
มคอ.3 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา : คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควิชาสถิติประยกุต ์
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
  451331 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
   Business Mathematics 
2. จํานวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติประยกุต ์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมธัย ์
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 / ชั้นปีท่ี 3  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 421101  คณิตศาสตร์ 1  
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ     
9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  4 มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการนาํหลกัวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาทางดา้นธุรกิจ  โดยแปลงเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ หรือฟังกช์นัทาง
คณิตศาสตร์ และแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได ้นอกจากน้ีให้นักศึกษาเห็นความสําคญัและ
ประโยชน์ของวิธีการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถวิเคราะห์ แกปั้ญหาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ สามารถวิเคราะห์ แกปั้ญหาทางดา้นธุรกิจ และสามารถนาํความรู้
ความเขา้ใจในวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นธุรกิจขั้นประยกุตต่์อไป โดยปรับปรุง
เน้ือหาและแสดงตวัอยา่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
 

หมวดที ่3 : ลกัษณะและการดําเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวชิา 

การประยุกต์สมการเส้นตรง สมการเส้นโคง้ ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด  และเมตริกซ์ทางธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์  ดอกเบ้ียชั้นเดียว  ดอกเบ้ียทบตน้ เงินไดป้ระจาํแบบตลอดชีพ การประกนัชีวิต  หุน้ 
  
2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

อธิบายเพิ่มเติมตาม
ความตอ้งการของ
นกัศึกษาเฉพาะราย 

มีทาํแบบฝึกหดั และ
คน้ควา้งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ศึกษาดว้ยตนเองไม่
นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์ 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

มีการจดัตารางเวลาการเขา้พบเพื่อให้คาํปรึกษาและแนะนาํแก่นกัศึกษาเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห์โดยประกาศใหน้กัศึกษาทราบ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้พบไดต้ามตารางเวลาท่ีประกาศ 
 
 
 
 



หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวินยั มีความใฝ่รู้ และซ่ือสตัย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
-  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัยสุ์จริต 
-  มีวนัิย ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและผู้อืน่ 
-  มีความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้
อยา่งเหมาะสม 

-  เคารพสิทธิ เห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
-  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 
-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 
-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณ ตลอดจนแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 -  สอบยอ่ยเพือ่ใหน้กัศึกษาทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ และสามารถประเมินตนเองก่อน

การสอบวดัผลกลางภาคและปลายภาค 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเขา้เรียนและการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามกาํหนดเวลา 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากงานท่ีมอบหมาย 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบวดัผล 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้ในเร่ืองสมการเชิงเส้น  สมการไม่เชิงเส้น การหาค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด การหาจุดคุม้ทุน 
เมตริกซ์และการประยุกต ์การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ดอกเบ้ียเชิงเด่ียว ดอกเบ้ียทบตน้ ค่ารายงวด การ
ประกนัชีวิต พนัธบตัรและหุน้ 

2.2 วธีิการสอน 
-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณและวิเคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 -  สอบยอ่ยเพือ่กระตุน้ใหน้กัศึกษาทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 



2.3 วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาค ปลายภาค  สอบยอ่ย  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และทาํแบบฝึกหดั 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 มีความคิดอยา่งเป็นระบบ พฒันาความสามารถในการคาํนวณ และวิเคราะห์ปัญหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 
3.2 วธีิการสอน 
 ฝึกฝนในหอ้งเรียนระหว่างการบรรยาย และมอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณ
และวิเคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  
 
3.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  สอบยอ่ย  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และทาํแบบฝึกหดั 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
 มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถทาํงานเป็นกลุ่มได ้ ส่งงานไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา 
 
4.2 วธีิการสอน 
 มอบหมายงานเพ่ือใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และมีงานกลุ่มท่ีตอ้งทาํร่วมกนั 
 
4.3 วธีิการประเมินผล 
 ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 
 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

-  ฝึกฝนการคิดคาํนวณ วเิคราะห์ปัญหาโดยใชเ้ทคนิคทางคณิศาสตร์ตามเน้ือหาวิชา และใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
-  ฝึกฝนการนาํเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 



5.2 วธีิการสอน 
-  บรรยายและใหท้าํงานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรือโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา 
 

5.3 วธีิการประเมิน 
 ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 
   

หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หวัขอ้/ รายละเอียด จาํนวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน 

ส่ือท่ีใช ้(ถา้มี) 
ผูส้อน 

1 บทนาํ:  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัคณิตศาสตร์
ธุรกิจ 

3 บรรยาย  ผศ. ดร. ศิรประภา 

2 สมการเชิงเส้น และการประยกุต ์ 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
3 สมการไม่เชิงเส้น และการประยกุต ์ 3 บรรยาย / / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
4 จุดคุม้ทุน 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
5 อนุพนัธ์ของฟังกช์นั การหาค่าสูงสุดตํ่าสุด

ของฟังกช์นั 

3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

6 การประยกุตใ์ชอ้นุพนัธ์ของฟังกช์นัในทาง
ธุรกิจ 

3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

7 การอินทิเกรท และการประยกุต ์ 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
8 ทบทวนก่อนสอบ 3 ทาํแบบฝึกหดั  ผศ. ดร. ศิรประภา 
9 สอบกลางภาค  (9-15 มี.ค. 2558)  

10 สอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยั  (งดการเรียนการสอน) 13-17 มี.ค. 
11 เมตริกซ์และการประยกุต ์ 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
12 การโปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
13 ดอกเบ้ียเชิงเด่ียว 3 บรรยาย /มอบหมายงาน  ผศ. ดร. ศิรประภา 
14 วนัหยุดพกัการเรียนการสอน   (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) 10-16 เม.ย. 
15 ดอกเบ้ียทบตน้  บรรยาย / การบา้น  
16 ค่ารายงวด 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
17 การประยกุตท์ฤษฎีดอกเบ้ียในการลงทุน 

การคาํนวณเงินไดป้ระจาํแบบตลอดชีพและ
การประกนัชีวติ 

3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

18 นาํเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3   
19-20 สอบปลายภาค    



 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
การบา้น 

 ทุกสัปดาห์ 
2-7, 11, 12,15-17 

5% 
5% 

2  งานท่ีมอบหมาย (รายงานกลุ่ม) 18 10% 
3  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
9 

19-20 
40% 
40% 

 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลกั 
 - เอกสารประกอบการสอนวิชา 451331 คณิตศาสตร์ธุรกิจ โดย ผศ. ศิรประภา  มโนมธัย ์
 เอกสารและข้อมูลทีสํ่าคญั 
  ไม่มี 
2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

-  Bradley,T. (2008). Essential Mathematics for Economics and Business. 3rd edition, John Wiley & Sons, 
Ltd. U.K. 
 

-  Haeussler,E.F., Paul,R.S., and Wood, R. (2005). Introductory Mathematical Analysis for Business, 
Economics, and the Life and Social Sciences. 11th edition, Pearson Education, Inc. U.S.A. 

 


