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รายละเอยีดของรายวชิา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  
 EC412        การลงทุนและการวเิคราะห์หลกัทรัพย  ์  
                   ( Investment and Security Analysis)  
2. จ านวนหน่วยกติ 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
     หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์บณัฑิต หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 
       ( กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน – วชิาเอกบงัคบั ) 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน  
 อาจารยเ์รวดี  พานิช 
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี  …1…. / ชั้นปีท่ี ……4…… 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 
 EC312 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 
 EC313 บริหารสินเช่ือ 

7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites) (ถ้ามี) 
EC417 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 

8.  สถานทีเ่รียน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และนอกสถานท่ี   

9.  วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
       6 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ ตระหนักรู้ถึง ความหมายและความส าคญัของการลงทุน 
ประเภทของการลงทุน ลกัษณะและประเภทของหลกัทรัพย ์กระบวนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
เคร่ืองช้ีภาวะตลาดหลกัทรัพย ์

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถวดัและประเมิน วธีิการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์
วธีิการวดัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด่ียวและกลุ่มหลกัทรัพย ์ 

1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถ วเิคราะห์ ประเภทขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพย ์
และวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ากปัจจยัพื้นฐานและจากปัจจยัทางเทคนิคเพื่อการตดัสินใจลงทุน 

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันารายวชิา 
 
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดศึ้กษาไปเป็นพื้นฐานในเรียนรู้และวเิคราะห์หลกัทรัพย์

ในขั้นสูงต่อไปได ้ ทั้งน้ีเพื่อน าไปสร้างความส าเร็จในการลงทุน ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยัส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ การศึกษาหาความรู้ความช านาญทางวชิาการซ่ึงเป็นพื้นฐาน หรือเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ การลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด ณ ระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้  ประการต่อมา 
คือความมุ่งมัน่ ตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ 
เลือกใชแ้ละกลัน่กรองขอ้มูลโดยใชห้ลกัวชิาการความรู้ท่ีไดศึ้กษามา ประการสุดทา้ยคือ 
การระลึกรู้และใชว้จิารณญาณก่อนการตดัสินใจ โดยยดึความถูกตอ้ง เท่ียงตรง 
ตามหลกัเหตุผลซ่ึงอา้งอิงกบัความรู้ทางดา้นวชิาการท่ีไดศึ้กษามา 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา  
 

ความหมายและความส าคญัของการลงทุน ประเภทของการลงทุน 
ลกัษณะและประเภทของหลกัทรัพย ์กระบวนการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เคร่ืองช้ีภาวะตลาดหลกัทรัพย ์
วธีิการประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย ์
วธีิการวดัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด่ียวและกลุ่มหลกัทรัพย ์
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ประเภทของขอ้มูลและการวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ากปัจจยัพื้นฐาน และการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
เพื่อการตดัสินใจลงทุน  
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรย
าย 

(ชัว่โ
มง) 

สอนเสริมประสบการณ์จากวทิยากรผู้เช่ีย
วชาญเฉพาะทาง 

(ชัว่โมง) 

ดูงานภาคสนาม/สอบ
ปากเปล่า 
(ชัว่โมง) 

 
 

รวม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

 Click to win 
- Porfolio 

(ชัว่โมงต่อสัป
ดาห์) 

33 
 

6 
 

6 
 

45 
(15 
สัปดา
ห์.) 
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3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.วนัจนัทร์-วนัศุกร์ รวมเวลาใหค้  าปรึกษารายบุคคล  = 5  ช.ม/สัปดาห์ 
 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานแต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงั   มีดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา  
  1. การคิด วเิคราะห์ การวพิากษว์จิารณ์ และการตดัสินใจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลแนวคิด 

