
 มคอ. 3 

 

  
 

รายละเอยีดของรายวิชา 

 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา  คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน 

 

หมวดท ี1 ข้อมูลทวัไป 

 

1. รหัสและชือรายวชิา  

 BF309 การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละการจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์

BF407 หลกัและนโยบายการลงทุน 

2. จํานวนหน่วยกติ   

 3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน 

4. อาจารย์ผู้ รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ์

5.  ภาคการศึกษา / ชันปีทเีรียน 

 ภาคการเรียนที 2/2558 นกัศึกษาปริญญาตรีชนัปีที 3 

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

 BF302 การจดัการการเงิน 

7. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

8. สถานทเีรียน    

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทจีดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาครังล่าสุด 

 1 มกราคม 2559 
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หมวดท ี2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

(1) เพือให้นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัลกัษณะของหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ตรา

สารหนี ตราสารทุน ตราสารอนุพนัธ์ เป็นตน้ 

(2) เพือให้นักศึกษามีความรู้และความเขา้ใจในการวางแผน การวิเคราะห์ และการประเมินผล และ

ควบคุมการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละกลุ่มหลกัทรัพย ์ 

 

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 การพฒันาการเรียนการสอนทีมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาได้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละ

การจดัการกลุ่มหลกัทรัพย ์เพือเพิมทกัษะของนักศึกษาในการวิเคราะห์และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทีทนัสมยั

ต่อการเปลียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการลงทุน 

 

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาการลงทุน ความแตกต่างระหว่างการลงทุนกับการเก็งกําไร ปัจจัยชกัจูงให้เกิดการลงทุน 

ลกัษณะความเสียง การป้องกนัความเสียง อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์เพือการประเมิน

มูลค่าเงินลงทุน การวิเคราะห์เพือประเมินมูลค่าเงินลงทุน วิธีการและการวิเคราะห์การลงทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์ 

 

2. จํานวนชัวโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชวัโมง - 45 ชวัโมง  45 ชวัโมง 
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3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารยป์ระจาํวิชาประกาศเวลาให้คาํปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบในประมวลการสอนรายวิชา และให้

คาํปรึกษาทางวิชาการแก่นกัศึกษานอกชนัเรียน 6 ชวัโมงต่อสัปดาห์ รวมทงันักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย ์

ประจาํวิชาผา่นอีเมล ์

 

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

(1) มีความรู้ความเขา้ใจในกฏระเบียบและขอ้บังคบัของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมถึงกฏเกณฑ์ของกฏหมายทีเกียวขอ้ง เพือปฏิบติัตามไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

(2) มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพตามแนวทางผูป้ระกอบวิชาชีพด้าน

หลกัทรัพย ์เพือเตรียมความพร้อมในการทาํงานดา้นหลกัทรัพย ์ทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผลประโยชน์

ของลูกคา้ บริษทั และสังคม  

(3) มีจิตสํานึกในการประกอบวิชาชีพเยยีงผูม้ีความรู้ความสามารถสูงสุด เพือปกป้องผลประโยชน์ของ

ลูกคา้ภายใตก้ฏหมายหรือกฏของทางการ พร้อมช่วยสอดส่องเพือป้องกนัการทุจริตคอรัปชนั 

(4) ศึกษาจากกรณีตวัอย่างในการกระทาํผดิ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพือป้องปรามไม่ให้

เกิดพฤติกรรมดงักล่าว 

 

1.2 วิธีการสอน  

(1) การบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเกียวกบัประเด็นทางจริยธรรมทีเกียวขอ้งกบัจรรยาบรรณใน

การลงทุน รวมทงัเปิดโอกาสให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายในชนัเรียน 

(2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาวิเคราะห์การลงทุน รวมทงัการนาํเสนอและอภิปรายในชนัเรียน 

 

1.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผลจากการทีนักศึกษามีการศึกษาบทเรียนและประเด็นปัจจุบันตามทีอาจารย์ได้

มอบหมาย รวมทงัคน้ควา้หาความรู้เพิมเติมอยา่งสมาํเสมอ การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมทีแสดงออก
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ในการอภิปรายในชนัเรียน  

(2) การประเมินผลจากการทีนักศึกษามีพฤติกรรมและทศันคติในการวิเคราะห์การลงทุนให้แลว้เสร็จ

ตามกาํหนดเวลา  

 

2. ความรู้ 

        .  ความรู้ทีตอ้งไดรั้บ  

(1) มีความรู้ในการเลือกลงทุนและการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) มีความรู้และความเขา้ใจในการพิจารณาผลตอบแทนและความเสียงในการลงทุน เพือตดัสินใจ

ลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความรู้ดา้นทฤษฎีการลงทุนเพือจดัสรรเงินลงทุนในหลกัทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

(4) มีความสามารถในการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์เพือประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

(5) มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักทรัพย ์ทงัการวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานและการวิเคราะห์ทาง

เทคนิค  

 

2.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายเนือหาโดยใชส้ไลด์และเอกสารประกอบการสอน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม

ประเด็นสงสัยในชนัเรียน 

( ) การมอบหมายใหท้าํแบบฝึกหดั แบบทดสอบ และวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 

2.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของงานทีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดาํเนินการให้

แลว้เสร็จ 

(2) การประเมินผลโดยใชแ้บบทดสอบ รวมทงัการติดตามความกา้วหนา้ในการนําความรู้ทีไดไ้ปใชจ้ริง

ในการวิเคราะห์การลงทุน 

(3) การประเมินผลจาการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

1.1 ทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 
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(1) มีความสามารถสืบคน้ขอ้มูลและปริมาณขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนจากแหล่งต่างๆ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2) มีความคิดอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์การลงทุน และการจดัสรรเงินลงทุนในสินทรัพยป์ระเภท

ต่างๆ เพือเพิมความมงัคงัใหก้บัตนเองในกรณีทีเป็นนกัลงทุน และให้กบัลูกคา้รวมถึงบริษทัในกรณี

ทีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นหลกัทรัพยแ์ละการลงทุน 

(3) มีความสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใชเ้พือประกอบวิชาชีพดา้นอืนๆ เช่น การวิเคราะห์ตราสาร

อนุพนัธ์ และการประเมินความเสียงของการลงทุน 

 

3.2 วิธีการสอน 

(1) การบรรยายเพือใหน้กัศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นของการวิเคราะห์การลงทุน โดยมี

การวิเคราะห์การลงทุนดว้ยกระบวนการคิดเชิงระบบตามกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างเป็น

ระบบ 

(2) การมอบหมายใหน้กัศึกษาทาํการวิเคราะห์การลงทุน และอภิปรายงานทีไดรั้บมอบหมาย 

(3) การศึกษาการวิเคราะห์บริษทัและบทวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

 

3.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผลจากความถูกตอ้งและคุณภาพของการวิเคราะห์การลงทุน 

(2) การประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวิเคราะห์ 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีตอ้งพฒันา  

(1) มีความสามารถในการทาํงานเป็นกลุ่มและมีทกัษะในการทาํงานเป็นทีม 

(2) มีความเป็นผูน้าํกลุ่มและปรับเปลียนบทบาทความรับผดิชอบตามสถานการณ์ 

(3) มีความช่วยเหลือเกือกูลซึงกนัและกนั โดยการดึงความสามารถทีโดดเด่นของบุคคลทีเป็นผูน้ํา เพือ

พฒันาศกัยภาพของบุคคลอืนๆใหอ้อกมาจนอยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัได ้

(4) ส่งเสริมลกัษณะนิสัยใหรู้้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั ดว้ยกระบวนการการแข่งขนัของงานกลุ่มและโครงการ

ต่างๆ 

4.2 วิธีการสอน 
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(1) การบรรยายและอภิปรายโตแ้ยง้หรือสนบัสนุน 

(2) การมอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลเกียวกบัการวิเคราะห์การลงทุน 

 

4.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผลจากรายงานการวิเคราะห์การลงทุนทีนกัศึกษานาํเสนอ 

(2) การประเมินผลจากการอภิปรายในชนัเรียน 

 

. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

(1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลของหลกัทรัพยผ่์านระบบฐานขอ้มูล เพือวิเคราะห์ค่าเบตา้ของหลกัทรัพย ์

ตลอดจนศึกษาขอ้มูลข่าวสารดา้นเศรษฐกิจเพือประกอบการวิเคราะห์การลงทุน 

(2) การศึกษาการวิเคราะห์หลกัทรัพยจ์ากบทวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละสือออนไลน์ของตลาดหลกัทรัพย ์

 

5.2 วิธีการสอน 

(1) การนําเสนอตวัอยา่งการวิเคราะห์การลงทุนในรูปแบบเทคโนโลยีทีเหมาะสม เพือให้นักศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การลงทุน 

(2) การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาดาํเนินโครงการการวิเคราะห์การลงทุนอย่างมีระเบียบแบบแผน โดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และนาํเสนอผลการวิเคราะห์การลงทุนในรูปแบบ

ของการบรรยายและตารางตวัเลข 

 

5.3 วิธีการประเมินผล 

(1) การประเมินผลจากการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการอภิปรายในชนัเรียน 

(2) การประเมินผลจากรายงานการเขียน และการนาํเสนอผลงานทีมีการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม 
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หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

1 บทที 1 ระบบการเงินและ

โครงสรา้งตลาดการเงิน 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

2 บทที 4 ตลาดการเงิน

ระหวา่งประเทศ 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

3 บทที 5 ผลตอบแทนและ

ความเสียงจากการลงทุนใน

หลกัทรัพยร์ายตวั 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

4 บทที 6  ข่าวสารขอ้มลูเพือ

การตดัสินใจ 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

5 บทที 7 การวิเคราะห์

หลกัทรัพย ์

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

6 บทที 8 การบริหารกลุ่ม

หลกัทรัพย ์

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

7 บทที 13 ภาพรวมของตรา

สารอนุพนัธแ์ละตลาด

อนุพนัธ ์

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

8 สอบกลางภาค    

9 บทที 2 ตลาดตราสารทุน 3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

10 บทที 3 ตลาดตราสารหนี 3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 
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สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

