
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายละเอยีดของรายวชิา(Course Specification) 

รหัสวชิา    MAT๓๑๐๒  รายวชิา  คณติศาสตรการเงนิ 

สาขาวชิา คณติศาสตรสารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๒  ปการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดท่ี๑ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา   MAT๓๑๐๒   

ช่ือรายวชิาภาษาไทย คณติศาสตรการเงนิ 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ Financial Mathematics 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓ 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       วทิยาศาสตรบัณฑติ (คณติศาสตรสารสนเทศ)  

๓.๒ ประเภทของรายวชิา    หมวดวชิาเลอืก 

๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  อ.ดร.สาริสา  ปนคํา 

๔.๒ อาจารยผูสอน   อ.ดร.สาริสา  ปนคํา 

๕.  สถานท่ีตดิตอ ช้ัน ๕  ภาควชิาวทิยาศาสตร  คณะวทิยาศาสตร และเทคโนโลย ี./  

 E – Mail : sarisa.pi@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศกึษา / ชัน้ปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๒/  ช้ันปที ่๓ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ  ๒ คน 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี     

๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี  

๙. สถานท่ีเรยีน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๒ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่ ๒๕ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
 
 

หมวดท่ี๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

  เพื่อใหผูเรยีนมคีวามรู ความเขาใจ ในหลักการและทฤษฎเีกี่ยวกับคณติศาสตรการเงนิ  สามารถนําไป

ประยุกต ใชในชีวิตประจําวนัได โดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศทางคณติศาสตรมาใชในการคํานวณและวเิคราะห 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูทางดานคณิตศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เลือกใชเทคโนโลยีที่

สะดวกและเหมาะสม บูรณาการความรูดานคณิตศาสตรการเงินกับการวางแผนการบริหารดาน การเงินของตนเอง

และผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนนําความรูดังกลาวไปใชประกอบอาชีพเฉพาะได 

 
หมวดท่ี๓ ลักษณะและการดาํเนนิการ 

 
๑. คําอธบิายรายวชิา 

 ดอกเบี้ย คารายงวดและการวเิคราะหรายงวด  พันธบัตร หุน และหลักทรัพยชนดิอื่น ๆ การชําระหนี้   

  Interests, annuities and its analysis, bond, stocks, and other securities and settlements. 

 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ตอภาค

เรียน 

สอนเสริมตามความ

ตองการขอนักศกึษา

เฉพาะราย 

นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติตาม

ความตองการของตนเอง 

เฉพาะราย 

ศกึษาดวยตนเองอยาง 

๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจดัเวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทาํการสอน ๑ ช่ัวโมงสําหรับรายที่ตองการ 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  ช้ัน  ๕  อาคาร ๒๖  คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข  ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail)  sarisapinkham@gmai.com 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)  ดร สาริสา ปนคํา 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/sarisa.pi 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  เปนผูมคุีณธรรม จริยธรรม เสยีสละ มคีวามซื่อสัตยสจุริต 

 (๒)  มวีนิัยในการปฏบิัตติามกฎระเบยีบของสังคมและวชิาชีพ 

 (๓)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (๔)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 (๕)  มจีติสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลอืผูอื่นเมื่อมโีอกาส 

๑.๒   วธีิการสอน 

(๑)  บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณศีกึษาเก่ียวกับการประยุกตโจทยปญหาทางคณติศาสตรโดยเนน

ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒)  อภปิรายการแกปญหาทางดานคณติศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓)  ใหนักศกึษา วเิคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน  

๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการตรงเวลาของนักศกึษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(๒)  ประเมนิจากการมวีนิยัและการปฏบิัตตินในการเขารวมในกิจกรรมเสริม 

(๓)  ประเมนิจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

(๔)  ประเมนิจากความรับผดิชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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๒. ความรู 

๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูและความเขาใจ หลักการและทฤษฎทีี่สาํคัญในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา 

 (๒)  มคีวามรูเก่ียวกับความกาวหนาทางวชิาการในสาขาวชิาที่ศกึษา สามารถนาํความรูไปประยุกตใชใน

การแกปญหาในการทํางาน 

 (๓)  สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศกึษา กับความรูในศาสตร   อื่นๆ ทีเ่ก่ียวของเพื่อการ

พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

 (๔)  สามารถพัฒนาความรู ทกัษะ ความชํานาญในวชิาที่ศกึษาไดอยางตอเนื่อง 

๒.๒   วธีิการสอน 

(๑)  ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลกัการทางทฤษฎแีละประยุกตทางปฏบิัต ิ

(๒)  มอบหมายงานดวยการสบืคนขอมูลที่เก่ียวของ โดยนาํขอมูลทีไ่ดจากการศกึษามาวเิคราะหอยางถ่ี

ถวนมารวมกันวเิคราะหและอภปิรายอยางเปนเหตุเปนผล 

๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ทดสอบยอย ทดสอบกลางภาค  ทดสอบปลายภาค ดวยขอสอบวัดหลักการและทฤษฎ ี

(๒)  การทําโครงงานการแกปญหาทางดานคณติศาสตร 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถคิดวเิคราะหอยางมรีะบบ และมเีหตมุผีลตามหลักการทางวทิยาศาสตร 

 (๒)  นาํความรูทางวทิยาศาสตรและคณติศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

 (๓)  มคีวามใฝรู สามารถวเิคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

๓.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตร 

(๒)  มอบหมายงานใหนักศกึษาฝกทกัษะการแกปญหาทางคณติศาสตรตาง ๆ ได 

(๓)  อภปิราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพือ่น ๆ ในช้ันเรียน 

(๔)  สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณติศาสตรโดยใช 

      เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ทดสอบยอย สอบกลางภาค  และปลายภาค โดยเนนขอสอบการวเิคราะหและการแกปญหา ทางดาน 

คณติศาสตร 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มีมนุษยสัมพันธและมภีาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาท

ของสมาชิกกลุมที่ดไีด 

 (๒)  มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุมรวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ

สังคมและองคกร 

 (๓)  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม 

๔.๒   วธีิการสอน 

(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทมีและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล 

(๒)  การสาธติ  แสดงตัวอยางการแกโจทยปญหาทางดานคณติศาสตรเปนกรณศีกึษาโดยการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

(๓)  ใหนักศกึษา วเิคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน  

๔.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  การประเมนิผลตนเอง และเพื่อนรวมช้ันเรียน 

(๒)  ประเมนิพฤตกิรรมการทํางานเปนทมี 

(๓)  ประเมนิงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถประยุกตความรูทางคณติศาสตรและสถิต ิเพือ่การวเิคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ

นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (๒)  มทีักษะในการสือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ทักษะการพูด ฟง อาน และเขยีน รวมทัง้การเลอืกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 (๓)  มทีักษะและความรูภาษาอังกฤษหรอืภาษาตางประเทศอื่น เพือ่การคนควาไดอยางเหมาะสม 

 (๔)  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมปีระสทิธภิาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๖ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วธีิการสอน 

(๑)  สาธติและยกตัวอยางการแกโจทยปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตรที่เหมาะสม 

(๒)  มอบหมายงานใหนักศกึษาดวยตนเองโดยตดิตอสือ่การกับนักศกึษาผานทางเว็บไซต   

(๓)  มอบหมายใหนักศกึษาคนควาขอมลูทางอนิเตอรเนตสาํหรับทําโครงงานและนาํเสนอหนาช้ันเรียน 

๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิจากการตอบคําถาม และการอภปิรายในช้ันเรียน 

(๒)  ทดสอบการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตร 

๖. ดานอื่นๆ 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑ บทที่ ๑ เงนิ 

   ๑.๑  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การเงนิ 

   ๑.๒ การวัดคาของเงนิ 

 

 

๓ สอนออนไลน (1) 

ศกึษาแนวคิด วธิกีารและการประยุกต

ของเนื้อหาเก่ียวกับเงนิวามี

ความสําคัญและจําเปนตอการเรียนรู

อยางไร 

๒.  วเิคราะหเรื่องเงนิกับวชิา 

คณติศาสตร คณติศาสตรการเงนิที่

สามารถนํามา ประยุกตใชกับ

ชีวติประจําวันหรอือาจจะ นาํไปใชเปน

แนวทางในการประอาชีพ  

๓. สบืคนขอมูลเก่ียวกับคณติศาสตร 

การเงนิจากอนิเทอรเน็ต 

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๗ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๔. อภปิรายเนื้อหาดานคณติศาสตร 

