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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์   ภาควิชาสถิตปิระยกุต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมลทั่วไปู  

1. รหสัและช่ือรายวชิา 
 040533102 ทฤษฎีดอกเบีย้ (Interest Theory) 
2. จาํนวนหน่วยกิต 
 3 หนว่ยกิต (3-0-6) 
3. หลักสตรและประเภทของรายวิชาู  
 วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิตธิุรกิจและการประกนัภยั 
4. อาจารย์ผ้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผ้สอนู ู  

รองศาสตราจารย์ ร้อยเอก มานพ   วราภกัดิ ์
5. ภาคการศึกษา/ปีการศกึษา/ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ชัน้ปีท่ี 2 
6. รายวชิาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040203101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I) 
7. รายวชิาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาครัง้ล่าสุด 
 21 ธนัวาคม 2561 
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หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือศึกษาวิธีการหามูลค่าของเงินท่ีเวลาใดๆ ในลกัษณะท่ีมีการคิดดอกเบีย้แบบต่างๆ วิธีการ

คํานวณมูลค่าของเงินฝากหรือเงินกู้ ยืม เม่ือมีการแบ่งจ่ายเงินจํานวนหนึ่งท่ีเวลาต่างกัน และ
สามารถนําผลท่ีคํานวณได้ไปช่วยในการตดัสนิใจได้ 

 เพ่ือศึกษาวิธีการคํานวณมลูค่าการไถ่ถอน การคํานวณราคาพนัธบตัร และหลกัทรัพย์อ่ืนๆ และ
การประเมินโครงการจากอตัราผลตอบแทน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับปรุงรายวิชาให้ครอบคลมุหลกัการ วิธีการ ความรู้ในการคํานวณอตัราดอกเบีย้แบบตา่งๆ 

วิธีการคํานวณมลูคา่เงินฝาก เงินกู้  และการลงทนุให้มีความทนัสมยั 
 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัการคํานวณดอกเบีย้เบือ้งต้น  ดอกเบีย้เชิงเด่ียว ดอกเบีย้ทบต้น ค่าส่วนลด ฟังก์ชนัเงิน
รวม ฟังก์ชนัเงินสะสม  ค่าเงินรวม ค่าเงินปัจจบุนั  เงินรายงวด  ลกัษณะปัญหาของเงินรายงวด หลกั
พีชคณิตกบัการคํานวณอตัราดอกเบีย้ การคํานวณตารางการไถ่ถอน และเงินทนุสะสมสําหรับการ
ชําระหนี ้พนัธบตัร และหลกัทรัพย์อ่ืนๆ  การวิเคราะห์โครงการกบัอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 
2. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบตั/ิงาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศกึษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ตอ่ภาคการศกึษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนกัศกึษาเฉพาะราย 

- การศกึษาด้วยตนเอง 
6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

 
3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 อาจารย์จดัตารางการเข้าพบ เพ่ือให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษาเป็นรายบคุคลตามความต้องการ
เป็นจํานวน 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ภายหลงัชัว่โมงเรียน 
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนร้ของนักศกึษาู  
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสทิธิของข้อมลูสว่น
บคุคล การไมเ่ปิดเผยข้อมลู ไมแ่ตง่เตมิข้อมลู มีความซือ้สตัย์ตอ่วิชาชีพ โดยมีคณุธรรมจริยธรรมตาม
คณุสมบตัหิลกัสตูร ดงันี ้

 ตระหนกัในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 
 มีวินยั ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
 ภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้งและลําดบั

ความสําคญั 
 เคารพสทิธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดศิรีของความเป็น์

มนษุย์ 
 เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ขององค์กรและสงัคม 
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.2 วิธีการสอน 
 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งปัญหาหรือประเดน็ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องรายวิชา 

 1.3 วิธีการประเมินผล 
 พฤตกิรรมการเข้าเรียนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
 ประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
 2.1 ความร้ที่ต้องได้รับู  

ความรู้เก่ียวกบัการหามลูค่าของเงิน ณ เวลาใดๆ วิธีการคํานวณมลูค่าของเงินฝาก เงินกู้ ยืม 
การคํานวณมลูคา่การไถ่ถอน การคํานวณอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ การคํานวณราคาพนัธบตัร
และหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 
 2.2 วิธีการสอน 

บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษา และมอบหมายงานให้นกัศกึษาได้มีการฝึกหดัแก้ปัญหา
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบท่ีเน้นการวดัหลกัการและทฤษฎี 
 งานท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมาย 
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3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

พฒันาความสามารถในการคดิคํานวณอตัราดอกเบีย้และมลูคา่หลกัทรัพย์ 
3.2 วิธีการสอน 

มอบหมายงานให้นกัศกึษาได้ฝึกหดัแก้ปัญหา และนําคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือในการ
คํานวณหาคําตอบของปัญหา 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวดัหลกัการและทฤษฎี การนําไปประยกุต์ใช้

ให้เหมาะสมกบัรายวิชา 
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพฒันา 

 พฒันาทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ เรียนด้วยกนัโดยให้มีการซกัถามและร่วมกนั
ค้นหาคําตอบของปัญหา 

 พฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 

4.2 วิธีการสอน 
 ให้มีการซกัถาม และมอบหมายงานเพ่ือฝึกหดัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินให้คะแนนงานท่ีมอบหมาย 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 

 ทกัษะการคดิคํานวณเชิงตวัเลข 
 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทัง้การพดู การฟัง การแปลและการเขียนงานท่ีมอบหมาย 
 พฒันาในการวเิคราะห์ข้อมลูจากกรณีศกึษา 
 พฒันาทกัษะในการสืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต 
 ทกัษะการใช้ฟังก์ชนัทางการเงินจากโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 

 5.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซด์ธนาคาร สถาบนัการเงิน บริษัทประกนั

ชีวิต  หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศกึษา 
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5.3  วิธีการประเมิน 
ตรวจให้คะแนนงานท่ีมอบหมาย 
 

หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/ รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชา 
และบทท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย 

3 บรรยาย รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 

2 บทท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อ) 3 บรรยาย/ แบบฝึกหัด รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
3 บทท่ี 1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อ) 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
4 บทท่ี 2 ปัญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับดอกเบี้ย 3 บรรยาย  รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
5 บทท่ี 2 ปัญหาพ้ืนฐานเกี่ยวกับดอกเบี้ย 

(ต่อ) 
3 บรรยาย/ แบบฝึกหัด รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 

6 บทท่ี 3 เงินรายปี  3 บรรยาย รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
7 บทท่ี 3 เงินรายปี (ต่อ) 3 บรรยาย/ กรณีศึกษา รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
8 บทท่ี 3 เงินรายปี (ต่อ) 3 บรรยาย/ แบบฝึกหัด รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
9 สัปดาห์สอบกลางภาค    
10 บทท่ี 4 อัตราผลตอบแทน 3 บรรยาย/ แบบฝึกหัด  
11 บทท่ี 4 อัตราผลตอบแทน (ต่อ) 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
12 บทท่ี 5 การชําระหนี้ 3 บรรยาย/ แบบฝึกหัด รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
13 บทท่ี 5 การชําระหนี้ (ต่อ) 3 บรรยาย/ กรณีศึกษา รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
14 บทท่ี 6 พันธบัตรและหลักทรัพย์อ่ืน ๆ 3 บรรยาย / แบบฝึกหัด รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
15 บทท่ี 6 (ต่อ) 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 
16 บทท่ี 6 (ต่อ)   สรุปบทเรียน 3 บรรยาย  รศ.ร.อ.มานพ  วราภักด์ิ 

17-18 สัปดาห์สอบปลายภาค    

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สปัดาห์ท่ี
ประเมิน 

สดัสว่นของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 30% 
2  สอบปลายภาค 17 40% 
3  งานท่ีหมอบหมายและสอบยอ่ย  30% 
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หมวดที่ 6 :  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตาํราหลัก 
มานพ วราภกัดิ.์   “ทฤษฎีดอกเบีย้.”  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2549. 

2. เอกสารและข้อมลที่สาํคัญู  
Bill Dalton. Financial Products: An Introduction Using Mathematics and Excel. 

Cambridge University Press, 2008. 
Frank Ayres, JR. Theory and Problems of Mathematics of Finance. Schaum Publishing, 

Co.,1963. 
McCutcheon, J.J. and Scott, W.F. An Introduction to the Mathematics of Finance. 

Heinemann: London, 1986. 
Peter Martin and Michael Burrow. Applied Financial Mathemetics. Prentice Hall, 1991. 
Robert Cissell, Helen Cissell, and David C. Flaspohler. Mathematics of Finance.  

6th edition. Houghton Mifflin Company, 1982. 
Stephen G. Kellison. The Theory of Interest. 2nd edition. McGraw-Hill, 1991. 
Tomas Cipra. Financial and Insurance Formulas. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 

2010. 
3. เอกสารและข้อมลแนะนําู  
 http://www.beanactuary.org/exams/preliminary/?fa=financial-math-exam 
 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานีโ้ดยนักศึกษา 
การประเมินประสทิธิผลในรายวิชานี ้ท่ีจดัทําโดยนกัศกึษา ได้จดักิจกรรมในการนําแนวคดิและ

ความเห็นจากนกัศกึษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน สงัเกตจากพฤติกรรมของผู้ เรียนผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทัง้ขอข้อเสนอแนะผา่นแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

การประเมินการสอน สามารถทําได้โดยประเมินจากผลการสอบของนกัศึกษา ความคิดเห็น
จากนกัศกึษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลงัจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอนจะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดัหากิจกรรมและ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัย
ภายในห้องเรียน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษารายวิชา์  
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสมัฤทธิในรายหวัข้อตามวตัถปุระสงค์์

การเรียนรู้ในรายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชัน้เรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
รวมทัง้ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสยั 
 
5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสมัฤทธิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการ์

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้  
 

 


