
มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  
 EC412        การลงทุนและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์  
                   (Investment and Security Analysis)  
2. จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกติ 3(3-0-6) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเอก 
       (กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ – วชิาเอกบงัคบั ) 
4.   อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 อาจารยเ์รวด ี พานิช 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
 ภาคการศกึษาที ่…1…. / ชัน้ปีที ่……4…… 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

 EC204 การเงนิธุรกจิส าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์
 EC312 ตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 
 EC313 บรหิารสนิเชื่อ 

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

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย และนอกสถานที ่  
9.  วนัท่ีจดัท ารายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
      1  สงิหาคม  2560 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

 
1.1 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถตระหนักรู้ถงึ ความหมายและความส าคญัของการลงทุน 

ประเภทของการลงทุน ลกัษณะและประเภทของหลกัทรพัย ์ กระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
เครือ่งชีภ้าวะตลาดหลกัทรพัย ์

1.2 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวดัและประเมิน วธิกีารประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของ
หลกัทรพัย ์วธิกีารวดัอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ดีย่วและกลุ่ม
หลกัทรพัย ์ 

1.3 เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวิเคราะห ์ ประเภทขอ้มลูในตลาดหลกัทรพัย ์ และ
วเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัพืน้ฐานและจากปจัจยัทางเทคนิคเพื่อการตดัสนิใจลงทุน 

 
2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันารายวิชา 

 
เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดศ้กึษาไปเป็นพืน้ฐานในเรยีนรูแ้ละวเิคราะห์

หลกัทรพัยใ์นขัน้สงูต่อไปได้ ทัง้นี้เพื่อน าไปสรา้งความส าเรจ็ในการลงทุน ซึง่ตอ้งอาศยัปจัจยั
ส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การศกึษาหาความรูค้วามช านาญทางวชิาการซึง่เป็นพืน้ฐาน หรอืเป็น
เครือ่งมอืในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ด ณ ระดบัความเสีย่งทีผู่้
ลงทุนยอมรบัได ้  ประการต่อมา คอืความมุง่มัน่ ตัง้ใจ มคีวามละเอยีดรอบคอบ เลอืกใชแ้ละ
กลัน่กรองขอ้มลูโดยใชห้ลกัวชิาการความรูท้ีไ่ดศ้กึษามา ประการสุดทา้ยคอื การระลกึรูแ้ละใช้
วจิารณญาณก่อนการตดัสนิใจ โดยยดึความถูกตอ้ง เทีย่งตรง ตามหลกัเหตุผลซึง่อา้งองิกบั
ความรูท้างดา้นวชิาการทีไ่ดศ้กึษามา 

 
หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 
ความหมายและความส าคญัของการลงทุน ประเภทของการลงทุน ลกัษณะและ

ประเภทของหลกัทรพัย ์กระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เครือ่งชีภ้าวะตลาดหลกัทรพัย ์วธิกีาร
ประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์วธิกีารวดัอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุน
ในหลกัทรพัยเ์ดีย่วและกลุ่มหลกัทรพัย ์ประเภทของขอ้มลูและการวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์าก
ปจัจยัพืน้ฐาน และการวเิคราะหท์างเทคนิค เพื่อการตดัสนิใจลงทุน  
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
      

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสรมิ
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ

ทาง 
(ชัว่โมง) 

ดงูานภายนอก/
สอบปากเปล่า 

(ชัว่โมง) 

 
 

รวม 

การศกึษาดว้ย
ตนเอง 

 (ชม.ต่อสปัดาห)์ 

33 
 

6-12 
 

6 
 

45-51 
(15-17 สปัดาห.์) 

5 
 

 
3. จ านวนชัว่โมงท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 

      ตัง้แต่เวลา 8.30-12.00 น.วนัจนัทร-์วนัศุกร ์รวม 17-18  ช.ม/สปัดาห ์
 

หมวดท่ี 4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรยีนรูต้ามมาตรฐานแต่ละดา้นทีมุ่ง่หวงั   มดีงัต่อไปนี้ 

