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รายวิชา 040513501   คณิตศาสตรธุรกิจ (Business Mathematics) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาตรประยุกต/ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาสถิติประยุกต 

 
หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

  040513501   คณิตศาสตรธุรกิจ (Business Mathematics)  
2.  จํานวนหนวยกิต     

3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวชิาสถิติประยุกต  
 เปนรายวชิาเฉพาะ กลุม่วิชาชีพ 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรประภา  มโนมัธย 
อาจารยผูสอน   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรประภา  มโนมัธย (SPM) 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
  ภาคการศึกษา  1/2564  ของชั้นปที่ 2  
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 040203101 คณิตศาสตร 1 
7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 - 
8.  สถานที่เรียน 

คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ     
9.  ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน เชน 
ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 1 กรกฎาคม 2564 
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หมวดที่ 2  ลักษณะและการดาํเนินการ 

 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

สมการเสนตรง สมการไมเชิงเสน อนุพันธ การหาคาเหมาะที่สุดของฟงกชันสําหรับตัวแปรเดียว  ปริพันธ
ของฟงกชัน  เมทริกซ  การประยุกตในทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  คณิตศาสตรการเงิน  ดอกเบี้ยเชิงเดีย่ว  ดอกเบี้ย
ทบตน คารายงวด 
 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห 

ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง) 

ฝกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

45 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

0 ชั่วโมง 
 

45 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมง/สัปดาห) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล A-F  S/U  P 
 
3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีจ่ะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษา 

1. ใหคําปรกึษาและแนะนาํทางวิชาการแกนักศึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมง/สปัดาห 

2. ใหคําปรกึษาแนะนําผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs): นักศกึษาสามารถ 
CLO 1. อธิบายจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ใชในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับปญหาทางธุรกิจได 
CLO 2. วิเคราะหและสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรสาํหรับปญหาทางธุรกิจได 
CLO 3. เลือกใชวิธีการทางคณศิาสตรแกปญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตรได 
CLO 4. ประยุกตใชคณิตศาสตรการเงิน คํานวณผลตอบแทนการลงทนุได 
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สําหรับรายวิชาที่เปน
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สําหรับรายวิชาที่รองรบัหลายหลักสูตร)  

 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs (สําหรบัรายวิชาที่เปนวิชาเฉพาะและรองรบัเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง) 
 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 
ELO 1: มีความซื่อสัตยและมี
ความรับผิดชอบตอหนาที่และ
ปฏิบัติไดตามจรรยาบรรณ 

    

ELO 2: สามารถจัดการขอมูล
และเลือกใชวิธีการทางสถติไิด

    

ELO 3: สามารถวิเคราะห
ขอมูลและประยุกตใชเครื่องมือ
ทางสถิตไิดอยางเหมาะสม 

    

 
ตารางที่ 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs (สําหรับ
รายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)  
 

คุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO … 

1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะดานความคดิสรางสรรค 
(Professional and Thinking Skills) 

    

2. ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทําประโยชนเพื่อสังคมและเปนท่ีพึ่งทาง
วิชาการ (Social Responsibility) 

    

3. มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี(Innovative 
and Technopreneur Mindset) 

    

4. สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ที่
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ขอ 4 

ผลลัพธการเรียนรูที ่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธการเรียนร ู 
ตาม CLOs 

CLO 1.  บรรยายพรอมยกตัวอยางการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
- การสอบกลางภาค 

CLO 2.  บรรยาย /ทําแบบฝกหัด  - การประเมินแบบฝกหัด 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 3.  บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
ทําแบบฝกหัด 

- การประเมินแบบฝกหัด 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

CLO 4.  บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
มอบหมายงาน 

- การประเมินแบบฝกหัด 
- ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
- การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 
หมวดที่ 4  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน   
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน  
สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวชิา ความสําคญัของ
คณิตศาสตรกับการนําไปใชทาง
เศรษฐศาสตรและธรุกิจ 

1,2 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

2 การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
ความสัมพันธและฟงกชัน 

2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
มอบหมายแบบฝกหัด 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

3 สมการเชิงเสน 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง ผศ.ดร. ศิรประภา 

4 สมการไมเชิงเสน 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง
แบบทดสอบยอย 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

5 การประยุกตสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน
กับปญหาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
มอบหมายแบบฝกหัด 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

6 อนุพันธและการประยุกต 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง  ผศ.ดร. ศิรประภา 

7 การหาคาเหมาะสุดของฟงกชัน 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
แบบทดสอบยอย 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

8 ปริพันธและการประยุกต 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
มอบหมายแบบฝกหัด 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

9 สอบกลางภาค     
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

10 เมทริกซและการประยุกต 2,3 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
มอบหมายแบบฝกหัด 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

11 คณิตศาสตรการเงนิ 

 
2,3,4 3 บรรยายและยกตัวอยาง 

แบบทดสอบยอย 
ผศ.ดร. ศิรประภา 

12 ดอกเบี้ยเชิงเดียว 

สวนลด 
2,3,4 3 บรรยายและยกตัวอยาง 

มอบหมายงาน 
ผศ.ดร. ศิรประภา 

13 ดอกเบี้ยทบตน 2,3,4 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
แบบทดสอบยอย 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

14 คารายงวดกรณีจายสิ้นงวด 2,3,4 3 บรรยายและยกตัวอยาง ผศ.ดร. ศิรประภา 

15 คารายงวดกรณีจายตนงวด 2,3,4 3 บรรยายและยกตัวอยาง 
แบบทดสอบยอย 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

16 นําเสนองานที่คนควา 2,3,4 3 นําเสนองานที่นักศึกษา
ไดรับมอบหมาย 

ผศ.ดร. ศิรประภา 

17 สอบปลายภาค     
 
2.  แผนการประเมินตามผลลพัธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (ใหตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการ
เรียนรูฯ mapping ตามที่ระบไุวใน มคอ. 2)  

ผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหที่) 

สัดสวนของการประเมินผล 

CLO 1, 2, 3, 4 สอบกลางภาค 9 35% 
CLO 1, 2, 3, 4 สอบปลายภาค 17 35% 
CLO 1, 2, 3, 4 แบบทดสอบยอย 4, 7, 11, 13, 15 10% 
CLO 2, 3, 4 แบบฝกหัดที่มอบหมาย 2, 5, 8, 10 10% 
CLO 4,5 นําเสนองานที่ไดรบัมอบหมาย 16 10% 

 
หมวดที่ 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ตําราและเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน 
 ศิรประภา มโนมธัย.  คณิตศาสตรธุรกิจ กรุงเทพมหานคร: ศูนยผลิตตาํราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, 2561. 

สมนึก ทับพันธ. คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเบื้องตน. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. 
Ramachandran,S., Raman, S., Padmanabhan, S.T., Prakash, V., Meenakshi, K. Business 
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หมวดที่ 6 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธการประเมินการจดัการเรียนรู 
 แบบประเมินผูสอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจดัการเรียนรู 
 สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศกึษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจาํภาควชิาและคณะ 
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒอิื่น ๆ  

ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 
 

 