และทฤษฎีท่ีถูกตอ้ง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบในการท างาน  
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และความกลา้หาญในการแสดงความคิดเห็นท่ีถูกตอ้ง 
  4. ความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อหนา้ท่ีและต่อตนเองและกลุ่มสังคม  ในงานทีไดรั้บมอบหมาย 
  5.ความเสียสละ การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสังคม ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 1.2 วธีิการสอน  
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 1. บรรยาย ตามเน้ือหาตามประมวลรายวชิา  
 2. เชิญวทิยากรผูช้  านาญเฉพาะทางในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง บรรยายเสริม และศึกษากรณีศึกษา 
 3. ศึกษานอกสถานท่ี เช่นการอบรม หรือดูงานในองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาด  
           หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 
 4. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบติัเพื่อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนต่างๆ   
           เช่น การติดตามบนัทึกผลการลงทุนใน ตลาดหลกัทรัพยจ์  าลอง “Click to win : SET”   และ  
           การทดลองท า Company Visit กบัธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

1.3 วธีิการประเมินผล  
  วดัจากการท าแบบประเมินผลจาก 
 - การเขา้ร่วมกิจกรรม(Practical Activity) เช่นดูงานและการอบรมเสริมบทเรียน  
- สอบปากเปล่า(Oral examination) จากการท ารายงานด่ียวและกลุ่มและการน าเสนอ 

 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 1. ความรู้เบ้ีองตน้ในการลงทุน 
 2. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพย ์และการเขา้ถึงตลาด 
 3. ประเภทของหลกัทรัพย ์
 4. วธีิประเมินมูลค่าท่ีแทจ้ริงของหลกัทรัพย  ์
 5. วธีิการวดัอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด่ียวและกลุ่ม 
                6. การวเิคราะห์ประเภทของขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพย ์ 
                7. การวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ากปัจจยัพื้นฐานเพื่อการตดัสินใจลงทุน  
                8. การวเิคราะห์หลกัทรัพยจ์ากปัจจยัทางเทคนิคเพื่อการตดัสินใจลงทุน   
 2.2 วธีิการสอน  

 1. บรรยาย 
 2. คน้หาแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพยจ์ากองคก์รภายนอก  
 3. ทดลองเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยตนเอง ผา่นโปรแกรมเทรด ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

     ไทย (The Stock Exchange of Thailand) ลองใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ราคาดว้ยกราฟเทคนิค 
4. เรียนรู้ภาคปฏิบติัจากวทิยากรภายนอก หรือการดูงานในองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

       2.3 วธีิการประเมินผล  
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 วดัผลจากขอ้สอบอตันยั 
จากการท ารายงานเด่ียวและกลุ่มและการน าเสนอผลงานดว้ยวธีิสอบปากเปล่า 
และหนา้ชั้นเรียน 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา  

 - ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
               - ความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
               - ความสามารถในการสังเคราะห์องคค์วามรู้และน าไปปรับใช้ 
       
3.2 วธีิการสอน  

   - บรรยายในหอ้งเรียน 
-  ดูงาน 

             -  ฝึกการคิดวเิคราะห์และสังเคราะห์ จากรายงานเด่ียวหรือกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย 
       -  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวเิคราะห์ หนา้ชั้นเรียนและในกลุ่ม 

  
3.3 วธีิการประเมินผล  

               วดัผลจากขอ้สอบอตันยั 
จากการท ารายงานเด่ียวและกลุ่มและการน าเสนอผลงานดว้ยวธีิสอบปากเปล่า 
และหนา้ชั้นเรียน 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

- มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
              - มีความสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
       4.2 วธีิการสอน  

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
 4.3 วธีิการประเมินผล  

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการท ารายงานด่ียว/กลุ่มและการน าเสนอ 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
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 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  
  - ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลและการใชโ้ปรแกรมการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์น SET 
  - ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ 
 5.2 วธีิการสอน  

- บรรยาย ผา่นระบบ Hybrid  เขา้สู้ตลาดดว้ยโปรแกรมผา่น Internet ระบบ  Online  
             - มอบหมายงาน แบบฝึกหดั ติดต่อซกัถามผา่น Social media : Facebook และ line  
 - ฝึกท าโจทยปั์ญหาและการวเิคราะห์โดยใชค้ณิตศาสตร์ 
        5.3 วธีิการประเมินผล 

