มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ บริ หารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
บธ.200 สถิติธุรกิจ
BA 200 BUSINESS STATISTICS
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้สู อน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ มนฤดี ม่วงรุ่ ง
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ มนฤดี ม่วงรุ่ ง
ห้องพัก ชั้น 3 อาคารวิวรณ์ VV308
อาจารย์สุทธิพงษ์ รักศิลปกิจ ห้องพัก ชั้น 3 อาคารวิวรณ์ VV308
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requistes) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยพายัพ
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่จดั ทารายวิชา 28 พฤษภาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานทางสถิติ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้
1.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานความน่าจะเป็ น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
1.3 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
1.4 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ใช้พารามิเตอร์ ได้
1.5 เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ได้

2
1.6 เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นตรงและวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายพร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายได้
1.7 เพื่อเป็ นพื้นฐานในการศึกษาในรายวิชาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
สถิติกบั การตัดสิ นใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็ น และการนาไปประยุกต์ทางธุรกิจ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติที่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่อยูใ่ นรู ปความถี่
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติ /
บรรยาย
สอนเสริม
งานภาคสนาม /
การศึกษาด้ วยตนเอง
การฝึ กงาน
การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชัว่ โมง / ภาคการศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นกั ศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ โดยอาจารย์ผสู ้ อนแจ้งเวลาอยูป่ ระจาห้องพักให้นกั ศึกษารับทราบ
1. แผนการสอน
สัปดาห์ บท
ที่
ที่
1-3

1

หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล

วัตถุประสงค์เฉพาะบท

หัวข้อ / รายละเอียด

1.สามารถบอกความหมาย
และขอบข่ายของสถิติรวมทั้ง
ศัพท์นิยามต่างๆทางสถิต
2. สามารถพิจารณาข้อมูลว่า
อยูใ่ นมาตราวัดแบบใด
3. สามารถบอกระเบียบ
วิธีการทางสถิติ
4. สามารถนาเสนอข้อมูลทาง
สถิติได้
5. สามารถอธิบายการนาสถิติ
ไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
6. สามารถหาค่าเฉลี่ย

ความรู้ เบือ้ งต้ นทางสถิติ
1.1 ความหมายและขอบข่ายสถิติ
1.2 นิยามศัทท์สถิติ
1.3 มาตรวัดค่าตัวแปร
1.4 ระเบียบวิธีการทางสถิติ
1.5 การนาเสนอข้อมูล
1.6 การนาสถิติไปประยุกต์ใช้ทาง
ธุรกิจ
1.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น

กิจกรรม
จานวน
การเรี ยน
ชัว่ โมง การสอน และ
สื่ อที่ใช้
8
- บรรยาย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึ กทาโจทย์
ปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

3

สัปดาห์ บท
ที่
ที่

4-6

7-8

8-11

วัตถุประสงค์เฉพาะบท
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม
ของข้อมูลได้
7. สามารถวัดการกระจายของ
ข้อมูลได้
1.สามารถสร้างตาราง
ผลตอบแทนและตารางความ
สูญเสี ยโอกกาสได้
2. สามารถวิเคราะห์เลือก
ทางเลือกทางธุรกิจที่
เหมาะสมทั้งแบบไม่ใช้ความ
น่าจะเป็ น และใช้ความน่าจะ
เป็ นได้

2

3

4

หัวข้อ / รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

9
สถิตกิ บั การตัดสินใจทางธุรกิจ
2.1 ความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2.2 การแจกแจงความน่าจะเป็ น
และการหาค่าคาดหวังของตัวแปร
สุ่ม
2.3 การตัดสิ นใจทางธุรกิจ
2.4 ส่วนประกอบของการตัดสิ นใจ
2.5 การตัดสิ นใจทางธุรกิจโดยไม่
ใช้ความน่าจะเป็ น
2.6 การตัดสิ นใจทางธุรกิจโดยใช้
ความน่าจะเป็ น
สอบกลางภาควันที่ 29 ก.ค. 2556 เวลา 10:30 - 12:30 (บทที1่ - บทที2่ )
1. สามารถพิจารณาได้วา่ ตัว การวิเคราะห์ การถดถอยและ
4
แปรใดเป็ นตัวแปรอิสระและ สหสัมพันธ์ เชิงเส้ นอย่ างง่ าย
ตัวแปรใดเป็ นตัวแปรตาม
3.1 บทนา
2. สร้างสมการถดถอยเชิง
3.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นตรงเป็ น
เส้นตรงอย่างง่าย
3. วิเคราะห์สหสัมพันธ์และ 3.3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่าง
อธิบายความหมายได้
ง่าย
1. สามารถพิจารณาได้วา่
7
การประมาณค่ าพารามิเตอร์
ข้อมูลที่มีอยูเ่ ป็ นข้อมูล
4.1 บทนา
ประชากรหรื อข้อมูลจาก
4.2 การแจกแจงของตัวอย่าง
ตัวอย่าง
4.2 การประมาณค่าพารามิเตอร์
2. สามารถประมาณ
- ประเภทของการประมาณค่า
ค่าพารามิเตอร์เป็ น ทั้งค่าเฉลี่ย
- ระดับความเชื่อมัน่
และค่าสัดส่วนของประชากร
- การประมาณค่าเฉลี่ยของ
ชุดเดียว และประชากร 2 ชุด ประชากร
- การประมาณค่าสัดส่วนของ
ประชากร