11 บทที 10 ตราสารทุน 3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

12 บทที 11 ตราสารหนี 3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

13 บทที 12 กองทุนรวมและ

หน่วยลงทุน (ครังที 1) 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

14 บทที 12 กองทุนรวมและ

หน่วยลงทุน (ครังที 2) 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 



10 

 

สัปดาห์ที หัวข้อ/รายละเอยีด 
จํานวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือทใีช้  
ผู้สอน 

-การทาํแบบทดสอบทา้ยบท 

15 กฏระเบียบทีเกียวขอ้งและ

การใหค้าํแนะนําการลงทุน

ทีเหมาะสม 

3+3 -การบรรยายและการศึกษา

เนือหาจากบทเรียน 

-การวิเคราะห์ขา่วสารทีเกียวขอ้ง

กบับทเรียน 

-การอภิปรายในชนัเรียน 

อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

16 การนาํเสนอรายงานกลุ่ม 3+3 -การอภิปรายในชนัเรียน อ.ดร.บุญเลิศ 

จิตรมณีโรจน์ 

17 สอบปลายภาค    

 

. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กจิกรรม

ท ี 

 

ผลการเรียนรู้*  

 

วธิีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมนิ 

(สัปดาห์ที) 

สัดส่วนของการ

ประเมนิผล 

 

1 การส่งงานที

ได้รบั

มอบหมายและ

ศกึษาคน้ควา้

ดว้ยตนเอง 

-การรายงาน การนําเสนอ และ

การมส่ีวนร่วมในการอภปิราย

สถานการณ์ปัจจุบนัทเีกยีวขอ้ง

กบัการลงทุน 

-การทาํรายงานกลุ่ม  

1-7, 9-15 

 

 

 

16 

10% 

 

 

 

10% 

2 ผลการสอบ

หลกัสูตรผู้

แนะนําการ

ลงทุนดา้น

หลกัทรพัย ์

การสอบหลกัสตูรผู้แนะนําการ

ลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์

16 20% 

3 นักศกึษามี

ความรู้ความ

เขา้ใจในการ

วเิคราะห์

ขอ้สอบกลางภาค 8 25% 
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หลกัทรพัย์และ

การจดัการกลุ่ม

หลกัทรพัย์ 

(เนือหาการ

เรยีนสปัดาหท์ ี

1-7) 

4 นักศกึษามี

ความรู้ความ

เขา้ใจในการ

วเิคราะห์

หลกัทรพัย์และ

การจดัการกลุ่ม

หลกัทรพัย์ 

(เนือหาการ

เรยีนสปัดาหท์ ี

9-15) 

ขอ้สอบปลายภาค 17 35% 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทแีสดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้

 

หมวดท ี6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสาร 

 “การวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis)”, บุญเลิศ จิตรมณีโรจน,์ 2558, มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 

 “ตลาดการเงินและการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์หลกัสูตรใบอนุญาตสาํหรับผูข้ายหลกัทรัพย”์, ฉบบั

ปรับปรุง พิมพค์รังที 13, 2555, ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 “Investment”, Bodie, Z., Kane, A. and Marcus, A., 9th  edition, 2010, McGraw-Hill/Irwin 

 “A Behavioral Approach to Asset Pricing”, Shefrin, H. 2nd  edition , 2008, Academic Press 
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. เอกสารและข้อมลูสําคญั 

 บทความดา้นการลงทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น ตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 บทวิเคราะห์หลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์
 
3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

 www.set.or.th 

 www.bot.or.th 

 

หมวดท ี7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

                    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีจากการนาํแนวคิดและความเห็นของนกัศึกษาจากแนวทาง

ต่างๆ ดงันี 

(1) การสนทนาระหว่างผูส้อนและนักศึกษา 

(2) แบบประเมินผูส้อนโดยนกัศึกษา 

(3) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

                     ผูส้อนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา และทาํรายงาน

สรุปพฒันาการของนกัศึกษา ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ข เพือปรับปรุงรายวิชาใหมี้ความเหมาะสม

มากขึน 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

(1) ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา การประเมินการสอนของตนเอง ตลอดจนสรุปปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข เพือนาํไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

(2) แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอืนๆ เพือนําเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาใช้

ปรับปรุงการสอนใหดี้ขึน 

(3) ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาใหท้นัสมยัต่อการเปลียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการเงิน 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวชิา 

              ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษาในรายวิชาทีสอน โดยมีคณะกรรมการกําก ับ

มาตรฐานวิชาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ และการตดัเกรดของนกัศึกษา 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากการประเมินและทวนสอบประสิทธิผลในรายวิชา สามารถนาํมาวางแผนเพือปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชาเพือใหเ้กิดคุณภาพมากขึน ดงันี 

(1) ปรับปรุงเนือหารายวิชาตามสมควรหรือตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการกาํกบัมาตราฐาน

วิชาการ 

(2) นาํผลการประเมินการสอนของตนเองมาพฒันาเนือหาของวิชา และปรับปรุงวิธีการเรียนการ

สอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

 

 

 

 


