มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :
คณะ/ภาควิชา
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์
หมวดที่ 1: ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
455201 ทฤษฎีดอกเบี ้ย (Interest Theory)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
รองศาสตราจารย์ ร้ อยเอก มานพ วราภักดิ์
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
421101 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics I)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง้ ล่ าสุด
4 มกราคม 2559
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 เพื่ อศึกษาวิธี การหามูลค่าของเงิ นที่ เวลาใดๆ ในลักษณะที่ มี การคิดดอกเบี ย้ แบบต่างๆ วิ ธี การ
คานวณมูลค่าของเงินฝากหรื อเงินกู้ยืม เมื่ อมี ก ารแบ่งจ่ายเงินจ านวนหนึ่งที่ เวลาต่างกัน และ
สามารถนาผลที่คานวณได้ ไปช่วยในการตัดสินใจได้
 เพื่อศึกษาวิธี การคานวณมูลค่าการไถ่ถอน การคานวณราคาพันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ และ
การประเมินโครงการจากอัตราผลตอบแทน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ ครอบคลุมหลักการ วิธีการ ความรู้ในการคานวณอัตราดอกเบี ้ยแบบต่างๆ
วิธีการคานวณมูลค่าเงินฝาก เงินกู้ และการลงทุนให้ มีความทันสมัย
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการคานวณดอกเบี ้ยเบื ้องต้ น ดอกเบี ้ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี ้ยทบต้ น ค่ าส่วนลด ฟั งก์ชนั เงิน
รวม ฟั งก์ชนั เงินสะสม ค่าเงินรวม ค่าเงินปั จจุบนั เงินรายงวด ลักษณะปั ญหาของเงินรายงวด หลัก
พีชคณิ ตกับการคานวณอัตราดอกเบี ้ย การคานวณตารางการไถ่ถอน และเงินทุนสะสมสาหรับการ
ชาระหนี ้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ การวิเคราะห์โครงการกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริมตามความต้ องการ
ต่อภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
การศึกษาด้ วยตนเอง
6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ ีอาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั ตารางการเข้ าพบ เพื่อให้ คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลตามความต้ องการ
เป็ นจานวน 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ภายหลังชัว่ โมงเรี ยน
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล ไม่แต่งเติมข้ อมูล มีความซื ้อสัตย์ตอ่ วิชาชีพ โดยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี ้
 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริ ต
 มีวินย
ั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 ภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ งและลาดับ
ความสาคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทังเคารพในคุ
้
ณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างปั ญหาหรื อประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเข้ าเรี ยนและส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
 ประเมินผลงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
ความรู้เกี่ยวกับการหามูลค่าของเงิน ณ เวลาใดๆ วิธีการคานวณมูลค่าของเงินฝาก เงินกู้ยืม
การคานวณมูลค่าการไถ่ถอน การคานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การคานวณราคาพันธบัตร
และหลักทรัพย์อื่นๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา และมอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ มีการฝึ กหัดแก้ ปัญหา
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบที่เน้ นการวัดหลักการและทฤษฎี
 งานที่นก
ั ศึกษาได้ รับมอบหมาย
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดคานวณอัตราดอกเบี ้ยและมูลค่าหลักทรัพย์
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกหัดแก้ ปัญหา และนาคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือในการ
คานวณหาคาตอบของปั ญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้ นข้ อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี การนาไปประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับรายวิชา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันโดยให้ มีการซักถามและร่ วมกัน
ค้ นหาคาตอบของปั ญหา
 พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
ให้ มีการซักถาม และมอบหมายงานเพื่อฝึ กหัดการแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินให้ คะแนนงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การแปลและการเขียนงานที่มอบหมาย
 พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศก
ึ ษา
 พัฒนาทักษะในการสืบค้ นข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต
 ทักษะการใช้ ฟังก์ชน
ั ทางการเงินจากโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel
5.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงานให้ ศก
ึ ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากเว็บไซด์ธนาคาร สถาบันการเงิน บริ ษัทประกัน
ชีวิต หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศก
ึ ษา
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5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจให้ คะแนนงานที่มอบหมาย
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/ รายละเอียด
ที่
1
แจกแจงรายละเอียดเนื ้อหาของรายวิชา
และบทที่ 1 อัตราดอกเบี ้ย
2
บทที่ 1 อัตราดอกเบี ้ย (ต่อ)
3
บทที่ 1 อัตราดอกเบี ้ย (ต่อ)

จานวน
ชัว่ โมง
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สือ่ ที่ใช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย

ผู้สอน

3
3

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

3
3

6
7
8
9
10
11
12

บทที่ 2 ปั ญหาพื ้นฐานเกี่ยวกับดอกเบี ้ย
บทที่ 2 ปั ญหาพื ้นฐานเกี่ยวกับดอกเบี ้ย
(ต่อ)
บทที่ 3 เงินรายปี
บทที่ 3 เงินรายปี (ต่อ)
บทที่ 3 เงินรายปี (ต่อ)
สัปดาห์สอบกลางภาค
สัปดาห์สอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย
บทที่ 4 อัตราผลตอบแทน
บทที่ 4 อัตราผลตอบแทน (ต่อ)

บรรยาย/ แบบฝึ กหัด
บรรยาย/ มอบหมาย
งาน
บรรยาย
บรรยาย/ แบบฝึ กหัด

3
3
3

บรรยาย
บรรยาย/ กรณีศกึ ษา
บรรยาย/ แบบฝึ กหัด

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

3
3

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

13
14
15
16
17

บทที่ 5 การชาระหนี ้
หยุดเทศกาลสงกรานต์
บทที่ 5 การชาระหนี ้ (ต่อ)
บทที่ 6 พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ
บทที่ 6 (ต่อ)

3

บรรยาย/ แบบฝึ กหัด
บรรยาย/ มอบหมาย
งาน
บรรยาย/ แบบฝึ กหัด

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

บทที่ 6 (ต่อ) สรุปบทเรี ยน
สัปดาห์สอบปลายภาค

3

บรรยาย/ กรณีศกึ ษา
บรรยาย / แบบฝึ กหัด
บรรยาย/ มอบหมาย
งาน
บรรยาย

4
5

18
19-20

3
3
3

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์

รศ.ร.อ.มานพ วราภักดิ์
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้
1
2
3
4

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
กรณีศกึ ษา
งานที่หมอบหมาย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
9
19
7, 15
3, 12, 17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
40%
15%
15%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
มานพ วราภักดิ.์ “ทฤษฎีดอกเบี ้ย.” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2549.
2. เอกสารและข้ อมูลที่สาคัญ
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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
http://www.beanactuary.org/exams/preliminary/?fa=financial-math-exam
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หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานีโ้ ดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรี ยนผล
การประเมินอาจารย์ผ้ สู อน พร้ อมทังขอข้
้ อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผ้ สู อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทาได้ โดยประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็น
จากนักศึกษาและ ผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้ รับผลประเมินอาจารย์ผ้ สู อนจะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ข้ อมูล เพิ่ม เติม เพื่ อนามาใช้ ในการสอน เช่น การอภิ ปรายการจัดการเรี ยนการสอน หรื อทาการวิจัย
ภายในห้ องเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อตามวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้ ในรายวิช าได้ จ าก การสอบถามนักศึกษาในชัน้ เรี ยน หรื อสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษา
รวมทัง้ ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรี ยนรู้ ของนักศึกษาโดยการตรวจข้ อสอบ
รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสยั
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ประสิทธิ ผลของรายวิชา จะมี การวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
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