กิจกรรม
การเรี ยน
การสอน และ
สื่ อที่ใช้

- บรรยาย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึ กทาโจทย์
ปฏิบตั ิ

(30%)
- บรรยาย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึ กทาโจทย์
ปฏิบตั ิ

- บรรยาย
ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ฝึ กทาโจทย์
ปฏิบตั ิ

ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

4

สัปดาห์ บท
ที่
ที่
11-13

13-14

14-15

5

6

7

วัตถุประสงค์เฉพาะบท

กิจกรรม
จานวน
การเรี ยน
หัวข้อ / รายละเอียด
ชัว่ โมง การสอน และ
สื่ อที่ใช้
8
- บรรยาย
การทดสอบสมมติฐาน
ยกตัวอย่าง
5.1 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
ประกอบ
การทดสอบสมมติฐาน
- ฝึ กทาโจทย์
5.2 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ปฏิบตั ิ
ค่าเฉลี่ยของประชากร
5.3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
สัดส่วนของประชากร

1. สามารถบอกหลักการใน
การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ
2. สามารถทาการทดสอบ
สมมติฐานค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 1กลุ่มและค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม
3. สามารถทาการทดสอบ
สมมติฐานค่าสัดส่วนของ
ประชากร 1กลุ่มและค่า
สัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม
สอบก่ อนสอบไล่ วนั ที่ 15 ก.ย. 2556 เวลา 17:00 - 19:00 (บทที3่ - บทที4่ ) (20%)
1. สามารถบอกหลักการใน
5
- บรรยาย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน 6.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ยกตัวอย่าง
ชนิดแจกแจงทางเดียว
ประกอบ
ชนิดแจกแจงทางเดียว
2. สามารถทาการวิเคราะห์
- ฝึ กทาโจทย์
6.2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหา
ความแปรปรวนชนิดแจกแจง คู่แตกต่าง
ปฏิบตั ิ
ทางเดียว
3. สามารถทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยเพื่อหาคู่แตกต่าง
1. สามารถบอกหลักการใน
4
การทดสอบสมมติฐานแบบ
การทดสอบสมมติฐานแบบ ไคสแควร์
ไคสแควร์
7.1 บทนา
2. สามารถทดสอบสัดส่วน
7.2 การทดสอบสัดส่วนของ
ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม
3. สามารถทดสอบความเป็ น 7.3 การทดสอบความเป็ นอิสระ
อิสระของสองตัวแปร
ของสองตัวแปร
สอบไล่ วนั ที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 15:00 - 18:00 (บทที5่ - บทที7่ ) (35%)

ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

คณะ
ผูส้ อน

5
2. แผนประเมินการเรียนรู้
2.1 สัดส่ วนการให้ คะแนน
2.1.1 คะแนนเก็บตลอดภาค
15%
- จิตพิสยั
5%
- ใบงาน
5%
- กิจกรรมกลุ่ม
5%
2.1.2 คะแนนสอบกลางภาค
30%
2.1.3 คะแนนสอบก่อนสอบไล่
20%
2.1.4 คะแนนสอบไล่
35%
รวม
100%
2.2 เกณฑ์ การประเมินผล
2.2.1 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 80% ของเวลาเรี ยนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบไล่
2.2.1 การประเมินผลการเรี ยนใช้วธิ ีการอิงเกณฑ์ดงั นี้
80 - 100
A
75 - 79
B+
70 - 74
B
65 - 69
C+
60 - 64
C
55 - 59
D+
50 - 54
D
0 - 49
F
หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน

1. เอกสารและตาราหลัก
คณาจารย์กลุม่ วิชาคณิ ตศาสตร์และสถิติ เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนวิชา สถิติธุรกิจ
เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ,2556.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
2.1 กัลยา วานิชย์บญั ชา. หลักสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 7.สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2547.
2.2 ณหทัย ราตรี . สถิติเบื้องต้น: แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 1.สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554.
2.3 ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์. ความน่าจะเป็ นและสถิติประยุกต์ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. สานักพิมพ์
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จากัด.2546.
2.4 ประสบชัย พสุนนท์. สถิติธุรกิจ. สานักพิมพ์ท๊อป. กรุ งเทพฯ. 2553.
2.5 ปรี ชา อัศวเดชานุกร เสาวรส ใหญ่สว่าง. สถิติเพื่อธุรกิจ.พิมพ์ครั้งที่ 1 .สานักพิมพ์
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