1. คณุธรรม  จริยธรรม 
 1.1 คณุธรรม  จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 
  1. การคดิ วเิคราะห ์การวพิากษ์วจิารณ์ และการตดัสนิใจทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทฤษฎทีี่

ถูกตอ้ง 
  2. การตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบในการท างาน 
  3. การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  
  4. ความกลา้หาญในการแสดงความคดิเหน็ทีถู่กตอ้ง 
  5. ความซื่อสตัย ์สุจรติ ต่อหน้าทีแ่ละต่อตนเองและกลุ่มสงัคม ในงานทไีดร้บัมอบหมาย 
  6. ความเสยีสละ การบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสงัคม ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 1.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย ตามเนื้อหาตามประมวลรายวชิา  
 2. เชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง บรรยายเสรมิ และศกึษา 
        กรณศีกึษา 
 3. ศกึษานอกสถานที ่เช่นการอบรม หรอืดงูานในองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน เช่น  
        ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
 4. การมอบหมายงานและการท าแบบฝึกปฏบิตัเิพื่อทบทวนความรูใ้นบทเรยีนต่างๆ   
        เช่น การตดิตามบนัทกึหุน้ โครงการตลาดหลกัทรพัยจ์ าลอง “Click to win : SET”          
        และ โครงการทดลองท า Company Visit กบัธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
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1.3 วิธีการประเมินผล 
  วดัจากการท าแบบประเมนิผลจาก 
 1. การเขา้รว่มกจิกรรม(Practical Activity) เช่นดงูานและการอบรมเสรมิบทเรยีน  
2. สอบปากเปล่า(Oral examination)  การท ารายงานเดีย่วและกลุ่มและการน าเสนอ 

 
2. ความรู้ 
 2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รบั 
 1. ความรูเ้บีอ้งตน้ในการลงทุน 
 2. ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์และการเขา้ถงึตลาด 
 3. ประเภทของหลกัทรพัย ์
 4. วธิปีระเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์
 5. วธิกีารวดัอตัราผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัยเ์ดีย่วและ 
                กลุ่มหลกัทรพัย ์
 6.  การวเิคราะหป์ระเภทของขอ้มลูในตลาดหลกัทรพัย ์ 
 7. การวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัพืน้ฐานเพื่อการตดัสนิใจลงทุน  
            8. การวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัทางเทคนิคเพื่อการตดัสนิใจลงทุน  
 2.2 วิธีการสอน 

 1. บรรยาย 
 2. คน้หาแหล่งขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรพัยจ์ากองคก์รภายนอก  
 3. ทดลองเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยตนเอง ผ่านโปรแกรมเทรด ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง  
     ประเทศไทย (Application :Click 2 win ; Streaming Pro. ,The Stock Exchange   
     of Thailand ; SETTREAD)  
 4. ลองใชโ้ปรแกรมวเิคราะหร์าคาดว้ยกราฟเทคนิค (Demo Program : Aspen  
     /Efinance) 

             5. เรยีนรูภ้าคปฏบิตัจิากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง และการดงูานภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
       2.3 วิธีการประเมินผล 

 1. วดัผลจากขอ้สอบอตันยั  
  2. การท ารายงานเดีย่วและกลุ่มและการน าเสนอผลงานดว้ยวธิสีอบปากเปล่า และ  
     น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
- ดงูาน Inventorium Museums ตลท. 
- โครงการตลาดหุน้จ าลอง Click 2 win 
- โครงการทดลองท า Company Visit 
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3. ทกัษะทางปัญญา 
 3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

- ความสามารถในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง   
- ความสามารถในการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
- ความสามารถในการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูแ้ละน าไปปรบัใช้ 

      3.2 วิธีการสอน 
- บรรยายในหอ้งเรยีน 
- ดงูาน Inventorium Museums ตลท. 

- ฝึกการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์จากรายงานเดีย่วหรอืกลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- การแสดงความคดิเหน็  และสรปุประเดน็วเิคราะห์ หน้าชัน้เรยีนและในกลุ่ม 

 3.3 วิธีการประเมินผล 
           1. วดัผลจากขอ้สอบอตันยั  
 2. การท ารายงานเดีย่วและกลุ่มและการน าเสนอผลงานดว้ยวธิสีอบปากเปล่า และ  

     น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
- ดงูาน Investory ตลท. 
- โครงการตลาดหุน้จ าลอง Click 2 win 
- โครงการทดลองท า Company Visit 
      

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้องพฒันา 

- มสีมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน และผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
- มคีวามสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

       4.2 วิธีการสอน 
ประเมนิ พฤตกิรรมการแสดงความคดิเหน็ และการมสี่วนรว่มในการเรยีนการสอน 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
 สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในการเรยีนรู้จากการท ารายงานเดีย่ว/กลุ่มและการ     
         น าเสนอผลงานดว้ยวธิสีอบปากเปล่า และ น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

- Student Attendances   
- อบรม แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
- การจดัการบรหิารงานกลุ่มและการเขา้สมัภาษณ์ผูบ้รหิารบรษิทั โครงการทดลองท า   
  Company Visit 
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5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
             ต้องพฒันา 

- ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลูและการใชโ้ปรแกรมการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น SET 
- ทกัษะในการค านวณและการวเิคราะหโ์ดยใชค้ณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 5.2 วิธีการสอน 
- บรรยายดว้ยสื่อการสอนระบบ iHybrid Digital Learning : iTtune U ,application 

developed by Apple Inc.   
- มอบหมายงาน แบบฝึกหดั ตดิต่อซกัถามผ่าน Social media : Facebook UTCC 

EC412 และ Group line EC412 
- ฝึกใชเ้ครือ่งคดิเลขทางการเงนิ BA II Plus/BA II Plus Professional 
- ฝึกโปรแกรมค านวณประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ย Excel : Stock Screen คน้หาหุน้  

        5.3 วิธีการประเมินผล 
- สงัเกต นบัจ านวนการเขา้รว่มกลุ่มใน iTune U ,Social media 
- รบัฟงั แนะน า รอการปรบัปรงุแกไ้ข และประเมนิจากการท ารายงานเดีย่ว/กลุ่ม  
- วดัผลจากขอ้สอบอตันยัปลายภาค 

 
หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ที ่
หวัข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชัว่โมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
และส่ือท่ีใช้ 

ผูส้อน 

1 อธิบายโครงร่างการบรรยาย 
-เนื้อหาวชิาทีเ่รยีน 
-รปูแบบ  การเรยีนและการวดัผล 
-แนะน าเอกสารประกอบการสอนและคู่มอื
ปฏบิตักิารวชิา EC412 

1 ประมวลรายวชิา 
EC412 
(มคอ.3 EC412) 
 

อ.เรวด ี
พานิช 

1 บทท่ี 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการลงทุน 
1.1  ความหมายของการลงทุน 
1.2  ความส าคญัของการลงทุน 
1.3  ประเภทของการลงทุน 
1.4  จติวทิยาเกีย่วกบัการลงทุนของนกัลงทุน 

2 -iTune U 
Application 
-ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-น าเสนอรายงาน

อ.เรวด ี
พานิช 
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1.5  ลกัษณะและประเภทของหลกัทรพัยเ์พื่อ  
      การลงทุน 
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 
 

ยอ่ย/การบา้นหน้า
ชัน้เรยีน 

2-3 บทท่ี 2  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัตลาด  
             หลกัทรพัย ์
2.1 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
     - ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
       (Stock Exchange of Thailand:SET) 
     - ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
       (Market for Alternative Investment:MAI) 
     - ตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
       (Thailand Futures Exchange:TFEX)  
     - ตลาดตราสารหน้ี 
       (Bond Electronic Exchange:BEX) 
     - ตลาดสนิคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศ    
       ไทย (The exclusive agricultural futures  
       exchange in Thailand :AFET) 
2.2 ตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