การเงนิที่ตองการศกึษา วธิกีารศกึษา 

และการเลอืกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที่เหมาะสม โดยกําหนดหัวขอความรู 

เบื้องตนเก่ียวกับการเงนิ การวัดคา

ของเงนิ และทบทวนความรูลาํดับและ 

อนุกรมเพื่อเปนพื้นฐาน 

๕. ฝกทักษะการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชประกอบการคํานวณ 

 หรอืาจจะสรางเปนโปรแกรม

สําเร็จรูป ก็ได 

๖. มอบหมายใหทาํแบบฝกหดั 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน MATLAB  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๒ บทที่ ๒. ดอกเบี้ยเชิงเดยีว 

      ๒.๑ การคิดดอกเบี้ย 

      ๒.๒ เงนิรวมและคาปจจบุัน 

      ๒.๓ ผงัเวลา 

      ๒.๔ การคิดดอกเบี้ยเมื่อนับ

เวลาเปนวัน 

     ๒.๕ การจายเงนิบางสวน 

     ๒.๖ สวนลด 

 

๓ สอนออนไลน (2) 

๑.  ทบทวนความรูพื้นฐานการคิด

ดอกเบี้ยอยางงาย 

๒. อภปิรายการคิดดอกเบี้ยเชิงเดยีว

อยางงายโดยสรางเปนโปรแกรม

สําเร็จรูป ดวยการกําหนด

คาพารามเิตอรทีเ่ปลี่ยนแปลงได ผาน 

Google meet 

๓. หาแนวคิดการคํานวณดอกเบี้ย

เชิงเดยีวเมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขและ

สถานการณตาง ๆ 

๔. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๘ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

แบบฝกหัด  

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน Matcad  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๓ บทที่ ๒. ดอกเบี้ยเชิงเดยีว (ตอ) 

     ๒.๗  สมการมูลคา 

     ๒.๘ การวเิคราะหการลงทุน

ระยะสัน้ 

     ๒.๙ การจายเงนิเปนรายงวด 

 

๓ สอนออนไลน (3) 

๑. ทบทวนความรูเดมิ เรื่องดอกเบี้ย

เชิงเดยีว 

๒. ใหนยิามของสมการมูลคาพรอมทัง้

ยกตัวอยางและแสดงแนวคิด 

๓. ผูสอนและนักศกึษาวเิคราะหการ

ลงทุนระยะสัน้โดยคิดดอกเบี้ยเชิงเดยีว

อยางงาย 

๔. หาแนวทางการคํานวณการจายเงนิ

เปนรายงวดอยางงาย 

๕. สรางตารางการคํานวณการ

จายเงนิเปนรายงวดอยางงายเปน

โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเปลี่ยน

คาพารามเิตอรได 

๖. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน 

แบบฝกหัด  

สื่อการสอน  

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๙ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๔ บทที่ ๓ ดอกเบี้ยทบตน 

        ๓.๑ เงนิรวมและคาปจจุบัน 

        ๓.๒ อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

        ๓.๓ การคิดดอกเบี้ยเมือ่เวลา

ไมเต็มงวด 

 

๓ สอนออนไลน (4) 

๑. ใหนักศกึษาสบืคนความหมายของ 

ดอกเบี้ยทบตนจากอนิเตอรเนต็  

๒. อภปิรายความหมายของดอกเบี้ย

ทบตนเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน ศกึษา

คํานยิามของเงนิรวมและคาปจจุบัน

พรอมยกตัวอยางวเิคราะหการ

คํานวณหาอตัราดอกเบี้ยที่แทจริงวา

ตางหรอืเหมอืนกับดอกเบี้ย กลาวใน

ปจจุบันอยางไร  ผาน Google meet 

๓. คํานวณหาดอกเบี้ยเมื่อเวลาไมเต็ม

งวด 

ดวยการประยุกตจากการคิดดอกเบี้ย

เมอืเวลาเต็มงวด  

๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชใน

การคํานวณเก่ียวกับดอกเบี้ยทบตน 

๕. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน SCILAB Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

ดร. สารสิา  ปนคํา 

๕ บทที่ ๓ ดอกเบี้ยทบตน (ตอ) 

