหมาย ความสําคญั หลกัการและวิธีการเก่ียวกบัสถิติธรุกิจได้ 

 ๑๓.๒ ความสามารถในการประยกุต์วิธีการทางสถิติในการบริหารจดัการและการวิจยัทางธรุกิจได้ 
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เกณฑ์และเง่ือนไขการวดัผลและการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ ของมหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขตกาญจนบรีุ   และให้ระดบัคะแนนเป็นสญัลกัษณ์ดงันี ้A, B+, B, C+, C, D+, D และ F  

 

 สดัสว่นของคะแนน 
  ๑. งานท่ีได้รับมอบหมาย   ๒๐% 

    ๒. การสอบกลางภาค              ๔๐% 
  ๓. การสอบปลายภาค            ๔๐% 

       รวม                      ๑๐๐% 
 
๑๔.  การประเมินผลการสอน  ประเมินจาก  

 ๑๔.๑  ผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามข้อ ๑๓ 

 ๑๔.๒  ความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่การจดัการเรียนการสอนในรายวิชา 

 

๑๕. เอกสารอ้างองิ 

                   ๑. Weiss NA.  Introductory statistics. 5th ed. Addison-Wesley; 1995. 

                   ๒. Johnson RA.  Statistics: principles and methods. 3rd ed. John Wiley & Sons; 1992. 

 ๓. Hogg RV.  Probability and statistical inference. 5th ed. Prentice-Hall; 1997. 

 ๔. Mendenhall W.  Probability and statistics. 11th ed. Brooks/Cole; 2003. 

 ๕. สรชยั พิศาลบตุร.  (2558).  สถิติธรุกิจ.  พิมพ์ครัง้ท่ี3.  กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน์.   

 

๑๖.  อาจารย์ผู้สอน 
         อ.ดร. หนึ่งฤทยั  ธาราวชัรศาสตร์ 
 
๑๗. ผู้ประสานงานรายวชิา 
       อ.ดร. หนึง่ฤทยั  ธาราวชัรศาสตร์   ห้องพกัอาจารย์  L312 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ 
 โทรศพัท์   ๐-๓๔๕๘-๕๖๐  ตอ่ ๒๖๐๕ 
 E-mail: nuengruithai.tha@mahidol.ac.th 
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