
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  
 EC412        การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์  
                   (Investment and Security Analysis)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก 
       (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน – วิชาเอกบังคับ ) 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์เรวดี  พานิช 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ …1…. / ชั้นปีที่ ……4…… 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
 EC312 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
 EC313 บริหารสินเชื่อ 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 - 
8.  สถานท่ีเรียน  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนอกสถานที่   
9.  วันท่ีจัดท ารายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
       14  มิถุนายน  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถตระหนักรู้ถึง ความหมายและความส าคัญของการลงทุน ประเภท
ของการลงทุน ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ เคร่ืองชี้ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ 

1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวัดและประเมิน วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย ์
วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เด่ียวและกลุ่มหลักทรัพย์  

1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ประเภทข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ และวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐานและจากปัจจัยทางเทคนิคเพื่อการตัดสินใจลงทุน 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรูท้ี่ได้ศึกษาไปเป็นพื้นฐานในเรียนรู้และวิเคราะห์หลักทรัพย์

ในขั้นสูงต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อน าไปสร้างความส าเร็จในการลงทุน ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ความช านาญทางวิชาการซึ่งเป็นพื้นฐาน หรือเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้  ประการต่อมา 
คือความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ เลือกใช้และกลั่นกรองข้อมูลโดยใช้หลักวิชาการความรู้ที่
ได้ศึกษามา ประการสุดท้ายคือ การระลึกรู้และใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจ โดยยึดความถูกต้อง 
เที่ยงตรง ตามหลักเหตุผลซึ่งอ้างอิงกับความรู้ทางด้านวิชาการที่ได้ศึกษามา 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 

ความหมายและความส าคัญของการลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะและประเภทของ
หลักทรัพย์ กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ เครื่องชี้ภาวะตลาดหลักทรัพย์ วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริง
ของหลักทรัพย์ วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เด่ียวและกลุ่ม
หลักทรัพย์ ประเภทของข้อมูลและการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทาง
เทคนิค เพื่อการตัดสินใจลงทุน  
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2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม
ประสบการณ์จาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง 
(ชั่วโมง) 

ดูงานภาคสนาม/
สอบปากเปล่า 
(ชั่วโมง) 

 
 

รวม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

 Click to win - 
Porfolio 
(ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์) 

33 
 

6-12 
 

6 
 

45-51 
(15-17 สัปดาห์.) 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

      ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น.วันจันทร์-วันศุกร์ รวมเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล  = 5  ช.ม/สัปดาห์ 
 
 

หมวดท่ี 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานแต่ละด้านที่มุ่งหวัง   มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
  1. การคิด วิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลแนวคิด และ

ทฤษฎีที่ถูกต้อง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในการท างาน 
  3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
  4. ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่และต่อตนเองและกลุ่มสังคม ในงานทีได้รับมอบหมาย 
  5.ความเสียสละ การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสังคม ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 1.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย ตามเน้ือหาตามประมวลรายวิชา  
 2. เชิญวิทยากรผู้ช านาญเฉพาะทางในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บรรยายเสริม และศึกษากรณีศึกษา 
 3. ศึกษานอกสถานที่ เช่นการอบรม หรือดูงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาด  
           หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 4. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ   
           เช่น การติดตามบันทึกผลการลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์จ าลอง “Click to win : SET”   และ  
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           การทดลองท า Company Visit กับธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
1.3 วิธีการประเมินผล 

  วัดจากการท าแบบประเมินผลจาก 
 - การเข้าร่วมกิจกรรม(Practical Activity) เช่นดูงานและการอบรมเสริมบทเรียน  
- สอบปากเปล่า(Oral examination) จากการท ารายงานเดี่ยวและกลุ่มและการน าเสนอ 

 
2. ความรู ้
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 1. ความรู้เบี้องต้นในการลงทุน 
 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และการเข้าถึงตลาด 
 3. ประเภทของหลักทรัพย์ 
 4. วิธีประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ 
 5. วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่ม 
                6. การวิเคราะห์ประเภทของข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์  
                7. การวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจลงทุน  
                8. การวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยทางเทคนิคเพื่อการตัดสินใจลงทุน  
 2.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย 
 2. ค้นหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์จากองค์กรภายนอก  
 3. ทดลองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรมเทรด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
     ไทย (The Stock Exchange of Thailand) ลองใช้โปรแกรมวิเคราะห์ราคาด้วยกราฟเทคนิค 
4.เรียนรู้ภาคปฏิบัติจากวิทยากรพิเศษ และการดูงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