        ๓.๔ ระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ย 

        ๓.๕ สมการของมลูคา 

๓ ๑. ทบทวนสูตรการคิดดอกเบี้ยทบตน 

๒. วเิคราะหจากสูตรดอกเบี้ยทบตน 

เพื่อคํานวณหาระยะเวลาและอตัรา

ดอกเบี้ยที่แทจริง 

๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับ 

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๐ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

คํานวณหาระยะเวลาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่แทจริง 

๔. ใหบทนยิามของสมการของมูลคา 

๕. อภปิรายเพื่อหาแนวทางการสราง 

สมการมลูคาจากความเปนจริง 

๖. วเิคราะหสมการมูลคาโดยเลอืกใช 

เครื่องมอืในการแกปญหาอยาง

สมเหตสุมผล 

๗. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชใน 

การคํานวณเก่ียวกับสมการมลูคาที่

สามารถเปลี่ยนคาพารามเิตอรได 

๘. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน 

แบบฝกหัด 

๙. ทดสอบยอยคร้ังที่ ๑  

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน MATLAB Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.ssru.ac.th/teacher/ubol/ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณติศาสตร

การเงนิ๓. ตารางการคํานวณดอกเบี้ย

ทบตน 

๖ บทที่ ๔ คารายงวด 

       ๔.๑ แบบของคารายงวด 

       ๔.๒ เงนิรวมของคารายงวด

ธรรมดา 

       

๓ สอนออนไลน (5) 

๑. อภปิรายการจายคารายงวดอยาง

งาย ๆ ไมซับซอน ผาน Google meet 

๒. วเิคราะหการจายคารายงวดที่

ถูกตอง จะตองคํานงึถึงเรื่องอะไรบาง  

๓. ใหสบืคนแบบของคารายงวด 

๔. นําเสนอและอภปิรายแบบของเงนิ

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๑ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

รายงวดทีส่บืคนมาได 

๕.  รวมกันคํานวณหาเงนิรวมที่เกิด

จาก คารายงวดแบบธรรมดา 

๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปการ

คํานวณ คาเงนิรายงวดดวย 

๗. สรางตารางแสดงการหาคาเงนิราย

งวดและเงนิรวม 

๘. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน SCILAB Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๗ บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ) 

       ๔.๓ คาปจจุบันของคารายงวด 

       ๔.๔ การหาคารายงวด 

       

๓ สอนออนไลน (6) 

๑. ทบทวน อภปิรายซักถามความรู

เก่ียวกับเรื่องคารายงวด 

๒. วเิคราะหจากสูตรการจายคาเงนิ

รายงวดเพือ่หาแนวทางการคํานวณคา

ปจจุบันของคารายงวด 

๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

คํานวณ หาคาปจจุบันของคารายงวด

ดวยโปรแกรม GSP ที่สามารถเปลี่ยน

คาพารามเิตอรได 

๔. ใหนักศกึษาแบงกลุม เพื่อรวมกัน 

สรางตารางการหาคาปจจุบันของคา

รายงวดและนําเสนอหนาช้ันเรียน 

๕. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๒ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน Scilab Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๘ สอบกลางภาค    

๙ บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ) 

       ๔.๕ การหาจาํนวนงวดของคา

รายงวด 

       ๔.๖ การหาอตัราดอกเบี้ยของ

คารายงวด 

       

๓ ๑. ทบทวนสูตรการหาคาของเงนิราย

งวด เมื่อทราบคาเงนิปจจุบันหรอืเงนิ

รวมของคารายงวด ผาน Google meet 

๒. วเิคราะหความเปนไปไดวา 

สามารถหาจาํนวนงวดหรอืระยะเวลา

ในการชําระไดหรอืไม ถาไดจะหา

อยางไร 

๓. ศกึษาและวเิคราะหจากตวัอยางที่

กําหนดให 

๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปดวย GSP 

เพื่อใชในการคํานวณหาจํานวนงวดที ่

ตองชําระ 

๕. พจิารณาวาถาทราบเงนิรวมหรอื

คาปจจุบัน จํานวนเงนิที่ตองจายในแต

ละงวดและทราบจํานวนงวดแลวจะ

สามารถหาอตัราดอกเบี้ยไดหรอืไม ถา

ไดจะหาอยางไร ใหนักศกึษารวมกันหา

แนวทาง 

๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา

อัตราดอกเบี้ยของคารายงวด 

๗. ฝกทักษะงานที่ไดรับมอบหมายเปน

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๓ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน Matcad  Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๑๐ บทที่ ๔ คารายงวด (ตอ) 

