มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT๓๑๐๒ รายวิชา คณิตศาสตรการเงิน
สาขาวิชา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที๑่ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา

MAT๓๑๐๒

ชื่อรายวิชาภาษาไทย

คณิตศาสตรการเงิน

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Financial Mathematics
๒. จํานวนหนวยกิต

๓

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรสารสนเทศ)

๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาเลือก

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อ.ดร.สาริสา ปนคํา

๔.๒ อาจารยผสู อน

อ.ดร.สาริสา ปนคํา

๕. สถานที่ติดตอ

ชั้น ๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ./
E – Mail : sarisa.pi@ssru.ac.th

๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่

๒/ ชั้นปที่ ๓

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๒ คน
๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี)
๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี)
๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หนา | ๑

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

หมวดที๒
่ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับคณิตศาสตรการเงิน สามารถนําไป
ประยุกต ใชในชีวิตประจําวันได โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตรมาใชในการคํานวณและวิเคราะห
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เลือกใชเทคโนโลยีที่
สะดวกและเหมาะสม บูรณาการความรูดานคณิตศาสตรการเงินกับการวางแผนการบริหารดาน การเงินของตนเอง
และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนนําความรูดังกลาวไปใชประกอบอาชีพเฉพาะได

หมวดที๓
่ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ดอกเบี้ย คารายงวดและการวิเคราะหรายงวด พันธบัตร หุน และหลักทรัพยชนิดอื่น ๆ การชําระหนี้
Interests, annuities and its analysis, bond, stocks, and other securities and settlements.
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง ตอภาค สอนเสริมตามความ
เรียน
ตองการขอนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติตาม ศึกษาดวยตนเองอยาง
ความตองการของตนเอง
๖ ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย

หนา | ๒
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทาํ การสอน ๑ ชั่วโมงสําหรับรายที่ตองการ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน ชั้น ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙
๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) sarisapinkham@gmai.com
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) ดร สาริสา ปนคํา
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/sarisa.pi

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา


(๑) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซือ่ สัตยสจุ ริต



(๒) มีวนิ ัยในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ



(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย



(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ



(๕) มีจิตสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส

๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตรโดยเนน
ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) อภิปรายการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และการปฏิบัตติ นในการเขารวมในกิจกรรมเสริม
(๓) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

หนา | ๓
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา


(๑) มีความรูแ ละความเขาใจ หลักการและทฤษฎีที่สาํ คัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา



(๒) มีความรูเ กี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชใน

การแกปญหาในการทํางาน


(๓) สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูในศาสตร อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อการ

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ


(๔) สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาที่ศกึ ษาไดอยางตอเนื่อง

๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทางปฏิบัติ
(๒) มอบหมายงานดวยการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษามาวิเคราะหอยางถี่
ถวนมารวมกันวิเคราะหและอภิปรายอยางเปนเหตุเปนผล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎี
(๒) การทําโครงงานการแกปญ
 หาทางดานคณิตศาสตร

๓.ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา


(๑) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ และมีเหตุมผี ลตามหลักการทางวิทยาศาสตร



(๒) นําความรูท างวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตา งๆไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม


(๓) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตร
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาฝกทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรตาง ๆ ได
(๓) อภิปราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพือ่ น ๆ ในชั้นเรียน
(๔) สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณิตศาสตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนา | ๔
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเนนขอสอบการวิเคราะหและการแกปญหา ทางดาน
คณิตศาสตร

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา


(๑) มีมนุษยสัมพันธและมีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทัง้ ในบทบาทของผูนํา และในบทบาท

ของสมาชิกกลุมที่ดีได


(๒) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมรวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและองคกร


(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม

๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทีมและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล
(๒) การสาธิต แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณิตศาสตรเปนกรณีศึกษาโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน
(๒) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(๓) ประเมินงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา


(๑) สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพือ่ การวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม


(๒) มีทักษะในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพทัง้ ทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม


(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพือ่ การคนควาไดอยางเหมาะสม



(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ
หนา | ๕
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาดวยตนเองโดยติดตอสือ่ การกับนักศึกษาผานทางเว็บไซต
(๓) มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลทางอินเตอรเนตสําหรับทําโครงงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตอบคําถาม และการอภิปรายในชัน้ เรียน
(๒) ทดสอบการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร

๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ
สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง

หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที๕่ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
บทที่ ๑ เงิน
๑.๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การเงิน
๑.๒ การวัดคาของเงิน

จํานวน
(ชม.)
๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
ดร. สาริสา ปน คํา
สอนออนไลน (1)
ศึกษาแนวคิด วิธีการและการประยุกต
ของเนื้อหาเกี่ยวกับเงินวามี
ความสําคัญและจําเปนตอการเรียนรู
อยางไร
๒. วิเคราะหเรื่องเงินกับวิชา
คณิตศาสตร คณิตศาสตรการเงินที่
สามารถนํามา ประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันหรืออาจจะ นําไปใชเปน
แนวทางในการประอาชีพ
๓. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับคณิตศาสตร
การเงินจากอินเทอรเน็ต
หนา | ๖

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๒

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๒. ดอกเบี้ยเชิงเดียว
๒.๑ การคิดดอกเบีย้
๒.๒ เงินรวมและคาปจจุบัน
๒.๓ ผังเวลา
๒.๔ การคิดดอกเบี้ยเมื่อนับ
เวลาเปนวัน
๒.๕ การจายเงินบางสวน
๒.๖ สวนลด

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
๔. อภิปรายเนื้อหาดานคณิตศาสตร
การเงินที่ตองการศึกษา วิธีการศึกษา
และการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม โดยกําหนดหัวขอความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการเงิน การวัดคา
ของเงิน และทบทวนความรูล าํ ดับและ
อนุกรมเพื่อเปนพื้นฐาน
๕. ฝกทักษะการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชประกอบการคํานวณ
หรือาจจะสรางเปนโปรแกรม
สําเร็จรูป ก็ได
๖. มอบหมายใหทาํ แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน MATLAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
ดร. สาริสา ปน คํา
สอนออนไลน (2)
๑. ทบทวนความรูพื้นฐานการคิด
ดอกเบี้ยอยางงาย
๒. อภิปรายการคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว
อยางงายโดยสรางเปนโปรแกรม
สําเร็จรูป ดวยการกําหนด
คาพารามิเตอรที่เปลี่ยนแปลงได ผาน
Google meet
๓. หาแนวคิดการคํานวณดอกเบี้ย
เชิงเดียวเมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขและ
สถานการณตา ง ๆ
๔. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
หนา | ๗

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๓

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๒. ดอกเบี้ยเชิงเดียว (ตอ)
๒.๗ สมการมูลคา
๒.๘ การวิเคราะหการลงทุน
ระยะสัน้
๒.๙ การจายเงินเปนรายงวด

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน Matcad
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
ดร. สาริสา ปน คํา
สอนออนไลน (3)
๑. ทบทวนความรูเดิม เรื่องดอกเบี้ย
เชิงเดียว
๒. ใหนิยามของสมการมูลคาพรอมทั้ง
ยกตัวอยางและแสดงแนวคิด
๓. ผูสอนและนักศึกษาวิเคราะหการ
ลงทุนระยะสั้นโดยคิดดอกเบีย้ เชิงเดียว
อยางงาย
๔. หาแนวทางการคํานวณการจายเงิน
เปนรายงวดอยางงาย
๕. สรางตารางการคํานวณการ
จายเงินเปนรายงวดอยางงายเปน
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเปลี่ยน
คาพารามิเตอรได
๖. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
หนา | ๘

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๔
บทที่ ๓ ดอกเบี้ยทบตน
๓.๑ เงินรวมและคาปจจุบัน
๓.๒ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
๓.๓ การคิดดอกเบี้ยเมือ่ เวลา
ไมเต็มงวด