-สังเกต นบัจ านวนการเขา้ร่วมกลุ่มใน Social media 
- รับฟัง แนะน า รอการปรับปรุงแกไ้ข และประเมินจากการท ารายงานเด่ียว/กลุ่ม  

            - วดัผลจากขอ้สอบอตันยัปลายภาค 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน  
สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียน

การสอน 
และส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยาย 
-เน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
-รูปแบบ  การเรียนและการวดัผล 
-หนงัสือ/ต าราประกอบการเรียนการสอน 
 

1 ประมวลรายวชิ
า EC412 
(มคอ.3 EC412) 
 

อ.เรวดี พานิช 

1 บทที ่1 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการลงทุน 
1.1  ความหมายของการลงทุน 
1.2  ความส าคญัของการลงทุน 
1.3  ประเภทของการลงทุน 
1.4  จิตวทิยาเก่ียวกบัการลงทุนของนกัลงทุน 
1.5  ลกัษณะและประเภทของหลกัทรัพยเ์พื่อ  
      การลงทุน 
- แบบฝึกหัด 

2 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 
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2 บทที ่2  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัตลาด  

             หลกัทรัพย์ 
2.1 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
     - ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
       (Stock Exchange of Thailand:SET) 
     - ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
       (Market for Alternative Investment:MAI) 
     - ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
       (Thailand Futures Exchange:TFEX)  
     - ตลาดตราสารหน้ี 
       (Bond Electronic Exchange:BEX) 
     - ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย     
       (The exclusive agricultural futures  
         exchange in Thailand :AFET) 
2.2 ตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ 
 แบบฝึกหัด 
 

3 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 

3 บทที ่3  กระบวนการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
3.1  ระบบการซ้ือขาย 
3.2  ช่วงเวลาการซ้ือขาย 
3.3  วธีิการซ้ือขาย 
3.4  ขั้นตอนการซ้ือขาย 
3.5  ประเภทค าสั่งซ้ือขาย 
3.6  หน่วยการซ้ือขาย 
3.7  กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัราคาหลกัทรัพย ์
3.8  การเปิดบญัชีซ้ือขาย 
3.9  การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยท่ี์ 
       จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
3.10  เคร่ืองช้ีภาวะตลาดหลกัทรัพย ์
3.11  มาตรการก ากบัดูแลของตลาดหลกัทรัพย ์ 

3 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 
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         แห่งประเทศไทยในช่วงซ้ือขาย 
3.12  ภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในตลาด 
         หลกัทรัพย ์
แบบฝึกหัด 
 

4-5 บทที่ 4  การประเมินมูลค่าทีแ่ท้จริงของ 
             หลกัทรัพย์ 
4.1  หลกัของการประเมินมูลค่าหุน้สามญั 
4.2  การประเมินมูลค่าหุน้สามญัเบ้ืองตน้ดว้ย    
       อตัราส่วนทางการเงิน 
 
4.3  การประเมินมูลค่าหุน้สามญัดว้ยการคิดลด  
        เงินปันผล 
4.4  การประเมินมูลค่าหุน้สามญัโดยใชก้ระแส 
        เงินสดอิสระ 
4.4  การประเมินมูลค่าหุน้สามญัใชต้วัคูณราคา 
แบบฝึกหัด 
 

6 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 

6-7 บทที ่5  การวดัผลตอบแทนและความเส่ียงจาก  
             การลงทุนในหลกัทรัพย์ 
5.1  การค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน 
       -  อตัราผลตอบแทนรายงวด 
       -  อตัราผลตอบแทนกบัภาษี 
       -  อตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ 
5.2  ความเส่ียงจากการลงทุน 
5.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนท่ี  
       ตอ้งการกบัความเส่ียง 
แบบฝึกหัด 
 

6 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 

8 บทที ่6 การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย์ 
6.1   แนวคิดการกระจายสินทรัพยล์งทุน 