       ๔.๗ คารายงวดแบบอืน่ ๆ  

             - คารายงวดทีม่กีาร

จายเงนิตอนตนงวด 

             - คารายงวดชนดิรับชา 

             - คารายงวดชนดิจายชา 

       

๓ ๑. ทบทวนการคํานวณหาคารายงวดที ่

เรียนมาแลว 

๒. เพิ่มเงือ่นไขทีอ่าจเกิดขึ้นจริง ๆ 

สําหรับการชําระเงนิเปนรายงวด เชน 

การชําระคารายงวดตอนตนงวด หรอื

จายชา เปนตน 

๓. วเิคราะหการจายคารายงวดเมื่อ

เวลาตาง ๆ จะมแีนวคิดอยางไร 

๔. ยกตัวอยางเปนกรณศีกึษาแลวแบง 

กลุมนักศกึษาวเิคราะหปญหาแลว

นําเสนอหนาช้ันเรียน แลวใหเพื่อนรวม 

กับวจิารณวาเหมาะสมถูกตองหรอืไม 

๕. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

แบบฝกหัด 

๖. ทบสอบกลางภาค 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน SCILAB Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๔ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

pi 

๑๑ บทที่ ๕ การผอนชําระและการสะสม

เงนิทุน 

       ๕.๑ การผอนชําระ 

       

๓ ๑. อภปิรายปญหาที่เคยไดยนิเก่ียวกับ 

การกูเงนิ การผอนชําระการคิดอัตรา

ดอกเบี้ยที่เกินกวากฎหมายกําหนด 

๒. ยกกรณศีกึษาเก่ียวกับการกูเงนิมา 

จํานวนหนึ่ง ผอนชําระเดอืนละเทา ๆ 

กัน และทราบอัตราดอกเบี้ยทีต่อง

ชําระแบบทบตน แลวใหนักศกึษาหา

แนวทางและคํานวณหาดอกเบี้ยที่ตอง

ชําระและการ จายเงนิตนคนืในแตละ

งวดอยางไร 

๓. พจิารณาจากสูตรการหาคาราย

งวด ในบทที ่๔ แลวพจิารณาหา

ดอกเบี้ยและเงนิตนที่เหลอื ผาน 

Google meet 

๔. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปจากขอ ๓ 

๕. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB 

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet  

 

ดร. สารสิา  ปนคํา 

๑๒ บทที่ ๕ การผอนชําระและการสะสม

เงนิทุน 

       ๕.๒ การสะสมเงนิทุน 

       

๓ ๑. อภปิรายปญหาในชีวติประจําวันที่ 

เก่ียวกับการวางแผนซื้อบาน ซื้อรถ

หรอือยางอืน่ ๆ วาจะสามารถทํา

อยางไรบาง และจะทราบไดอยางไรวา

ในอนาคตนัน้ จะมเีงนิทนุเทาไรและ

เพยีงพอที่จะซื้อ ของไดหรอืไม 

๒. ยกตัวอยางเปนกรณศีกึษาเก่ียวกับ 

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๕ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

การสะสมเงนิทนุ โดยพจิารณาจาก

เงื่อนไข ตางๆ กัน เชนจะตองสะสม

เปนจํานวนเงนิงวดละเทาไร เวลานาน

เทาไร หรอื จะไดรับเงนิรวมทัง้หมด

เทาไร 

๓. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปดวย GSP 

เพื่อคํานวณเก่ียวกับการสะสมเงนิทุน

ที่ สามารถเปลี่ยนคาพารามเิตอรได 

๔. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตร 

ชนดิตาง ๆ เชน SCILAB  Excel  GSP 

เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๑๓ บทที่ ๖ พนัธบตัรและหุน 

       ๖.๑ พันธบตัร 

       