3 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
- เยีย่มชมดงูาน
ตลท. 
-แนะน า Website 
ตลท.เช่น 
www.settrade.com 
www.set.or.th 
-แนะน าวธิสีบืคน้
ขอ้มลูมหภาคภายใน
และต่างประเทศ 
ดว้ยฐานขอ้มลู CEIC 
DATA 

อ.เรวด ี
พานิช 
และ
วทิยากร
บรรยาย
พเิศษ
ตลท. 

3-4 บทท่ี 3  กระบวนการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
3.1  ระบบการซือ้ขาย 
3.2  ช่วงเวลาการซือ้ขาย 
3.3  วธิกีารซือ้ขาย 
3.4  ขัน้ตอนการซือ้ขาย 
3.5  ประเภทค าสัง่ซือ้ขาย 
3.6  สญัลกัษณ์ในการซือ้ขาย 
3.7  หน่วยการซือ้ขาย 
3.8  กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัราคาหลกัทรพัย ์
3.9  การเปิดบญัชซีือ้ขาย 

3 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-สมคัรบรกิาร Click 
2win Live ,Settread 
เพื่อซือ้ขายเสมอืน
จรงิในโครงการตลาด
หุน้จ าลอง 
-อบรมและรบั Demo 

วทิยากร
พเิศษ
และ 
อ.เรวด ี
พานิช 

http://www.settrade.com/
http://www.set.or.th/
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3.10  การช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรพัยท์ี่ 
       จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
3.11  เครือ่งชีภ้าวะตลาดหลกัทรพัย ์
3.12  มาตรการก ากบัดแูลของตลาดหลกัทรพัย ์ 
        แห่งประเทศไทยในช่วงซือ้ขาย 
3.13  ภาษทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในตลาด 
        หลกัทรพัย ์
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

Program Aspen 
เพื่อทดลองใช้
โปรแกรมวเิคราะห์
ราคาดว้ยกราฟ
เทคนิค ในการหา
จงัหวะเขา้ซือ้ขาย 
-เรยีนรูว้ธิกีารจด
บนัทกึการซือ้ขาย
อยา่งเป็นระบบและ
ตรวจสอบได ้
 

5 บทท่ี 4  หลกัการเบือ้งต้นของแนวคิดการ
ประเมินมลูค่าท่ีแท้จริงของหลกัทรพัย ์
4.1 หลกัการและแนวคดิของการประเมนิมลูค่า

หุน้สามญั  
4.2  ขอ้มลูและตวัแปรทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่า

หุน้    
4.3  การประเมนิกจิการตามเครือ่งมอืพืน้ฐานที ่ 
       ใชว้เิคราะหง์บการเงนิ 
 

- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

3 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-การฝึกใชเ้ครือ่งคดิ
เลขทางการเงนิ (TI  
BA II PLUS  & BA II 
PLUS  Professional) 
-การใชโ้ปรแกรม 
Excel ประเมนิมลูค่า
หุน้(Stock Screen 
คน้หาหุน้) 

อ.เรวด ี
พานิช 

6 บทท่ี 5 วิธีการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของ
หลกัทรพัย ์
5.1 การประเมนิมลูค่าหุน้ตามแบบจ าลองการคดิ  
      ลดกระแสเงนิสด 

- Present Value of Dividends(DDM) 
- Present Value of Free Cash Flow to 

Equity(FCFE) 
5.2 การประเมนิมลูค่าหุน้ตามแบบวธิสีมัพทัธ ์

- ราคาต่อก าไรต่อหุน้(P/E Ratio:PER) 
- ราคาต่อมลูค่าหุน้ตามบญัช ี(Price to 

Book Value:PBV) 

