มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
451331 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
421101 คณิ ตศาสตร์ 1
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
4 มกราคม 2560

หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนําหลักวิธีการพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านธุรกิจ โดยแปลงเป็ นตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ หรื อฟั งก์ชนั ทาง
คณิ ตศาสตร์ และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ได้ นอกจากนี้ ให้นักศึกษาเห็ นความสําคัญและ
ประโยชน์ของวิธีการพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาทางด้านธุ รกิ จ และสามารถนําความรู ้
ความเข้าใจในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านธุรกิจขั้นประยุกต์ต่อไป โดยปรับปรุ ง
เนื้อหาและแสดงตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การประยุกต์สมการเส้นตรง สมการเส้นโค้ง ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด และเมตริ กซ์ทางธุ รกิ จและ
เศรษฐศาสตร์ ดอกเบี้ยชั้นเดียว ดอกเบี้ยทบต้น เงินได้ประจําแบบตลอดชีพ การประกันชีวิต หุน้
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ อธิบายเพิ่มเติมตาม
ภาคการศึกษา
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
มีทาํ แบบฝึ กหัด และ
ค้นคว้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเองไม่
น้อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
มีการจัดตารางเวลาการเข้าพบเพื่อให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําแก่นกั ศึกษาเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์โดยประกาศให้นกั ศึกษาทราบ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีความใฝ่ รู ้ และซื่อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ัย ตรงต่ อเวลา รับผิดชอบต่ อตนเองและผู้อนื่
- มีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม
- เคารพสิ ทธิ เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ รู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณ ตลอดจนแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
- สอบย่อยเพือ่ ให้นกั ศึกษาทบทวนบทเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ และสามารถประเมินตนเองก่อน
การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการสอบวัดผล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู ้ในเรื่ องสมการเชิงเส้น สมการไม่เชิงเส้น การหาค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด การหาจุดคุม้ ทุน
เมตริ กซ์และการประยุกต์ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ดอกเบี้ยเชิ งเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น ค่ารายงวด การ
ประกันชีวิต พันธบัตรและหุน้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณและวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
- สอบย่อยเพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาทบทวนบทเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ

2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค ปลายภาค สอบย่อย งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึ กหัด
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความคิดอย่างเป็ นระบบ พัฒนาความสามารถในการคํานวณ และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
ฝึ กฝนในห้องเรี ยนระหว่างการบรรยาย และมอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค ปลายภาค สอบย่อย งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึ กหัด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทํางานเป็ นกลุ่มได้ ส่ งงานได้ทนั ตาม
กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานเพื่อให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีงานกลุ่มที่ตอ้ งทําร่ วมกัน
4.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- ฝึ กฝนการคิดคํานวณ วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิ ศาสตร์ตามเนื้อหาวิชา และใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
- ฝึ กฝนการนําเสนอผลงานรายกลุ่ม

5.2 วิธีการสอน
- บรรยายและให้ทาํ งานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ/หรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ป
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา
5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/ รายละเอียด
จํานวน กิจกรรมการเรี ยน การสอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่ อที่ใช้ (ถ้ามี)
1
บทนํา: ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์
3
บรรยาย
ธุรกิจ
2
สมการเชิงเส้น และการประยุกต์
3
บรรยาย / การบ้าน
3
สมการไม่เชิงเส้น และการประยุกต์
3
บรรยาย / / การบ้าน
4
จุดคุม้ ทุน
3
บรรยาย / การบ้าน
5
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั การหาค่าสู งสุ ดตํ่าสุ ด
3
บรรยาย / การบ้าน
ของฟังก์ชนั
6
การประยุกต์ใช้อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ในทาง
3
บรรยาย / การบ้าน
ธุรกิจ
7
การอินทิเกรท และการประยุกต์
3
บรรยาย / การบ้าน
8
ทบทวนก่อนสอบ
3
ทําแบบฝึ กหัด
9
(9-15 มี.ค. 2558)
สอบกลางภาค
10
สอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย
(งดการเรียนการสอน)
11
เมตริ กซ์และการประยุกต์
3
บรรยาย / การบ้าน
12
การโปรแกรมเชิงเส้นเบื้องต้น
3
บรรยาย / การบ้าน
13
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
3
บรรยาย /มอบหมายงาน
14
วันหยุดพักการเรียนการสอน
(ช่ วงเทศกาลสงกรานต์ )
15
ดอกเบี้ยทบต้น
บรรยาย / การบ้าน
16
ค่ารายงวด
3
บรรยาย / การบ้าน
17
การประยุกต์ทฤษฎีดอกเบี้ยในการลงทุน
3
บรรยาย / การบ้าน
การคํานวณเงินได้ประจําแบบตลอดชีพและ
การประกันชีวติ
18
นําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
3
19-20
สอบปลายภาค

ผูส้ อน
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
13-17 มี.ค.
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
10-16 เม.ย.
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3

ผลการเรี ยนรู ้

วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
การบ้าน
งานที่มอบหมาย (รายงานกลุ่ม)
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
ทุกสัปดาห์
2-7, 11, 12,15-17
18
9
19-20

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
5%
5%
10%
40%
40%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 451331 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ โดย ผศ. ศิรประภา มโนมัธย์
เอกสารและข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
- 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.