       2.3 วิธีการประเมินผล 
 วัดผลจากข้อสอบอัตนัย จากการท ารายงานเดี่ยวและกลุ่มและการน าเสนอผลงานด้วย
วิธีสอบปากเปล่า และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

 - ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
               - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
               - ความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้และน าไปปรับใช้ 
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3.2 วิธีการสอน 

   - บรรยายในห้องเรียน 
-  ดูงาน 

             -  ฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากรายงานเดี่ยวหรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
       -  การแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นวิเคราะห์ หน้าชั้นเรียนและในกลุ่ม 

  
3.3 วิธีการประเมินผล 

               วัดผลจากข้อสอบอัตนัย จากการท ารายงานเด่ียวและกลุ่มและการน าเสนอผลงานด้วย
วิธีสอบปากเปล่า และหน้าชั้นเรียน 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
              - มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
       4.2 วิธีการสอน 

ประเมิน พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการท ารายงานเดี่ยว/กลุ่มและการน าเสนอ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
  - ทักษะการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ใน SET 
  - ทักษะในการค านวณและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
 5.2 วิธีการสอน 

- บรรยาย ผ่านระบบ Hybrid  : Itune U เข้าสู้ตลาดด้วยโปรแกรมผ่าน Internet ระบบ  Online  
             - มอบหมายงาน แบบฝึกหัด ติดต่อซักถามผ่าน Social media : Facebook และ line  
 - ฝึกท าโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โดยใช้คณิตศาสตร์ 
        5.3 วิธีการประเมินผล 

-สังเกต นับจ านวนการเข้าร่วมกลุ่มใน Social media 
- รับฟัง แนะน า รอการปรับปรุงแก้ไข และประเมินจากการท ารายงานเดี่ยว/กลุ่ม  
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            - วัดผลจากข้อสอบอัตนัยปลายภาค 
 

หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยาย 
-เน้ือหาวิชาที่เรียน 
-รูปแบบ  การเรียนและการวัดผล 
-หนังสือ/ต าราประกอบการเรียนการสอน 
 

1 ประมวล
รายวิชา EC412 
(มคอ.3 EC412) 
 

อ.เรวดี พานิช 

1 บทท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุน 
1.1  ความหมายของการลงทุน 
1.2  ความส าคัญของการลงทุน 
1.3  ประเภทของการลงทุน 
1.4  จิตวิทยาเกี่ยวกับการลงทุนของนักลงทุน 
1.5  ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์เพื่อ  
      การลงทุน 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 
 

2 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัด 

อ.เรวดี พานิช 

2 บทท่ี 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาด  
             หลักทรัพย์ 
2.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
       (Stock Exchange of Thailand:SET) 
     - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
       (Market for Alternative Investment:MAI) 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัด 

อ.เรวดี พานิช 
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     - ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
       (Thailand Futures Exchange:TFEX)  
     - ตลาดตราสารหนี้ 
       (Bond Electronic Exchange:BEX) 
     - ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย     
       (The exclusive agricultural futures  
         exchange in Thailand :AFET) 
2.2 ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

3 บทท่ี 3  กระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ 
3.1  ระบบการซื้อขาย 
3.2  ช่วงเวลาการซื้อขาย 
3.3  วิธีการซื้อขาย 
3.4  ขั้นตอนการซื้อขาย 
3.5  ประเภทค าสั่งซื้อขาย 
3.6  สัญลักษณ์ในการซื้อขาย 
3.7  หน่วยการซื้อขาย 
3.8  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ 
3.9  การเปิดบัญชีซื้อขาย 
3.10  การช าระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ 
       จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
3.11  เคร่ืองชี้ภาวะตลาดหลักทรัพย์ 
3.12  มาตรการก ากับดูแลของตลาดหลักทรัพย์  
         แห่งประเทศไทยในช่วงซื้อขาย 
3.13  ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาด 
         หลักทรัพย์ 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัด 

อ.เรวดี พานิช 
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4 บทท่ี 4  หลักการเบื้องต้นของแนวคิดการ
ประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ 
4.1 หลักการและแนวคิดของการประเมินมูลค่า

หุ้นสามัญ  
4.2  ข้อมูลและตัวแปรที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

หุ้น    
4.3  การประเมินกิจการตามเคร่ืองมือพื้นฐานที่  
       ใช้วิเคราะห์งบการเงิน 
 

- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัด 
และการฝึกใช้
เครื่องคิดเลข
ทางการเงิน : TI  
BA II PLUS  & 
BA II PLUS   
Professional 