3 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-การฝึกใชเ้ครือ่งคดิ
เลขทางการเงนิ (TI  
BA II PLUS  & BA II 
PLUS  Professional) 
-การใชโ้ปรแกรม 
Excel ประเมนิมลูค่า
หุน้(Stock Screen 

อ.เรวด ี
พานิช 
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- มลูค่าสนิทรพัยส์ุทธ(ิNet Asset Value) 
- มลูค่ารวมกจิการ (Enterprise 

Value:EV) 
 

- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

คน้หาหุน้) 

7-8 บทท่ี 6  การวดัผลตอบแทนและความเส่ียง
จากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
6.1  แนวคดิและเครือ่งมอืค านวณผลตอบแทน 
       จากการลงทุน 

- Realized Return 
- Average Rate of Return 
- Expected Return 
- Portfolio Expected Return 

6.2  แนวคดิและเครือ่งมอืวดัความเสีย่งจากการ 
      ลงทุน 

- Variance & Standard Deviation 
- Covariance & Correlation Coefficient 
- Risky & Risk-free Asset  
- Investment Behavior Under Risk 

6.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนที ่ 
       ตอ้งการกบัความเสีย่ง 
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

6 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-การฝึกใชเ้ครือ่งคดิ
เลขทางการเงนิ (TI  
BA II PLUS  & BA II 
PLUS  Professional) 

อ.เรวด ี
พานิช 

9 บทท่ี 7 การจดัการกลุ่มหลกัทรพัยเ์บือ้งต้น 
7.1   แนวคดิการกระจายการลงทุน 
7.2  ทฤษฏกีลุ่มหลกัทรพัย(์MPT) 

- Risk-Return Indifference Curve 
- Portfolio Diversification 
- Efficient Portfolio Frontier 
- Optimal Portfolio 

7.3  ทฤษฏตีลาดทุน(CAPM) 

3 -iTune U 
Application 
 -ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-การฝึกใชเ้ครือ่งคดิ
เลขทางการเงนิ (TI  
BA II PLUS  & BA II 
PLUS  Professional) 

อ.เรวด ี
พานิช 
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- กลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งและ
ปราศจากความเสีย่ง 

- หลกัการใหกู้ ้(Lending) และการยมื
(Borrowing) ในกลุ่มหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

- การพฒันาแบบจ าลอง CAPM 
- การค านวณค่าเบต้า (Beta:β) 
- การประยกุต ์CAPM เพื่อการประเมนิ

ราคาหลกัทรพัย ์
7.4 ทฤษฏกีารหาราคาจากวธิป้ีองกนัการเกดิ 
Arbitrage (APT)  
  
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

10 บทท่ี 8 การวิเคราะหข้์อมูลข่าวสารเพ่ือการ  
             ตดัสินใจลงทุน 
8.1  ความส าคญัของขา่วสารขอ้มลูเพื่อการ 
        ตดัสนิใจลงทุน 
8.2  ประสทิธภิาพการกระจายขอ้มลูขา่วสารเพื่อ 
        การตดัสนิใจลงทุน 

- ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- ระดบัความมปีระสทิธภิาพของตลาด 
- ความไมเ่ท่าเทยีมกนัของขอ้มลู 

8.3 แหล่งทีม่าของขอ้มลูทางการเงนิ 
      -  วธิกีารรวบรวมขอ้มลูทางการเงนิ 
      -   การแบ่งกลุ่มขอ้มลูทางการเงนิ 
      -   ขอ้มลูปจัจยัพืน้ฐาน 
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

3 -iTune U 
Application 
-ซกัถามในหอ้งและ
ท าแบบฝึกหดั 
-ทบทวน(Reviews) 
ผลงานทางวชิาการที่
เกีย่วขอ้งน าเสนอ
หน้าชัน้เรยีน 

อ.เรวด ี
พานิช 

11-
12 

บทท่ี 9  การวิเคราะหห์ลกัทรพัยจ์าก  
             ปัจจยัพื้นฐาน 
9.1 หลกัการของการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
9.2 วเิคราะหเ์ศรษฐกจิ 