๕

บทที่ ๓ ดอกเบี้ยทบตน (ตอ)
๓.๔ ระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ย
๓.๕ สมการของมูลคา

จํานวน
(ชม.)
๓

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
ดร. สาริสา ปน คํา
สอนออนไลน (4)
๑. ใหนักศึกษาสืบคนความหมายของ
ดอกเบี้ยทบตนจากอินเตอรเน็ต
๒. อภิปรายความหมายของดอกเบีย้
ทบตนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ศึกษา
คํานิยามของเงินรวมและคาปจจุบัน
พรอมยกตัวอยางวิเคราะหการ
คํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงวา
ตางหรือเหมือนกับดอกเบี้ย กลาวใน
ปจจุบันอยางไร ผาน Google meet
๓. คํานวณหาดอกเบี้ยเมื่อเวลาไมเต็ม
งวด
ดวยการประยุกตจากการคิดดอกเบี้ย
เมือเวลาเต็มงวด
๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชใน
การคํานวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยทบตน
๕. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน SCILAB Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
๑. ทบทวนสูตรการคิดดอกเบี้ยทบตน ดร. สาริสา ปน คํา
๒. วิเคราะหจากสูตรดอกเบี้ยทบตน
เพื่อคํานวณหาระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
หนา | ๙

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๖

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๔ คารายงวด
๔.๑ แบบของคารายงวด
๔.๒ เงินรวมของคารายงวด
ธรรมดา

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
คํานวณหาระยะเวลาและอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง
๔. ใหบทนิยามของสมการของมูลคา
๕. อภิปรายเพื่อหาแนวทางการสราง
สมการมูลคาจากความเปนจริง
๖. วิเคราะหสมการมูลคาโดยเลือกใช
เครื่องมือในการแกปญหาอยาง
สมเหตุสมผล
๗. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชใน
การคํานวณเกี่ยวกับสมการมูลคาที่
สามารถเปลี่ยนคาพารามิเตอรได
๘. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
๙. ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน MATLAB Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.ssru.ac.th/teacher/ubol/
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตร
การเงิน๓. ตารางการคํานวณดอกเบี้ย
ทบตน
ดร. สาริสา ปน คํา
สอนออนไลน (5)
๑. อภิปรายการจายคารายงวดอยาง
งาย ๆ ไมซับซอน ผาน Google meet
๒. วิเคราะหการจายคารายงวดที่
ถูกตอง จะตองคํานึงถึงเรื่องอะไรบาง
๓. ใหสืบคนแบบของคารายงวด
๔. นําเสนอและอภิปรายแบบของเงิน
หนา | ๑๐

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๗

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ)
๔.๓ คาปจจุบันของคารายงวด
๔.๔ การหาคารายงวด

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
รายงวดทีส่ ืบคนมาได
๕. รวมกันคํานวณหาเงินรวมที่เกิด
จาก คารายงวดแบบธรรมดา
๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปการ
คํานวณ คาเงินรายงวดดวย
๗. สรางตารางแสดงการหาคาเงินราย
งวดและเงินรวม
๘. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน SCILAB Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
สอนออนไลน (6)
๑. ทบทวน อภิปรายซักถามความรู
เกี่ยวกับเรื่องคารายงวด
๒. วิเคราะหจากสูตรการจายคาเงิน
รายงวดเพือ่ หาแนวทางการคํานวณคา
ปจจุบันของคารายงวด
๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
คํานวณ หาคาปจจุบันของคารายงวด
ดวยโปรแกรม GSP ที่สามารถเปลี่ยน
คาพารามิเตอรได
๔. ใหนักศึกษาแบงกลุม เพื่อรวมกัน
สรางตารางการหาคาปจจุบันของคา
รายงวดและนําเสนอหนาชั้นเรียน
๕. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน

ผูสอน

หนา | ๑๑
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๘
๙

หัวขอ/รายละเอียด

สอบกลางภาค
บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ)
๔.๕ การหาจํานวนงวดของคา
รายงวด
๔.๖ การหาอัตราดอกเบี้ยของ
คารายงวด

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน Scilab Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi

ผูสอน

๑. ทบทวนสูตรการหาคาของเงินราย ดร. สาริสา ปน คํา
งวด เมื่อทราบคาเงินปจจุบันหรือเงิน
รวมของคารายงวด ผาน Google meet
๒. วิเคราะหความเปนไปไดวา
สามารถหาจํานวนงวดหรือระยะเวลา
ในการชําระไดหรือไม ถาไดจะหา
อยางไร
๓. ศึกษาและวิเคราะหจากตัวอยางที่
กําหนดให
๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปดวย GSP
เพื่อใชในการคํานวณหาจํานวนงวดที่
ตองชําระ
๕. พิจารณาวาถาทราบเงินรวมหรือ
คาปจจุบัน จํานวนเงินที่ตองจายในแต
ละงวดและทราบจํานวนงวดแลวจะ
สามารถหาอัตราดอกเบี้ยไดหรือไม ถา
ไดจะหาอยางไร ใหนักศึกษารวมกันหา
แนวทาง
๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา
อัตราดอกเบี้ยของคารายงวด
๗. ฝกทักษะงานที่ไดรับมอบหมายเปน
หนา | ๑๒

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๑๐

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ)
๔.๗ คารายงวดแบบอืน่ ๆ
- คารายงวดทีม่ ีการ
จายเงินตอนตนงวด
- คารายงวดชนิดรับชา
- คารายงวดชนิดจายชา

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน Matcad Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
๑. ทบทวนการคํานวณหาคารายงวดที่ ดร. สาริสา ปน คํา
เรียนมาแลว
๒. เพิ่มเงือ่ นไขทีอ่ าจเกิดขึน้ จริง ๆ
สําหรับการชําระเงินเปนรายงวด เชน
การชําระคารายงวดตอนตนงวด หรือ
จายชา เปนตน
๓. วิเคราะหการจายคารายงวดเมื่อ
เวลาตาง ๆ จะมีแนวคิดอยางไร
๔. ยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาแลวแบง
กลุมนักศึกษาวิเคราะหปญ
 หาแลว
นําเสนอหนาชั้นเรียน แลวใหเพื่อนรวม
กับวิจารณวาเหมาะสมถูกตองหรือไม
๕. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
๖. ทบสอบกลางภาค
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน SCILAB Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
หนา | ๑๓

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

๑๑

บทที่ ๕ การผอนชําระและการสะสม
เงินทุน
๕.๑ การผอนชําระ

๓

๑๒

บทที่ ๕ การผอนชําระและการสะสม
เงินทุน
๕.๒ การสะสมเงินทุน

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

pi
๑. อภิปรายปญหาที่เคยไดยนิ เกี่ยวกับ ดร. สาริสา ปน คํา
การกูเงิน การผอนชําระการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกินกวากฎหมายกําหนด
๒. ยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกูเงินมา
จํานวนหนึ่ง ผอนชําระเดือนละเทา ๆ
กัน และทราบอัตราดอกเบี้ยทีต่ อง
ชําระแบบทบตน แลวใหนักศึกษาหา
แนวทางและคํานวณหาดอกเบี้ยที่ตอง
ชําระและการ จายเงินตนคืนในแตละ
งวดอยางไร
๓. พิจารณาจากสูตรการหาคาราย
งวด ในบทที่ ๔ แลวพิจารณาหา
ดอกเบี้ยและเงินตนที่เหลือ ผาน
Google meet
๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปจากขอ ๓
๕. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
๑. อภิปรายปญหาในชีวิตประจําวันที่ ดร. สาริสา ปน คํา
เกี่ยวกับการวางแผนซื้อบาน ซื้อรถ
หรืออยางอืน่ ๆ วาจะสามารถทํา
อยางไรบาง และจะทราบไดอยางไรวา
ในอนาคตนัน้ จะมีเงินทุนเทาไรและ
เพียงพอที่จะซือ้ ของไดหรือไม
๒. ยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาเกี่ยวกับ
หนา | ๑๔

