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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะนิตศิาสตร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

 LW 455 กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัย ์(Securities Law) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

 2 (2-0-4) 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะดา้น 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 

 อาจารยป์กรณ์ วญิญหูตัถกจิ 
5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 

 ภาคการศกึษาที ่1 ส าหรบันกัศกึษาชัน้ปีที ่4 (ภาคตน้ / 2559) 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
8. สถานท่ีเรียน    

 71007 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 

 20 กรกฎาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงตลาดเงินและตลาดทุน การก ากับดูแลธุรกิจหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์การระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเกี่ยวกบัการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ และประเดน็ทีน่่าสนใจเกี่ยวกบักฎหมายธุรกิจ
หลกัทรพัย ์
 
2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึหลกัการ ทฤษฎ ีและสาระส าคญัเกี่ยวกบัตลาด
เงนิและตลาดทุน รวมถงึแนวคดิในการก ากบัดแูลธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. เพื่อให้นักศกึษาเขา้ใจถงึทฤษฎกีารระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ รวมถงึ
การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึสาระส าคญัเกีย่วกบัประเภทและลกัษณะของธุรกจิหลกัทรพัย ์
4. เพื่อใหน้ักศกึษาเขา้ใจถงึการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และการ

เขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ  
 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

 แนวคดิเกี่ยวกับตลาดเงนิและตลาดทุน การก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
องคก์รและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์ ความหมายและประเภทของหลกัทรพัย์ การออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย์ ประเภทและลกัษณะของธุรกิจหลกัทรพัย์ การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ การเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
หลกัทรพัย ์
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

รวม 30 ชัว่โมง 
(2 ชัว่โมง*15 
สปัดาห)์ 
 

    

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

ประมาณ 6 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์โดยระบุวนัเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้ักศกึษา
ทราบในชัว่โมงแรกของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 
 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรียนรู้และจ าแนกปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีการ
สอดแทรกเขา้ในเนื้อหาวชิา เช่น จรรยาบรรณของผูป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัย ์

2. เมื่อเขา้ใจกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แลว้ ท าใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อตนเอง
และสงัคม ไมป่ฏบิตัตินฝ่าฝืนกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

1.2 วธิกีารสอน  

มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในการสอน มกีาร และการอภปิรายหน้าชัน้เรยีน  

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการเขา้ชัน้เรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ประเมนิผลจากการอภปิรายและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. นักศกึษามคีวามรู้เกี่ยวกบัหลกัการ ทฤษฎ ีและสาระส าคญัเกี่ยวกบัตลาดเงนิและตลาดทุน 
รวมถงึแนวคดิในการก ากบัดแูลธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. นักศกึษามคีวามรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎกีารระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์รวมถงึ
การเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

3. นกัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัสาระส าคญัเกีย่วกบัประเภทและลกัษณะของธุรกจิหลกัทรพัย ์
4. นักศกึษามคีวามรูเ้กี่ยวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และการ

เขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ  
2.2 วธิกีารสอน 

 1. การบรรยายและอภปิรายกรณศีกึษาในชัน้เรยีน 
2. การเรยีนรูจ้ากกรณตีวัอยา่ง 
3. การอภปิรายรว่มกนัในชัน้เรยีน 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิผลจากการเขา้หอ้งเรยีนและมสี่วนรว่มในชัน้เรยีนอย่างสม ่าเสมอ 

              2. ประเมนิผลจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารบรรยายถงึหลกักฎหมายและการปรบั
บทกฎหมายอย่างถูกตอ้ง 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

1.สามารถคน้ควา้ รวมรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอ    
                    ทางออกทีด่ขีองปัญหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้ 
     3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็หรอืแกปั้ญหากฎหมายเป็นกลุ่ม 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
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            2. ประเมนิจากค าตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทัง้การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1.    สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ท างานรว่มกบัผูอ้ื่น และมสี่วนรว่ม
ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

2.    เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่รว่มกบับุคคลอื่นใน
สงัคม โดยการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