6 -iTune U 
Application 
-โครงการอบรม 
แลกเปลีย่น

วทิยากร
พเิศษ 
และ  
อ.เรวด ี
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9.3 วเิคราะหอุ์ตสาหกรรม 
9.4 วเิคราะหบ์รษิทั 
      - เชงิคุณภาพ   
      - เชงิปรมิาณ 
 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

ประสบการณ์กบั
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง(นกัวเิคราะห์
หลกัทรพัยด์ว้ย
ปจัจยัพืน้ฐาน) 
-เป็นทีป่รกึษาใน
โครงการ Company 
Visit 
-กจิกรรมบรษิทัจด
ทะเบยีนพบผูล้งทุน 
Opportunity Day 
- บรรยายสรปุในชัน้
เรยีน 

พานิช 

13-
14 

 บทท่ี 10  การวิเคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค 
10.1  หลกัการวเิคราะหท์างเทคนิค 
10.2  ทฤษฏดีาว(Dow Theory) 
10.3  รปูแบบของราคา 
10.4  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ 

- -Trend Line 
- Moving Average(MA) 
- Bollinger Band(BB) 
- Relative Strength Index(RSI) 
- MACD 
- Stocastic 
- Direction Movement Index(DMI) 
- อื่นๆ เช่น Elliott Wave, Fibonacci 

Numbers (Fibo), Gann’ Theory, 
Volume 

 
- แบบฝึกหดั 
- บรรณานุกรม 

6 -iTune U 
Application 
-โครงการอบรม 
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์กบั
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
ทาง(นกัวเิคราะห์
หลกัทรพัยด์ว้ย
ปจัจยัพืน้ฐาน) 
-เป็นทีป่รกึษาใน
โครงการ Company 
Visit 
-อบรม และทดลอง
ใชโ้ปรแกรม
วเิคราะหร์าคาดว้ย
กราฟเทคนิค(Demo 
Program Aspen) 
- บรรยายในชัน้เรยีน 

วทิยากร
พเิศษ 
และ  
อ.เรวด ี
พานิช 

15 วดัผลบทเรียนภาคปฏิบติั  
- โครงการตลาดหุน้จ าลอง(Click to win)

ของตลาดหลกัทรพัย ์(SET)   

3 สอบปากเปล่าและ
น าเสนอรายงาน
สรุปการซือ้ขาย 

อ.เรวด ี
พานิช 
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16 
 

วดัผลบทเรียนภาคปฏิบติั  
- โครงการ ทดลองท า Company Visits  

3 น าเสนอหน้าชัน้
และรายงานสรุป
การซือ้ขาย 

 

อ.เรวด ี
พานิช 
และหรอื
ผูท้รงคุ
ณวุฒ ิ

17 วดัผลสอบปลายภาค 
- ขอ้สอบวดัผลแบบอตันยั 

3 ตามตารางสอบมกค. 
(ธ.ค. 59) 

อ.เรวด ี
พานิช 

 
1.1 แผนการสอนเสริม ภาคปฏิบติัการ (มรีายละเอยีดบทเรยีน(Workshop)ในคู่มอืปฏบิตักิาร) 
 
บทเรียนภาคปฏิบติัการ ส่วนท่ี 1  

เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนวชิา EC412 บรรลุจุดมุ่งหมายของรายวชิา ขอ้ 1.2 ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพภาพ 

บทเรยีนภาคปฏบิตักิารส่วนนี้ มเีนื้อหาเกี่ยวกบั เครื่องมอืใชค้ านวณตวัเลขทางการเงนิ 
ไดแ้ก่  2 บทเรยีน(Workshop)  
Workshop 1: การใชเ้ครือ่งคดิเลขทางการเงนิ  
                  (Texas Instrument รุน่ BA II Plus หรอื BA II Plus Professional) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่4 หลกัการเบือ้งตน้ของแนวคดิการประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย์ 
บทที ่5 วธิกีารประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์
บทที ่6 การวดัผลตอบแทนและความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
บทที ่7 การจดัการกลุ่มหลกัทรพัยเ์บือ้งตน้ 
 