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๑๓

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๖ พันธบัตรและหุน
๖.๑ พันธบัตร

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
การสะสมเงินทุน โดยพิจารณาจาก
เงื่อนไข ตางๆ กัน เชนจะตองสะสม
เปนจํานวนเงินงวดละเทาไร เวลานาน
เทาไร หรือ จะไดรับเงินรวมทัง้ หมด
เทาไร
๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปดวย GSP
เพื่อคํานวณเกี่ยวกับการสะสมเงินทุน
ที่ สามารถเปลี่ยนคาพารามิเตอรได
๔. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร
ชนิดตาง ๆ เชน SCILAB Excel GSP
เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
๑. อภิปราย ซักถามเกี่ยวกับความรู
ดร. สาริสา ปน คํา
เดิม หรือประสบการณของนักศึกษา
เรื่อง พันธบัตรและหุน ผาน Google
meet
๒. สืบคนความรูเกี่ยวกับพันธบัตรและ
หุนแลวนํามาอภิปรายหนาชั้นเรียน
๓. ยกตัวอยางกรณีศึกษาเพือ่ หาแนว
ทางการสรางโปรแกรมเกี่ยวกับการ
คํานวณพันธบัตร
๔. ยกตัวอยางที่มสี ถานการณที่
แตกตางกันไปแลวสรางสูตรหรือ
วิธีการคํานวณ
๕. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชใน
หนา | ๑๕

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๑๔

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๖ พันธบัตรและหุน (ตอ)
๖.๒ หุน

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
การคํานวณ
๖. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
๑. เลาประสบการณเกี่ยวกับหุนที่แต ดร. สาริสา ปน คํา
ละคนมีความรูเดิม
๒. สืบคนขอมูลเกีย่ วกับหุนจาก
เว็บไซตที่เกี่ยวของโดยกําหนดหัวขอ
เปนศัพทที่เกี่ยวของ อภิปรายศัพทที่
เกี่ยงของกับหุน ทั้งหมด ผาน Google
meet
๔. ยกตัวอยางของสถานการณหุนใน
แตละวันทําการแลวอธิบาย
ความหมาย
ตาง ๆ
๕. ใหความหมายของดัชนีราคาหุน
พรอมทั้งยกตัวอยางกรณีศึกษาเพื่อหา
แนวทางการคํานวณ
๖. ยกตัวอยางที่เปนการคํานวณ
เกี่ยวกับหุน โดยเนนการหาอัตรา
ผลตอบแทน
๗. สรางโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใช
เปนโปรแกรมในการคํานวณเกี่ยวกับ
หุนที่จําเปน
๘. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
หนา | ๑๖

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
ที่

๑๕

หัวขอ/รายละเอียด

บทที่ ๗ การวิเคราะหการลงทุน
๗.๑ การวิเคราะหคาเสือ่ ม
ราคา
๗.๒ การวิเคราะหผลตอบแทน

จํานวน
(ชม.)

๓

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
๑. สนทนาเกี่ยวกับการลงทุนตาง ๆวา ดร. สาริสา ปน คํา
มีปจจัยอะไรบางที่ควรคํานึงถึง
๒. ใหความหมายและศัพทตาง ๆ ที่
จําเปนเกี่ยวกับการลงทุน
๓. วิเคราะหคาเสือ่ มราคาของการ
ลงทุน
๔. อธิบายถึงชนิดของคาเสื่อมราคา
ตาง ๆ
๕. ยกตัวอยางแสดงการคํานวณ
เกี่ยวกับ คาเสื่อมราคา
๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพอ
คํานวณหาคาเสือ่ มราคา
๗. ยกตัวอยางแลวพิจารณาหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนตาง ๆ
๘. ฝกทักษะงานทีไ่ ดรับมอบหมายเปน
แบบฝกหัด
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi
หนา | ๑๗