3 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ

อ.เรวดี พานิช 



 9 

6.2  การกระจายการลงทุน อตัราผลตอบแทน 
       และความเส่ียงของกลุ่มหลกัทรัพย ์ 
6.3  กลยทุธ์การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์
6.4  การวดัผลการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์
แบบฝึกหัด 
 

ละท าแบบฝึกหั
ด 

9 บทที ่7  การวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ  
             ตัดสินใจลงทุน 
7.1  ความส าคญัของข่าวสารขอ้มูลเพื่อการ 
        ตดัสินใจลงทุน 
7.2  ประสิทธิภาพการกระจายขอ้มูลข่าวสารเพื่อ 
        การตดัสินใจลงทุน 
7.3 แหล่งท่ีมาของขอ้มูลทางการเงิน 
      -  วธีิการรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 
      -   การแบ่งกลุ่มขอ้มูลทางการเงิน 
      -   ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐาน 
แบบฝึกหัด 

3 Power Point  
ซกัถามในหอ้งแ
ละท าแบบฝึกหั
ด 

อ.เรวดี พานิช 

10-11 บทที ่8  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์จาก  
             ปัจจัยพืน้ฐาน 
8.1 หลกัการของการวเิคราะห์หลกัทรัพย  ์
8.2 วเิคราะห์เศรษฐกิจ 
8.3 วเิคราะห์อุตสาหกรรม 
8.4 วเิคราะห์บริษทั 
      - เชิงคุณภาพ   
      - เชิงปริมาณ 
แบบฝึกหัด 
 

6 -
วทิยากรภายนอ
ก/อบรมเสริมห
ลกัสูตรบลจ.เมย์
แบงค์กมิเอง 
(ประเทศไทย)
จ ากดั 
 
- 
บรรยายในชั้นเรี
ยน 

วทิยากรภายน
อก และ 
อ.เรวดี พานิช 

12-13  บทที ่9  การวเิคราะห์หลกัทรัพย์ทางเทคนิค 
9.1  หลกัการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
9.2  รูปแบบของราคา 

6 -
วทิยากรภายนอ
ก/อบรมเสริมห

วทิยากรภายน
อก และ 
อ.เรวดี พานิช 
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9.3  ทฤษฏีดาว(Dow Theory) 
9.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
       -Trend Line 
       -Relative Strength Index 
       -Moving Average(MA) 
       -Bollinger Band(BB) 
       -Elliott Wave 
       -Fibonacci Numbers (Fibo) 
แบบฝึกหัด 
 

ลกัสูตร 
-
การทดลองใชโ้
ปรแกรมเฉพาะ
ทางเพื่อวเิคราะ
ห์ 
บลจ.เมย์แบงค์กิ
มเอง 
(ประเทศไทย)
จ ากดั 
- 
บรรยายในชั้นเรี
ยน 

14 บทเรียนภาคปฏิบัติ (Saction1) 
เยีย่มชมและดูงาน 
สถานท่ี : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3 ตลาดหลกัทรัพ
ยแ์ห่งประเทศไ
ทย 

อ.เรวดี พานิช 

15 บทเรียนภาคปฏิบัติ (Saction2) 
-ทดลองซ้ือขายหลกัทรัพย ์
ผา่นโปรแกรมจ าลองตลาดหลกัทรัพย์ (SET) 
หรือตลาดหุน้จ าลอง  
(Click to win)  

3 สมคัรเขา้สุ่โปร
แกรม Click to 
win 
และสร้างPortfo
lio 
เพื่อทดลองซ้ือข
ายเสมือนจริง 

อ.เรวดี พานิช 

16 สอบปากเปล่า/สอบวดัผลปลายภาค 3 14-25 ธ.ค. 58  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความรู้และความเขา้ใจ
ภาคปฏิบติั (Saction1)  

เขา้ร่วมกิจกรรมและบนัทึกสรุป  10% 
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ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ความรู้และความเขา้ใจ
ภาคปฏิบติั (Saction2)  

สอบปากเปล่า  30% 

Single lincence  ผา่นการสอบและไดรั้บสิทธิ  ***** 

ความตั้งใจและความส
ม ่าเสมอ 

จ านวนคร้ังในการเขา้หอ้งเรียน 
และเขา้ร่วมอบรมเสริม 

 30% 

ประมวลความรู้ สอบขอ้เขียนปลายภาค  30% 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
 ภาษาไทย 
เรวดี  พานิช.เอกสารประกอบการสอนวชิา การลงทุนและวเิคราะห์หลกัทรัพย.์กรุงเทพฯ. 

