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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี       วชิาการน า  จริยธรรมเด่น  เนน้เทคโนโลยี 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  / สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน 
 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
  SC216คณิตศาสตร์การเงิน 
 (Mathematics for Finance) 
  

2. จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต/  กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะดา้น 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
  อาจารยน์ลินี เวชวริิยกุล 
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี1/ ชั้นปีท่ี 2 
 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  
  SC113 แคลคูลสั 1 

  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  
  ไม่มี  

 

8. สถานทีเ่รียน  
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
  พฤษภาคม 2558 
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หมวดที ่2จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

1.1 เพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ผลตอบแทนของความเส่ียงของหุน้ พนัธบตัร 
และหลกัทรัพย ์

1.2 เพื่อศึกษาหลกัการลงทุนและค่าเส่ือมราคา การช าระหน้ีแบบต่างๆ 

1.3 เพื่อศึกษาการประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาดา้นการเงิน เช่น สัญญาสิทธ์ิ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา  
เพื่อใหน้กัศึกษามีทกัษะการค านวณ โดยน าคณิตศาสตร์มาประยกุตท์างดา้นการเงิน  

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

การค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ผลตอบแทนของความเส่ียงของหุน้ พนัธบตัรและหลกัทรัพย์ 
หลกัการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 
การช าระหน้ีแบบต่างๆ  การประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาดา้นการเงิน เช่น สัญญาสิทธ์ิ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตน
เอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 

45 ใหน้กัศึกษาทบทวนบทเรียนจากเน้ือหา 
วชิาทาง iTunes 
Uและผูส้อนจดัคาบสอนเสริมใหน้กัศึกษา
ประมาณ10 ชัว่โมง 

ฝึกท าแบบฝึกหดั 
ฝึกคน้ควา้ขอ้มูลทาง 
Internetและการฝึกปฏิบติักา
รใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
EXCEL 
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บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชัว่โมง) 

การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตน
เอง 

(ชัว่โมงต่อสัปดา
ห์) 

ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเต
อร์20ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัมีดงัต่อไปน้ี  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1.1.1 มีวนิยั  ตรงต่อเวลาและความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.1.2 มีความซ่ือสัตยแ์ละมีจิตส านึกในความรับผดิชอบต่อสังคม 
1.1.3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
1.1.4 เคารพและปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 

1.2  วธีิการสอน 
1.2.1 ฝึกใหน้กัศึกษามีวนิยั เขา้เรียนใหต้รงเวลาและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
1.2.2 มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท างานและก าหนดเวลาส่งงานท่ีชดัเจน 

1.2.3 แนะน าจรรยาบรรณในวชิาชีพใหน้กัศึกษาทราบ 
1.2.4สอนใหน้กัศึกษาเคารพและปฏิบติัตามกฎของมหาวทิยาลยั เช่นการแต่งกาย 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.3.1 พิจารณาการเขา้ชั้นเรียนโดยใชก้ารเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนระบบ Student Attendance 
1.3.2 การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้นและตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
1.3.3 การไม่คดัลอกงานของเพื่อนมาส่ง 
1.3.4 พิจารณาการแต่งกายตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

 
2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 
- เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถค านวณอตัราดอกเบ้ียแบบต่างๆ การค านวณมูลค่าปัจจุบนั มูลค่าอนาคต  
- การช าระหน้ีแบบต่างๆ พร้อมทั้งใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL 

มาใชใ้นการค านวณฟังกช์นัทางการเงิน   
- ค านวณผลตอบแทนของการจดั Port Folio ได ้ 
- การประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ในทางการเงินเช่น สัญญาสิทธ์ิ สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

 
2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย ใชก้ารถาม ตอบ มอบหมายงานใหน้กัศึกษาคน้ควา้ทาง Internet ใหน้กัศึกษาฝึกใช ้
โปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และใหน้กัศึกษาดว้ยตนเองทาง iTunes U 

2.3 วธีิการประเมินผล 
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
- ทดสอบยอ่ยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

- พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีเหตุมีผล เป็นระบบและสามารถวเิคราะห์ได ้ 
- มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ซ่ึงสามารถค านวณทางดา้นการเงินและน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได้ 
- มีทกัษะการใชเ้คร่ืองคิดเลขทางการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวชิาทางการเงินในขั้นสูง 

รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการสอบ License ทางการเงิน เช่น CISA 
ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองคิดเลขทางการเงินในการสอบ  

3.2 วธีิการสอน 
บรรยาย ใชก้ารถามตอบใหน้กัศึกษาฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL ในหอ้งปฏิบติัการ 

คอมพิวเตอร์ การใชเ้คร่ืองคิดเลขทางการเงินในการค านวณค่าต่างๆ ทางการเงิน 
ใหน้กัศึกษาศึกษาดว้ยตนเองจาก ทาง iTunes Uและคน้ควา้เพิ่มเติมจากInternet 

3.3 วธีิการประเมินผล 
        สอบกลางภาคทดสอบยอ่ย สอบปลายภาค และจากงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

- พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน  
- พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.2 วธีิการสอน 
     มอบหมายงานใหท้ า โดยก าหนดวนัและเวลาท่ีส่งอยา่งชดัเจน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
- การส่งงานตามก าหนดเวลา 