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๖
บทที่ ๗ การวิเคราะหการลงทุน
๗.๒ การวิเคราะหผลตอบแทน

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
(ชม.)
การสอน/สื่อที่ใช
๑. สนทนาเกี่ยวกับการลงทุนตาง ๆวา ดร. สาริสา ปน คํา
๓
มีปจจัยอะไรบางที่ควรคํานึงถึง
๒. ใหความหมายและศัพทตาง ๆ ที่
จําเปนเกี่ยวกับการลงทุน ผาน Google
meet
๓. ยกตัวอยางแลวพิจารณาหาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนตาง ๆ
๔. นําเสนองานคนควากลุม
สื่อการสอน
๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คณิตศาสตรชนิดตาง ๆ เชน SCILAB
Excel GSP เปนตน
๒. เว็บไซต Google meet
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.
pi

สอบปลายภาค

๑๗

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
๒, ๓

๔,๕

๑

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
ทดสอบยอยครั้งที่ ๑
ทดสอบยอยครั้งที่ ๒
ทดสอบยอยครั้งที่ ๓
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ผลจากการศึกษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย
การทําแบบฝกหัดทายบท
การเขาชั้นเรียน
การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
๔
๖
๑๓
๙
๑๗
ตลอดภาค
เรียน
ตลอดภาค
เรียน

สัดสวน
ของการประเมินผล
๑๐%
๑๐ %
๑๐ %
๒๐ %
๒๐ %
๒๐ %

๑๐ %
หนา | ๑๘

รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) อําพล ธรรมเจริญ (2551). คณิตศาสตรการเงิน กรุงเทพมหานคร : พิทักษการพิมพ
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ
๑) โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เชน MATLAB , SCILAB เปนตน
๒) โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL
๓) กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554). การใช Microsoft Excel ในการคํานวณทางการเงิน.
http://www.tot.ru.ac.th/pdf/microsoftexcel2.pdf
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๑) Interest - Wikipedia, the free encyclopedia.mht
๒) อัตราดอกเบี้ยเงินกู ธนาคารกรุงเทพ.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดวยวิธีการดังตอไปนี้
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน
- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหา โปรแกรมสําเร็จรูปและเนื้อหาคณิตศาสตรอนื่ ๆ
- วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซต http://www.facebook.com/sarisa.pinkham ของรายวิชานี้
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินผลผูสอนไดใชกลยุทธดงั ตอไปนี้คือ
- ผลการทดสอบยอยในแตละครัง้ สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศึกษา
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-

การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวิชาและการสะทอนการสอน การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูใน
แตละครั้ง
๓. การปรับปรุงการสอน
นอกการประเมินผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวิชาไดดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูดังตอไปนี้
- นํ า นวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้น เรี ย น ( Lesson Study ) มาประยุ ก ต ใช เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ รายวิช านี้ ซึ่ ง
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๓ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนแผนการสอน
ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองสอนตามแผนที่สรางและมีผูสังเกตการสอน
ขั้นตอนที่ ๓ สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริง ๆ
นําผลทีไ่ ดไปปรับปรุงและแกไขแลวดําเนินการขั้นตอนดังนีอ้ ยางสม่าํ เสมอ
- ทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางตอเนื่อง
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา
- ทวนสอบการจากการประเมิณ พฤติกรรมการมีสวนรวม และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ หมายของ
นักศึกษาตลอดภาคเรียน
- ทวนสอบจากผลการเรียน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน การเรียนการสอนและการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ป ระจํารายวิชานี้ แล ว ได มี ก ารวางแผน และ
ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอนรวมทั้งโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหการเรียน
การสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
***********************

หนา | ๒๐
รายวิชา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงิน สาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง
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ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตรการเงิน
Financial Mathematics

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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