Workshop 2: การใชโ้ปรแกรม Excel ประเมนิมลูค่าหลกัทรพัย ์
                  (โปรแกรม Stock Screen คน้หาหุน้) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่4 หลกัการเบือ้งตน้ของแนวคดิการประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย์ 
บทที ่5 วธิกีารประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์

 
บทเรียนภาคปฏิบติัการ ส่วนท่ี 2  

เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนวชิา EC412 บรรลุจุดมุ่งหมายของรายวชิา ขอ้ 1.1 ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพภาพ 

บทเรยีนภาคปฏิบตัิการส่วนนี้  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดลองซื้อขายหุ้นในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้เสมอืนจรงิ ประกอบดว้ย 4 บทเรยีน(Workshop) 
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Workshop 3: ดงูานตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  (Inventorium Museums ,ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่2 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์
 
Workshop 4: โครงการตลาดหุน้จ าลอง Click 2win 
                   (โปรแกรม Click 2win ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการลงทุน 
บทที ่2 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัตลาดหลกัทรพัย ์
บทที ่3 กระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
บทที ่8 การวเิคราะหข์า่วสารเพื่อการตดัสนิใจลงทุน 

 
Workshop 5: วธิกีารบนัทกึหุน้ 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่3 กระบวนการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
Workshop 6: ใชโ้ปรแกรมเฉพาะทางเพื่อวเิคราะหท์างเทคนิค 
                   (DEMO Program: Aspen / Efinance) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่10 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค 
 
บทเรียนภาคปฏิบติัการ ส่วนท่ี 3  

เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนวชิา EC412 บรรลุจุดมุ่งหมายของรายวชิา ขอ้ 1.3 ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพภาพ 

บทเรยีนภาคปฏบิตักิารส่วนนี้ มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการประเมนิมลูค่าหุน้แบบนักวเิคราะห์
(Annalist) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) หรือบุคคลกรที่
เกีย่วขอ้ง และเยีย่มชมบรษิทัในธุรกจิทีส่นใจ ประกอบดว้ย 2 บทเรยีน(Workshop) 
Workshop 7: อบรม แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

(คุณอต ิอตกุิล, CFA, FRM ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพนัธ์ บรษิทั 
หลกัทรพัย ์ เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน))  

ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3 
บทที ่9  การวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัพืน้ฐาน 
บทที ่10 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค 
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Workshop 8: กจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน Opportunity Day 
         (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(SET)) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่8 การวเิคราะหข์า่วสารเพื่อการตดัสนิใจลงทุน 
บทที ่9 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัพืน้ฐาน 

 
Workshop 9: โครงการทดลองท า Company Visit 
                  (บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์ 
                   ต่างประเทศ) 
ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนในเนื้อหาตาม มคอ.3  

บทที ่5 วธิกีารประเมนิมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของหลกัทรพัย ์
บทที ่8 การวเิคราะหข์า่วสารเพื่อการตดัสนิใจลงทุน 
บทที ่9 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากปจัจยัพืน้ฐาน 
บทที ่10 การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์างเทคนิค 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัส่วนของ

การประเมนิผล 

ความรูแ้ละความ
เขา้ใจบทเรยีน
ภาคปฏบิตั ิ 

 

เขา้รว่มกจิกรรมดงูานตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
(SET) และงานพบนกัลงทุน 
(Opportunity Day) และบนัทกึ
สรปุความรูท้ีไ่ด ้รวมวทิยากร
พเิศษบรรยายในหวัขอ้ต่างๆ  

14  
(ขึน้กบัระยะเวลา
การด าเนินการ
ตดิต่อและการตอบ
รบัของหน่วยงาน
ภายนอก) 