5.ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  
- ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจากinternet 
- ทกัษะการเรียนรู้ทางระบบ iTunes U 
- ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL ซ่ึงเป็นการค านวณต่างๆ ทางดา้นการเงิน 

5.2 วธีิการสอน 
บรรยาย มอบหมายงานใหน้กัศึกษา ฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL 
ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ การใหน้กัศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลจาก 
Internetและศึกษาดว้ยตนเองจากiTunes U 

 
5.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค สอบปลายภาค ทดสอบยอ่ยและจากการส่งงาน 
 

 วธีิการสอน )Teaching Approach)และการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Student – Centered Approach) 

 □การบรรยาย (Lecture) □การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □การฝึกปฏิบติั (Practice) □การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning) □การอภิปราย 
(Discussion) □การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 
 □การสมัมนา )Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □การเรียนการสอนแบบ  (Hybrid  Learning  System) 
 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
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  □การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 
 □กรณีศึกษา)Case Study) 
□อ่ืน ๆ (Others( )Please specify)........................................... 
 

 ส่ือการสอน(Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ  (Pictures)  □ ส่ือน าเสนอในรูปแบบ  (PowerPoint) 
 □ของจริง (Authentic Material) □โปรแกรมส าเร็จรูป 
 □ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 
 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
 

 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
□การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)□เกมส์ (Games) 

 □การระดมสมอง (Brainstorming) □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 □การน าเสนอ (Presentation)  □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)□การฝึกภาคสนาม  (Field Work)    
 □การทดลอง (Experiment)  □ การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
 □การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม □  การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวิชาการ 
 □อ่ืน ๆ (ระบุ) Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
 

 
หมวดที ่5แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 
 

สปัดาห์ท่ี 
(Week 

Number) 

หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 
(Topics) 

จ านวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน(Activities/Use 
ofEducational Media) 

อาจารย์
ผูส้อน 

1-6 Chapter 1Time Value of Money 
- Simple Interest 
- Compound Interest 
- Annuities 

18 คาบ  -บรรยาย 
 -ใชก้ารถามตอบ 
 -ท าโจทยใ์นหอ้งเรียน 
 - สอนการใชเ้คร่ืองคิดเลขทาง 
   การเงิน 

อ.นลินี 
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สปัดาห์ท่ี 
(Week 

Number) 

หวัขอ้บรรยาย/ปฏิบติัการ 
(Topics) 

จ านวนคาบ 
Period 

กิจกรรม/ส่ือการสอน(Activities/Use 
ofEducational Media) 

อาจารย์
ผูส้อน 

7 ทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยักบัมาม่า  วนัที ่5-10 ตุลาคม 2558 
8 สอบกลางภาค  จ.12 – ส.17 ต.ค.58 (วชิาSC216 สอบวนัที1่6 ต.ค.5812-14 น.)  
9 Chapter 2Spreadsheets 3 คาบ - ฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป EXCEL 

-ท างานส่ง 
อ.นลินี 

10-12 Chapter 3Risk and Return 9 คาบ  -บรรยาย 
 -ใชก้ารถามตอบ 
 -ท าโจทยใ์นหอ้งเรียน 

อ.นลินี 

13-15 Chapter 4Investments 8 คาบ  -บรรยาย 
 -ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ทางInternet 

อ.นลินี 

15-16 Chapter 5Applications 
 

4คาบ  -บรรยาย 
 -ใชก้ารถามตอบ 
 -มอบหมายงานใหน้กัศึกษาท าส่ง 

อ.นลินี 

 สอบปลายภาค จ.14 – ส.26 ธ.ค.58 (วชิาSC216 สอบวนัที1่8 ธ.ค.5813-16น.)  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ 
วธีิการประเมนิ 

 
ก าหนดเวลาการประเมนิ 

(สัปดาห์ที)่ 
สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

1 2, 3, 5 สอบ-กลางภาค 
(บทท่ี 1) 
-ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 
(บทท่ี 2) 
หมายเหตุ สอบท่ีหอ้ง 
ปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
-ปลายภาค 
(บทท่ี 3-4) 
-ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 
              (บทท่ี 5) 

8 
( 16 ต.ค. 5812-14 น.) 

11 
 
 
 

17 
(18 ธ.ค.58 13-16น.) 

18 
(จดัสอบนอกตาราง) 

30 % 
 

5 % 
 
 
 

35 % 
 

10 % 

2 1, 3, 4, 5 -สงัเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
- 
การฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
-การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2-16 20 % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
ใช้ PowerPoint ของผู้สอนเป็นหลกั 
ต ำรำ Timothy J. Biehler; The Mathematics of Money: Math for Business and Personal Finance Decisions 

 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เอกสารบทเรียนในiTunes UวชิาSC216 คณิตศาสตร์การเงิน 
 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 หนงัสือท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีสอน  

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา  
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา  
 ระบบการประเมินผูส้อนออนไลน์  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการเรียนของนกัศึกษา 
  - งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
  - พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน  
 

3. การปรับปรุงการสอน  
ใหน้กัศึกษาเขียนขอ้เสนอแนะในการเรียนการสอนหลงัจากสอบกลางภาค เพื่อน ามาปรับปรุง 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  
 มีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา พิจารณาขอ้สอบปลายภาคและการตดัเกรด  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
 -  ปรับปรุงรายวชิาตามนโยบายของคณะวชิา 
 -  การน าผลการประเมินผูส้อนของนกัศึกษามาปรับปรุง   