โรงพิมพม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย,2558 
 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ภาษาไทย 
กุลภทัรา สิโรดม,รศ.ดร.,การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ทฤษฏีและภาคปฏิบติั.กรุงเทพฯ.พิมพท่ี์บริษทั 

ดูมายเบส จ ากดั.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.2549. 
เพชรี  ขมุทรัพย,์ศ.,หลกัการลงทุน.ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 10.2539. 

 วณัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน.หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค ส านกัพิมพธ์รรมศาสตร์ พิมพค์ร้ังท่ี 13 .2548. 
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ศุภชยั ศรีสุชาติ.ตลาดหุน้ในประเทศไทย.กรุงเทพฯ.พิมพท่ี์ บริษทั บุญศิริการพิมพ ์
จ ากดั.ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.2547. 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.เคร่ืองมือเพื่อการวเิคราะห์การลงทุน.หลกัสูตรผูเ้ช่ียวชาญกา
รลงทุนในหลกัทรัพย ์กรุงเทพฯ.พิมพท่ี์ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ  ากดั(มหาชน) 
.2548 

สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.การประเมินมูลค่าตราสารทุน.กรุงเทพฯ.พิมพท่ี์ บริษทั 
เจเอสทีพบัลิชช่ิง จ  ากดั .2550 

 สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.หลกัสูตรตราสารทุน ส าหรับ   
                           เจา้หนา้ท่ีการตลาด.กรุงเทพฯ .พิมพท่ี์บริษทัเอส แอล พลยับลิเคชัน่ จ  ากดั.2546 
 สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.ตลาดการเงินและการลงทุน  
                         ในหลกัทรัพย ์หลกัสูตรใบอนุญาตส าหรับผูข้ายหลกัทรัพย.์กรุงเทพฯ.พิมพค์ร้ังท่ี 3.พิมพท่ี์ ไฮ-              
                          ควอน มลัติมีเดีย. 2549. 
 สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย.หลกัสูตร CISA ระดบั 2  
                         กลุ่มวชิาการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย.์กรุงเทพฯ. 2550. 

 
 
 
 
ภาษาองักฤษ 
หนังสือ 
Damodaran,Aswath.2002 Investment Valuation:Tools and Techniques for Determining the                      
              Value of ANY Assets.2nd edition. John Wiley and Sons, New York. 

Edwin J.Elton ,Martin J. Gruber, Stephen J. Brown and William N.GoetZmann. Modern Portfolio  
              Theory and Investment Analysis.7th  ed .USA.John Wiley & Sons, Inc,2007 
Fischer ,Donald and Ronald Jordan.1995. Security Analysis and Portfolio Management,6th  
              edition.Prentice Hall,New Jersey 
 
ส่ือ (Website)  
http://www.set.or.th 

http://www.set.or.th/
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http://www.settrade.com 
http://www.moneychannel.co.th 
http://www.bloomberg.com. 
http://www.cnbc.com 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค 
 - จากการสังเกตการณ์ของผูส้อน 

 
3. การปรับปรุงการสอน  
  จากผลการประเมินการเรียนการสอน จากผลการสอบไล่และระหวา่งภาคของนกัศึกษา 
และการปรับหลกัสูตรใหเ้ป็นปัจจุบนั และสอดคลอ้งกบัตลาดการเงิน โดยพิจารณาหลกัสูตรการเรียน 
สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย(์Thailand Securities Institute:TSI) 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- พิจารณาผลการสอบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
เพื่อสอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้สอบ 
วธีิการใหค้ะแนนและผลการเรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 - ปรับปรุงรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4 
 

http://www.settrade.com/
http://www.moneychannel.co.th/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cnbc.com/