อ.เรวดี พานิช 

5 บทท่ี 5 วิธีการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของ
หลักทรัพย์ 
5.1 การประเมินมูลค่าหุ้นตามแบบจ าลองการคิด
ลดกระแสเงินสด 
- Present Value of Dividends(DDM) 
- Present Value of Free Cash Flow to 
Equity(FCFE) 
5.2 การประเมินมูลค่าหุ้นตามแบบวิธีสัมพัทธ์ 
- ราคาต่อก าไรต่อหุ้น(P/E Ratio:PER) 
- ราคาต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Price to Book 
Value:PBV) 
- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(Net Asset Value) 
- มูลค่ารวมกิจการ (Enterprise Value:EV) 
 

- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัดและ
การฝึกใช้เครื่อง
คิดเลขทาง
การเงิน : TI  
BA II PLUS  & 
BA II PLUS   
Professional 

อ.เรวดี พานิช 

6-7 บทท่ี 6  การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก  
             การลงทุนในหลักทรัพย์ 
6.1  แนวคิดและเคร่ืองมือค านวณผลตอบแทน
จากการลงทุน 

6 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัดและ

อ.เรวดี พานิช 
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- Realized Return 
- Average Rate of Return 
- Expected Return 
- Portfolio Expected Return 
6.2  แนวคิดและเคร่ืองมือวัดความเสี่ยงจากการ
ลงทุน 
- Variance & Standard Deviation 
- Covariance & Correlation Coefficient 
- Risky & Risk-free Asset  
- Investment Behavior Under Risk 
6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่  
       ต้องการกับความเสี่ยง 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

การฝึกใช้เครื่อง
คิดเลขทาง
การเงิน : TI  
BA II PLUS  & 
BA II PLUS   
Professional 

8 บทท่ี 7 การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์เบื้องต้น 
7.1   แนวคิดการกระจายการลงทุน 
7.2  ทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพย์(MPT) 
- Risk-Return Indifference Curve 
- Portfolio Diversification 
- Efficient Portfolio Frontier 
- Optimal Portfolio 
7.3  ทฤษฏีตลาดทุน(CAPM) 
- กลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและปราศจาก
ความเสี่ยง 
- หลักการให้กู้ (Lending) และการยืม
(Borrowing) ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
-  การพัฒนาแบบจ าลอง CAPM 
- การค านวณค่าเบต้า (Beta:β) 
- การประยุกต์ CAPM เพื่อการประเมินราคา
หลักทรัพย์ 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัดและ
การฝึกใช้เครื่อง
คิดเลขทาง
การเงิน : TI  
BA II PLUS  & 
BA II PLUS   
Professional 

อ.เรวดี พานิช 
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7.4 ทฤษฏีการหาราคาจากวิธีป้องกันการเกิด 
Arbitrage (APT)  
  
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

9 บทท่ี 8 การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการ  
             ตัดสินใจลงทุน 
8.1  ความส าคัญของข่าวสารข้อมูลเพื่อการ 
        ตัดสินใจลงทุน 
8.2  ประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อ 
        การตัดสินใจลงทุน 
- ตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
- ระดับความมีประสิทธิภาพของตลาด 
- ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล 
8.3 แหล่งที่มาของข้อมูลทางการเงิน 
      -  วิธีการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน 
      -   การแบ่งกลุ่มข้อมูลทางการเงิน 
      -   ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

3 Power Point  
ซักถามในห้อง
และท า
แบบฝึกหัด 

อ.เรวดี พานิช 

10-11 บทท่ี 9  การวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก  
             ปัจจัยพื้นฐาน 
9.1 หลักการของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
9.2 วิเคราะห์เศรษฐกิจ 
9.3 วิเคราะห์อุตสาหกรรม 
9.4 วิเคราะห์บริษัท 
      - เชิงคุณภาพ   
      - เชิงปริมาณ 
 
- แบบฝึกหัด 

6 -วิทยากรพิเศษ/
อบรมเสริม
หลักสูตร 
- บรรยายในชั้น
เรียน 

วิทยากรพิเศษ 
และ อ.เรวดี 
พานิช 
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- บรรณานุกรม 
12-13  บทท่ี 10  การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค 

10.1  หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค 
10.2  ทฤษฏีดาว(Dow Theory) 
10.3  รูปแบบของราคา 
10.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
       -Trend Line 
       - Moving Average(MA) 
       - Bollinger Band(BB) 
       - Relative Strength Index(RSI) 
       - MACD 
       - Stocastic 
       - Direction Movement Index(DMI) 
       -อ่ืนๆ เช่น Elliott Wave, Fibonacci 
Numbers (Fibo), Gann’ Theory, Volume 
 