4.2 วธิกีารสอน 

1. ก าหนดใหน้กัศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน 

2. ใหม้สี่วนรว่มในหอ้งเรยีนและแบ่งปันความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ การรว่มอภปิรายในชัน้เรยีน และ
การวเิคราะหก์รณตีวัอยา่งในชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเสนอรายงาน 
3. สงัเกตพฤตกิรรมจากการแสดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทก์ฎหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสื่อสารและคน้ควา้ขอ้มลู 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาสื่อสาร คน้ควา้ขอ้มลูทาง Internet 
2. สอดแทรกภาษาต่างประเทศ และศพัทเ์ฉพาะทางกฎหมายอาญาภาคทัว่ไปในการเรยีน

การสอน 
5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิผลจากการตอบค าถามในหอ้งเรยีน 
2. ประเมนิผลจากการสอบขอ้เขยีน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 แนวคดิเกี่ยวกบัตลาดเงนิและตลาดทุน การก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
องคก์รและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์การระดมทุน
ด้วยการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ความหมายและประเภทของหลกัทรพัย ์การออกและเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ประเภทและลกัษณะของธุรกิจหลกัทรัพย ์การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกี่ยวกบัการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ การเข้าถือหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ และประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกบักฎหมายธุรกจิ
หลกัทรพัย ์
 
 
 
 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 แนะน ารายวชิา       2 บรรยาย / ถาม-ตอบ อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

2 ตลาดการเงนิ 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

3 ตราสารทางการเงนิ 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

4 ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงาน
ก ากบัดแูลหลกัทรพัย ์

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

5 ธุรกจิหลกัทรพัย ์และองคก์รที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

6 การเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภท
ตราสารทุุน 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

7 การเสนอขายหลกัทรพัยป์ระเภท
ตราสารหน้ี 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 
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สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

8 การเขา้จดทะเบยีนกบัตลาด
หลกัทรพัยโ์ดยตรงและโดยออ้ม 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

9 - สอบกลางภาค -    
10 การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 

กรณศีกึษา 
อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

11 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจด
ทะเบยีน 

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

12 การครอบง ากจิการ 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

13 การเพกิถอนหลกัทรพัย ์ 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

14 การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม
เกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

15 มาตรการคุม้ครองนกัลงทุน 2 บรรยาย / ถาม-ตอบ / 
กรณศีกึษา 

อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

16 การระงบัขอ้พพิาทเกีย่วกบั
หลกัทรพัย ์

2 บรรยาย / ถาม-ตอบ  อ.ปกรณ์  
วญิญหูตัถกจิ 

17 - สอบปลายภาค -    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ท่ี  
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วิธีการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลา
การประเมิน 
(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 
 

2.2.3.1 
 

การมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน การ
เขา้หอ้งเรยีนสม ่าเสมอ และการ
เสนอรายงาน 

1-17 30 

2 2.2.3.2 สอบกลางภาค 9 30 
3 2.2.3.2 สอบปลายภาค 17 40 

* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ยอ่ยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู้ 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

      ศุภชยั ศรสีุชาติ, ตลาดหุ้นในประเทศไทย (พมิพ์ครัง้ที่ 1). ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
2547 

 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 

 - 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
        เวบ็ไซตค์น้หาขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์  
http://www.settrade.com/login.jsp?txtBrokerId=IPO 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. ผูส้อนจะอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และจดุมุง่หมายของรายวชิา 
2. ใหน้กัศกึษาประเมนิการสอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยั 
3. สอบถามถงึความเขา้ใจของนกัศกึษาทุกครัง้หลงัเลกิเรยีน 
 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
           ผูส้อนประเมนิการสอนของตนเองโดยผ่านการสอบถามนักศกึษา และวเิคราะห์ผลการเรยีนของ
นกัศกึษา 
 
3. การปรบัปรงุการสอน  
            ผู้สอนจะน าเอาความคดิเหน็ที่ได้รบัจากการสอบถามนักศกึษาหลงัเลกิเรยีน และประเมนิการ
สอนผ่านระบบ On line ของทางมหาวทิยาลยัไปสรุปจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อปรบัปรุงเนื้อหา
และวธิกีารสอนในรายวชิาครัง้ต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

มเีกณฑ์มาตรฐานและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาการ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เลอืกข้อสอบ 
รวมทัง้มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการให้คะแนนรายวิชา ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาการพจิารณารบัรอง 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

ผูส้อนจะไดน้ าขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษามาประมวล เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอน ทัง้ดา้นเน้ือหา  
และวธิกีารเรยีนการสอน เพื่อปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 
 
 


