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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์การเงิน 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

 SM421การจดัการลงทุนในหลกัทรัพย ์
(Investment andAssetManagement) 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงินหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มเอกบงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
 ดร.สรร พวัจนัทร์, CISA1 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปีท่ีเรียน ปี 3 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 BF302 การจดัการทางการเงิน(Financial Management) 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน    
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 มกราคม2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษา มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพย ์การลงทุนในตราสารทุน 
การลงทุนในตราสารหน้ี และการลงทุนในทางเลือกอ่ืน 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษา สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพื่อประกอบในการตดัสินใจลงทุน 
หรือแนะน านกัลงทุนเพื่อตดัสินใจลงทุนในตราสารทุนตราสารหน้ี และการลงทุนในทางเลือกอ่ืนได ้

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

การก าหนดเป้าหมายการลงทุน การจดัสรรเงินลงทุน การวเิคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 
และตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวม การวเิคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม การวเิคราะห์งบการเงินของธุรกิจ 
การประเมินมูลค่าตราสารทุน ประสิทธิภาพของตลาดหลกัทรัพยแ์ละการวเิคราะห์เชิงเทคนิค 
การลดความเส่ียงของการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพย ์หลกัการตดัสินใจ 
และการบริหารการลงทุนทั้งของส่วนบุคคลและสถาบนั 
การวเิคราะห์ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหน้ีและการประเมินมูลค่าตราสารหน้ี 
หลกัการจดัการลงทุนในกลุ่มหลกัทรัพยท์ั้งตราสารทุนและตราสารหน้ี 

 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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42ชัว่โมง ตามความตอ้งการของนั
กศึกษาเฉพาะรายและขอ้
ตกลงของกลุ่มเรียน 

- 5ชัว่โมง / สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

       1.1.1มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวนิยั เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

1.1.2  สามารถปฏิบติัตามกฎระเบียบของสถาบนัและสังคม 
1.1.3  มีจิตส านึกและพฤติกรรมท่ีค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

1.2 วธีิการสอน 

       1.2.1 สอนไม่ใหทุ้จริตในการสอบ ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น และการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน  
ในการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

              1.2.2 สอนใหแ้ต่งกายใหถู้กระเบียบของสถาบนัและเคารพกติกาของสังคม 
              1.2.3 สอนใหรู้้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นเช่นติวใหเ้พื่อนแต่ไม่ใหเ้พื่อนคดัลอก  และใหรู้้จกัท ากิจกรรม                

บ  าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณะชน 
              1.2.4 การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง  

1.3 วธีิการประเมินผล 

1.3.1 พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บหมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
1.3.2 การแต่งกายถูกระเบียบมหาวทิยาลยั 
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2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

2.1.1  มีความรู้เก่ียวกบัทฤษฏีกลุ่มหลกัทรัพยแ์ละสามารถประยกุตใ์ชไ้ด ้
2.1.2  มีความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนในตราสารทุน 
การลงทุนในตราสารหน้ี และการลงทุนในทางเลือกอ่ืน 
2.1.3สามารถวเิคราะห์และตดัสินใจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี 
และการลงทุนในทางเลือกอ่ืนโดยสอดคลอ้งกบัผลตอบแทน และความเส่ียงของการลงทุน 
2.1.4  สามารถแนะน านกัลงทุนใหจ้ดักลุ่มสินทรัพยล์งทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี 
และการลงทุนในทางเลือกอ่ืน ตามอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของบุคคลนั้นๆ ได้ 

2.2 วธีิการสอน 

บรรยาย อภิปราย ท าแบบฝึกหดั กรณีศึกษา   ใหศึ้กษาคน้ควา้ความรู้ทางอินเตอร์เนต   
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

2.3 วธีิการประเมินผล 

 2.3.1 ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหดั หรือกรณีศึกษาท่ีมอบหมายใหท้ าเป็นงานกลุ่มและงานเด่ียว 
2.3.2 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

3.1.1  สามารถสืบคน้ ประมวลขอ้มูล แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวเิคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง  
3.1.2  

สามารถน าความรู้ไปต่อยอดและประยกุตใ์ชใ้นภารกิจท่ีไดรั้บหมอบหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอ
งและต่อหน่วยงานในการท างาน 

3.2 วธีิการสอน 

3.2.1ท าแบบฝึกหดัท่ีโจทยปั์ญหาค่อนขา้งซบัซอ้น 
               3.2.2  การอภิปรายเก่ียวกบักรณีศึกษาและน าเสนอ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

               3.3.1สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
               3.3.2ผลงานเด่ียว 
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

4.1.1  สามารถปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.1.2  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 
และวฒันธรรมขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.1.3  สามารถใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในส่ิงท่ีถูกท่ีควร รู้จกัแกปั้ญหาร่วมกนั 
4.1.4  รู้จกับทบาทในการเป็นผูน้ า หรือบทบาทในการเป็นผูร่้วมทีมงาน  
4.1.5  มีความรับผดิชอบการพฒันาความรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.2 วธีิการสอน 

               4.2.1มอบหมายงานใหท้ าเป็นกลุ่มและน าเสนองานเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
               4.2.2จดักลุ่มวเิคราะห์กรณีศึกษาหรือในหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

                  4.3.1 ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
4.3.2 ผลงานกลุ่ม 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  

5.1.1มีทกัษะการใชค้วามรู้ทางการเงินมาแนะน านกัลงทุนเพื่อตดัสินใจลงทุนได้ 
5.1.2สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียนรู้จกัเลือกใชรู้ปแบบการ 