๓ ๑. อภปิราย ซักถามเก่ียวกับความรู

เดมิ หรอืประสบการณของนกัศกึษา

เรื่อง พันธบัตรและหุน ผาน Google 

meet 

๒. สบืคนความรูเก่ียวกับพันธบัตรและ

หุนแลวนาํมาอภปิรายหนาช้ันเรียน 

๓. ยกตัวอยางกรณศีกึษาเพือ่หาแนว

ทางการสรางโปรแกรมเก่ียวกับการ

คํานวณพันธบตัร 

๔. ยกตัวอยางที่มสีถานการณที่

แตกตางกันไปแลวสรางสตูรหรอื

วธิกีารคํานวณ 

๕. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ใชใน

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๖ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

การคํานวณ 

๖. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB 

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๑๔ บทที่ ๖ พนัธบตัรและหุน (ตอ) 

       ๖.๒ หุน 

๓ ๑. เลาประสบการณเก่ียวกับหุนที่แต

ละคนมคีวามรูเดมิ 

๒. สบืคนขอมูลเก่ียวกับหุนจาก

เว็บไซตที่เก่ียวของโดยกําหนดหัวขอ

เปนศัพทที่เก่ียวของ อภปิรายศัพทที่

เก่ียงของกับหุนทัง้หมด ผาน Google 

meet 

๔. ยกตัวอยางของสถานการณหุนใน

แตละวันทาํการแลวอธบิาย

ความหมาย  

ตาง ๆ  

๕. ใหความหมายของดัชนรีาคาหุน 

พรอมทัง้ยกตัวอยางกรณศีกึษาเพื่อหา

แนวทางการคํานวณ 

๖. ยกตัวอยางที่เปนการคํานวณ

เก่ียวกับหุน โดยเนนการหาอตัรา

ผลตอบแทน 

๗. สรางโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใช

เปนโปรแกรมในการคํานวณเก่ียวกับ

หุนที่จําเปน 

๘. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๗ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

๑๕ บทที่ ๗ การวิเคราะหการลงทุน 

       ๗.๑ การวเิคราะหคาเสือ่ม

ราคา 

       ๗.๒ การวเิคราะหผลตอบแทน 

๓ ๑. สนทนาเก่ียวกับการลงทุนตาง ๆวา

มปีจจัยอะไรบางที่ควรคํานงึถึง 

๒. ใหความหมายและศัพทตาง ๆ ที่

จําเปนเก่ียวกับการลงทนุ 

๓. วเิคราะหคาเสือ่มราคาของการ

ลงทุน 

๔. อธบิายถึงชนดิของคาเสื่อมราคา

ตาง ๆ  

๕. ยกตัวอยางแสดงการคํานวณ

เก่ียวกับ คาเสื่อมราคา 

๖. สรางโปรแกรมสําเร็จรูปเพอ

คํานวณหาคาเสือ่มราคา 

๗. ยกตัวอยางแลวพจิารณาหาอัตรา 

ผลตอบแทนจากการลงทนุตาง ๆ  

๘. ฝกทักษะงานทีไ่ดรับมอบหมายเปน

แบบฝกหัด 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi 

ดร. สารสิา  ปนคํา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๘ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑๖ บทที่ ๗ การวเิคราะหการลงทุน 

     ๗.๒ การวเิคราะหผลตอบแทน 

๓ ๑. สนทนาเก่ียวกับการลงทุนตาง ๆวา

มปีจจัยอะไรบางที่ควรคํานงึถึง 

๒. ใหความหมายและศัพทตาง ๆ ที่

จําเปนเก่ียวกับการลงทนุ ผาน Google 

meet 

๓. ยกตัวอยางแลวพจิารณาหาอัตรา 

ผลตอบแทนจากการลงทนุตาง ๆ  

๔. นําเสนองานคนควากลุม 

สื่อการสอน 

๑. โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คณติศาสตรชนดิตาง ๆ เชน SCILAB  

Excel  GSP เปนตน 

๒. เว็บไซต  Google meet 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.

pi  

ดร. สารสิา  ปนคํา 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการเรียนรู วธีีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