- แบบฝึกหัด 
- บรรณานุกรม 

6 -วิทยากรพิเศษ/
อบรมเสริม
หลักสูตร 
-การทดลองใช้
โปรแกรม
เฉพาะทางเพื่อ
วิเคราะห์ 
- บรรยายในชั้น
เรียน 

วิทยากรพิเศษ 
และ อ.เรวดี 
พานิช 

14 บทเรียนภาคปฏิบัติ  
เยี่ยมชมและดูงาน/Opportunity Day  
สถานที่ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3 ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

อ.เรวดี พานิช 

15 
 

บทเรียนภาคปฏิบัติ  
-ทดลองซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านโปรแกรมจ าลอง
ตลาดหลักทรัพย์ (SET) หรือตลาดหุ้นจ าลอง  
(Click to win)  

5-7/
สัปดาห์ 
(นอก
เวลา) 

โปรแกรม Click 
to win และซื้อ
ขายเสมือนจริง 

อ.เรวดี พานิช 

บทเรียนภาคปฏิบัติ  
-ทดลองท าโครงการ Company Visits    

สัมภาษณ์ บ.จด
ทะเบียนตลท. 

16 สอบปากเปล่า/สอบวัดผลปลายภาค 3 ธ.ค. 59 อ.เรวดี พานิช 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 

ความรู้และความเข้าใจ
บทเรียนภาคปฏิบัติ  

 

เข้าร่วมกิจกรรมดูงานตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) 
และงานพบนักลงทุน (Opportunity 
Day) และบันทึกสรุปความรู้ที่ได้ 

14  
(ขึ้นกับระยะเวลา
การด าเนินการ
ติดต่อและการตอบ
รับของหน่วยงาน
ภายนอก) 

10% 

ท ารายการบันทึกการซื้อขายหุ้น 
ในตลาดหุ้นจ าลอง(Click 2 win) 
และสอบปากเปล่า 

15 
(ใช้เวลานอกชั่วโมง

เรียน ภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของ

การเรียน) 

25% 

ท ารายงานการวิเคราะห์บริษัทฯ
การเยี่ยมชมและสัมภาษณ์บริษัทฯ 
ในโครงการทดลองท า Company 
Visits  และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

15 
(ใช้เวลานอกชั่วโมง

เรียน ภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของ

การเรียน) 

25% 

Single 
license/Derivative 

license 

 ผ่านการสอบและได้รับสิทธิ 
ตั้งแต่ 1 ส.ค.-30 พ.ย. 2559 

1-16 
(ใช้เวลานอกชั่วโมง

เรียน) 

***** 

ความตั้งใจและความ
สม่ าเสมอ 

จ านวนคร้ังในการเข้าห้องเรียน 
(Student Attendances) และเข้า
ร่วมกิจกรรม/อบรมเสริม 

1-16 
(ใช้การเช็คชื่อเข้า
ห้องเรียนในคาบที่
มีการบรรยาย) 

10% 

ประมวลความรู้ 
สอบข้อเขียนปลายภาค 16                      

(ตามตารางสอบ
ปลายภาคของม.) 

30% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
 ภาษาไทย 
เรวดี  พานิช. 2559. การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์(EC412) ;เอกสารประกอบการสอน. 

กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 
เรวดี พานิช. 2559. คู่มือบทเรียนภาคปฏิบัติ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์(EC412). กรุงเทพฯ. 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 
 เร ว ดี  พ านิ ช . 2559. สื่ อ สั งค ม อ อน ไลน์ (Social Media) เส ริ ม บ ท เรี ยน   FB UTCC EC412. 
[Online].Available: https://www.facebook.com/groups/1591017331120396/ 
 
 
 
2.สื่อ (Website)  
http://www.set.or.th 
http://www.settrade.com 
http://www.moneychannel.co.th 
http://www.bloomberg.com. 
http://www.cnbc.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1591017331120396/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.moneychannel.co.th/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cnbc.com/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 - จากผลการ สอบภาคปฏิบัติ และ สอบปลายภาค 
 - จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน 

 
3. การปรับปรุงการสอน  
  จากผลการประเมินการเรียนการสอน จากผลการสอบไล่และระหว่างภาคของนักศึกษา และ
การปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับตลาดการเงิน โดยพิจารณาหลักสูตรการเรียน 
สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์(Thailand Securities Institute:TSI) 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณาผลการสอบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อ
สอบผลการประเมิน การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากข้อสอบ วิธีการให้คะแนนและผลการ
เรียน 
  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรับปรุงรายวิชา ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบในข้อ 4 
 