10% 

โครงการตลาดหุน้จ าลอง Click 2 
win ของตลาดหลกัทรพัย ์(SET) 
(ประเมนิบนัทกึการซือ้ขายหุน้ใน
พอรต์และสรปุรายงานกลยุทธ์
การเทรดระยะ 3 เดอืน (ก.ย.- 
พ.ย.) ดว้ยการสอบปากเปล่า 
(Oral))   
 

15 
(หรอืใชเ้วลานอก
ชัว่โมงเรยีน 

ภายในสปัดาห์
สุดทา้ยของการ

เรยีน) 

25% 
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ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้ สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัส่วนของ

การประเมนิผล 

โครงการทดลองท า Company 
Visits   
(ประเมนิรายงานการวเิคราะห์
บรษิทั การเยีย่มชมและสมัภาษณ์
บรษิทั และน าเสนอหน้าชัน้เรยีน) 

16 
(หรอืใชเ้วลานอก
ชัว่โมงเรยีน 

ภายในสปัดาห์
สุดทา้ยของการ

เรยีน) 
 

25% 

Single 
license/Derivative 

license 

 ผ่านการสอบและไดร้บัสทิธ ิ
ตัง้แต่ 1 ส.ค.-30 พ.ย. 2559 

1-16 
(ใชเ้วลานอก
ชัว่โมงเรยีน) 

***** 

ความตัง้ใจและความ
สม ่าเสมอ 

จ านวนครัง้ในการเขา้หอ้งเรยีน 
(Student Attendances) และ
เขา้รว่มกจิกรรม/อบรมเสรมิ 

1-16 
(ใชก้ารเชค็ชื่อเขา้
หอ้งเรยีนในคาบที่
มกีารบรรยาย) 

10% 

ประมวลความรู ้
สอบขอ้เขยีนปลายภาค 16                      

(ตามตารางสอบ
ปลายภาคของม.) 

30% 

 
 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารประกอบการเรียน 
 
เรวด ี พานิช. 2559. การลงทุนและการวิเคราะหห์ลกัทรพัย(์EC412) ;เอกสารประกอบการ

สอน. กรงุเทพฯ. โรงพมิพม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 
เรวด ีพานิช. 2559. คู่มือปฏิบติัการ: การลงทุนและการวิเคราะหห์ลกัทรพัย(์EC412). 

กรงุเทพฯ. โรงพมิพม์หาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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2.ส่ือ (Website)  
 
เรวด ีพานิช. 2559. ส่ือสงัคมออนไลน์(Social Media) เสริมบทเรียน  FB UTCC EC412.  

[Online].Available: https://www.facebook.com/groups/1591017331120396/ 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. [Online]. Available:  http://www.set.or.th 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. [Online]. Available: http://www.settrade.com 
 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2559. [Online]. Available: 

http://www.moneychannel.co.th 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 
 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

- จากผลการ สอบภาคปฏบิตั ิและ สอบปลายภาค 
- จากการสงัเกตการณ์ของผูส้อน 

 
3. การปรบัปรงุการสอน  
  จากผลการประเมนิการเรยีนการสอน จากผลการสอบไล่ปลายภาคของนกัศกึษา และ
การปรบัหลกัสตูรใหเ้ป็นปจัจบุนั และสอดคลอ้งกบัตลาดการเงนิ โดยพจิารณาหลกัสตูรการเรยีน 
สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกจิหลกัทรพัย(์Thailand Securities Institute:TSI) 

  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- พจิารณาผลการสอบ  การแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานการศกึษาจากผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก เพื่อสอบผลการประเมนิ การเรยีนรูข้องนกัศกึษา โดยพจิารณาจากขอ้สอบ 
วธิกีารใหค้ะแนนและผลการเรยีน 

  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 - ปรบัปรงุรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบในขอ้ 4และตามผลประเมนิ มคอ.5 

https://www.facebook.com/groups/1591017331120396/
http://www.set.or.th/
http://www.settrade.com/
http://www.moneychannel.co.th/