น าเสนอท่ีเหมาะสมกบัปัญหา 
5.1.3สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการรวบรวมขอ้มู

ล การวเิคราะห์ขอ้มูลและ  การแปลความหมาย 
5.1.4สามารถสร้างแบบจ าลองโดยใชโ้ปรแกรมทางการเงินเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลได้  

5.2 วธีิการสอน 

5.2.1บรรยาย  ใหท้  าแบบฝึกหดั 
5.2.2  มอบหมายงานกลุ่ม งานเด่ียวโดยใหน้ าเสนอในชั้นเรียน 

5.3 วธีิการประเมินผล 
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5.3.1  ผลงานกลุ่มและการน าเสนอ 
5.3.2  การสอบกลางภาค   การสอบปลายภาค 

 

 
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-2 # An Introduction to Investment Management 
- Introduction to Equity instruments 
- Introduction to Debt instruments 
- Introduction to Derivatives instruments 

# Risk and Return 
- Risk and Return for individual asset 
- Portfolio risk and return 

6 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

3-4 # Portfolio Theory 
- Modern Portfolio Theory 
- Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
- Multi-factor Model 

6 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

5-6 # Portfolio Management and Strategies 
- Passive Management Strategy 
- Active Management Strategy 

# Portfolio Performance Measurement 

6 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 
- ทดสอบยอ่ย 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

7-8 # Investment in the Stock Exchange of Thailand 5 - ดร.สรรพวัจนัทร์ 



7 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

(SET) and Thailand Futures Exchange (TFEX) 
# Stock Analysis 

- Macroeconomic and Industry Analysis 
- Company Analysis 
- Financial Report Analysis 

# Stock Valuation 
- Discount Cash Flow Method (DCF) 
- Relative Approach 

การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

9 สอบกลางภาค    
10 # Technical Analysis 

- Price, Pattern, Moving Average Line, 
Volume Analysis 

- Candle Stick Chart 
- Elliot Wave 
- Fibonacci Number 

3 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 
และวทิยากรพิเศษ 

11-12 # Efficient Market Hypothesis (EMH) 
# Securities Market Index 
# Debt Instrument (part 1) 

- Debt Features 
- Debt Valuation 

6 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 
- ทดสอบยอ่ย 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

13-14 # Debt Instrument (part 2) 
- Debt’s Sensitivity Analysis (Macaulay 

Duration, Modified Duration and 
Convexity) 

- Risk Associated with Investing in Debt 

5 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

15 # Yield Curve, Yield Measures of Debt 
# Spot Rates and Forward Interest Rate 

2 การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 
- ทดสอบยอ่ย 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

16 #Analysis of Alternative Investments 
- Gold Investment 
- Mutual Funds 
- Exchange Traded Funds (ETFs) 

3 - 
การบรรยายและตอบ
ขอ้ซกัถามในชั้นเรีย
น 
- ท าแบบฝึกหดั 

ดร.สรรพวัจนัทร์ 

17 สอบปลายภาค    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

วธีิการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ทีป่ระเมิ
น 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1,2,3,5 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

30% 
30% 

3,4,5 
วเิคราะห์กรณีศึกษา 
และการท างานกลุ่มและผลงานเด่ียว 

5,8,14 20% 

1,2,3,4,5 
- การเขา้ชั้นเรียน และการมีส่วนร่วม 
อภิปราย  
- แบบฝึกหดั และทดสอบยอ่ย  

ทุกสปัดาห์ 20% 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสาร 

1. ทฤษฎีตลาดทุน, หลกัสูตร Certified Investment and Analyst Program,CISA, 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2549. 

2. การลงทุนในตราสารทุน, หลกัสูตร Certified Investment and Analyst Program,CISA, 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551. 

3. การลงทุนในตราสารหน้ี, หลกัสูตร Certified Investment and Analyst Program,CISA, 
สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2551. 

 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
-  เคร่ืองคิดเลขประเภท Scientific Calculator หรือ Financial Calculator 1 เคร่ือง 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
-  ขอ้มูลจากวารสารวชิาการทางการเงินต่าง 
-  ขอ้มูลจากเวบไซตท์างดา้นการเงิน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
-  การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยนกัศึกษา 
      -  จากการประเมินของผูส้อนและแบบประเมินรายวชิา 
      -  จากการสังเกตุจากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
      -  จากผลงานท่ีนกัศึกษาท าส่ง 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
      - การสังเกตุการสอนของสาขาวชิา โดยผูร่้วมสอนและหวัหนา้สาขาวชิา 
3. การปรับปรุงการสอน  
      -  จากการประเมินการสอนในขอ้ 1. และจากขอ้2. น าขอ้ท่ีควรปรับปรุงมาประชุมแกไ้ขในกลุ่ม  

   ผูส้อน 
-  การจดัสัมมนาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพโดยคณะ  และสาขาวชิาจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี  
    เพื่อใหอ้าจารยมี์การพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  
-  การวจิยัการเรียนการสอน และผลงานวจิยัและผลงานวชิาการท่ีผูส้อนไดรั้บการสนบัสนุนจาก 
มหาวทิยาลยัใหมี้ผลงานตีพิมพทุ์กปี 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 -  ทดสอบยอ่ยจากคะแนนขอ้สอบโดยสอบ CAI และใหง้านท่ีมอบหมายเพื่อวดัความรู้อีกรอบ      
    หน่ึง 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
-  ปรับปรุงรายวชิาตามนโยบายของคณะวชิา 
-  การน าผลการวจิยัทั้งในและนอกหอ้งเรียนมาปรับปรุง   

 
 