๒, ๓ ทดสอบยอยคร้ังที่ ๑  

ทดสอบยอยคร้ังที่ ๒  

ทดสอบยอยคร้ังที่ ๓ 

สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

๔ 

๖ 

๑๓ 

๙ 

๑๗ 

๑๐% 

๑๐ % 

๑๐ % 

๒๐ % 

              ๒๐ % 

๔,๕ ผลจากการศกึษาดวยตนเองในหัวขอที่ไดรับ

มอบหมาย 

การทําแบบฝกหัดทายบท 

ตลอดภาค 

เรียน 

๒๐ % 

๑ การเขาช้ันเรียน 

การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค 

เรียน 

 

๑๐ % 

http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.pi
http://www.teacher.ssru.ac.th/serisa.pi


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๑๙ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

หมวดท่ี ๖ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
๑)  อําพล  ธรรมเจรญิ (2551). คณิตศาสตรการเงิน  กรุงเทพมหานคร : พทิักษการพมิพ 

   

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ๑)  โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณติศาสตร เชน MATLAB , SCILAB เปนตน 

 ๒)  โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL 

 ๓) กติตพิันธ คงสวัสดิ์เกยีรติ (2554). การใช Microsoft Excel ในการคํานวณทางการเงิน.  

                           http://www.tot.ru.ac.th/pdf/microsoftexcel2.pdf 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ๑)  Interest  - Wikipedia, the free encyclopedia.mht 

๒) อัตราดอกเบี้ยเงนิกู ธนาคารกรุงเทพ.  

 

หมวดท่ี ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

 การประเมนิผลประสทิธผิลในรายวชิานี้ ที่จดัทําโดยนักศกึษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ 

  ความเห็นจากนักศกึษาดวยวธิกีารดังตอไปนี้ 

- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตพฤตกิรรมระหวางการเรียน 

- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหา โปรแกรมสาํเร็จรูปและเนื้อหาคณติศาสตรอืน่ ๆ 

- วเิคราะหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

- แบบประเมนิผูสอนและแบบประเมนิรายวชิา 

- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซต http://www.facebook.com/sarisa.pinkham  ของรายวชิานี้ 

 
๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

      ในการประเมนิผลผูสอนไดใชกลยุทธดงัตอไปนี้คือ 

- ผลการทดสอบยอยในแตละคร้ัง  สอบกลางภาคและสอบปลายภาคของนักศกึษา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หนา | ๒๐ 

รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนรวมสาขาวชิาและการสะทอนการสอน การทวนสอบผลการประเมนิการเรยีนรูใน

แตละคร้ัง 

๓. การปรับปรุงการสอน 

นอกการประเมนิผลการสอนในขอที่ ๒ แลว สาขาวชิาไดดําเนนิการพัฒนาวชิาชีพครูดังตอไปนี้ 

- นํานวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน ( Lesson Study ) มาประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับรายวิชานี้ ซึ่ง

ประกอบดวยขัน้ตอนที่สําคัญ ๓ ขัน้ตอน  

ขัน้ตอนที่ ๑  การเขยีนแผนการสอน 

ขัน้ตอนที่ ๒  การทดลองสอนตามแผนที่สรางและมผีูสังเกตการสอน 

ขัน้ตอนที ่๓  สะทอนผลที่ไดจากการสอนจริง ๆ 

นําผลทีไ่ดไปปรับปรุงและแกไขแลวดําเนนิการขัน้ตอนดังนี้อยางสม่าํเสมอ  

- ทําการวจิัยในช้ันเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคนนําผลที่ไดจากการวจิัยมาใชปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวชิา 

- ทวนการสอบจากการสอบถามนักศกึษา   

- ทวนสอบการจากการประเมิณพฤติกรรมการมีสวนรวม และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับหมายของ

นักศกึษาตลอดภาคเรียน 

- ทวนสอบจากผลการเรียน 

 
๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจํารายวิชานี้แลว ไดมีการวางแผน และ

ปรับปรุงแนวการสอนในคร้ังตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดและวิธกีารสอนรวมทั้งโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อใหการเรียน

การสอนเกิดประสทิธภิาพสูงสุด 

 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๒๑ 
รายวชิา MAT๓๑๐๒ คณิตศาสตรการเงนิ  สาขาวชิาคณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวชิา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห

เชงิตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวชิา MAT๓๑๐๒ 

ชื่อรายวชิา  

คณติศาสตรการเงนิ 

Financial Mathematics 

                       

ความรับผดิชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจาํนวนไดตามความรับผดิชอบ 
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