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รายละเอียดของรายวิชา    (ภาคต้น 2559) 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะนิตศิาสตร ์

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา รหสัวชิา LX 005 กฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์บือ้งตน้  

                                                         (Introduction to Securities and Securities Exchange Law) 

2.  จาํนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกติ (3-0-6) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา  หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ  วชิาโท (สาํหรบันกัศกึษาต่างคณะ) 

4.  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน      อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน ภาคตน้/2559 สาํหรบันกัศกึษาตัง้แต่ชัน้ปีที ่3 ของทุกคณะ (ยกเวน้คณะนิตศิาสตร)์ 

6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) LX001 หรอื LW931  

                                                                      ยกเวน้ กรณีนกัศกึษาลงทะเบยีนเป็นวชิาเลอืกเสร ี

7.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถ้ามี)    ไม่ม ี

8.  สถานท่ีเรียน   หอ้ง 11204 

9.  วนัท่ีจดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด   10 สงิหาคม 2559 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

         เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการออกหลกัทรพัยเ์พื่อการระดมทุนในตลาดทุน การกระทาํอนั

ไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ และการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการ และการควบคุมกาํกบัดแูลการ

ระดมทุนจากหน่วยงานกาํกบัดแูล ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ของการระดมทุนในตลาดทุนและคุม้ครองนกัลงทุน   

 

2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละมคีวามเขา้ใจถงึความสาํคญัในการระดมทุนในตลาดทุน และการสรา้งความ

เชื่อมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุนในตลาดทนุ 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเรยีนรูเ้หตุการณ์ปจัจุบนัและความเคลื่อนไหวในแวดวงตลาดทุนทีอ่าจมผีลกระทบต่อสงัคม

และเศรษฐกจิของประเทศ ตลอดจนกลไกหรอืแนวทางในการจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จากภาครฐัหรอื
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หน่วยงานกาํกบัดแูล 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจกฎเกณฑแ์ละระเบยีบทีส่าํคญัเกีย่วกบัการระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัย ์ การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํ

กจิการ และการคุม้ครองนกัลงทนุในตลาดทุน ทีอ่อกมาจากหน่วยงานกาํกบัดแูลเพื่อการควบคุมกาํกบัดแูล

กจิการสถาบนัการเงนิ เพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธุรกจิการเงนิ 

 

 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธิบายรายวิชา  

 แนวคดิเกีย่วกบัตลาดเงนิและตลาดทุน การกาํกบัดแูลธุรกจิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และองคก์ร/

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ การระดมทุนดว้ยการออกและเสนอขาย

หลกัทรพัย ์ ความหมายและประเภทของหลกัทรพัย ์ การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ ประเภทและลกัษณะของธุรกจิ

หลกัทรพัย ์ การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ การเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการและ

ประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบักฎหมายธุรกจิหลกัทรพัย ์

 

2. จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 
(2 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

- 7.5 
(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

7.5 
(0.5 ชัว่โมง X 15 สปัดาห)์ 

 

3. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง โดยระบวุนัและเวลาไวใ้นประกาศหน้าหอ้งพกัอาจารย ์และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบในชัว่โมงแรก 
ของการสอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นระยะๆ ตลอดการสอน 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
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1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถเรยีนรูแ้ละจาํแนกปญัหาดา้นจรยิธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสตัยส์จุรติ ควบคู่ไปกบัการประกอบ

ธุรกจิทีแ่สวงหากาํไรอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในคณุค่าและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

3. มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม ตลอดจนปฏบิตัติามกฎเกณฑข์ององคก์รและสงัคมโดยไมม่กีาร

เลอืกปฏบิตั ิ

1.2 วธิกีารสอน  

1. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในระบบตลาดทุน ในระหว่างการเรยีนการสอน 

2. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่อรายงานหน้าชัน้เรยีน 

1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน หรอืการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

2. ประเมนิจากการเขา้เรยีนอย่างตรงเวลาและสมํ่าเสมอ 

3. ประเมนิจากการการสง่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างตรงเวลาและมปีระสทิธผิลทีด่ ี

2. ความรู ้

2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

1. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจบทบาทและความสาํคญัของการระดมทุนในตลาดทุนทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ

และสงัคมของประเทศ ตลอดจนต่อนกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ  

2. นกัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจและตระหนกัถงึความสาํคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งในการระดมทุนของกจิการในตลาดทุน เพราะเป็นการระดมจากประชาชนทัว่ไปซึง่มผีลกระทบ

ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และนกัลงทุนทัว่ไป 

3. นกัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจกฎหมายและระเบยีบทีส่าํคญัในการควบคุมและกาํกบัดแูลการออกและ

เสนอขายหลกัทรพัย ์การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และการเขา้ถอืหลกัทรพัย์

เพื่อครอบงาํกจิการ เพื่อนําไปใชใ้นการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคธุรกจิการเงนิได ้ 

 2.2 วธิกีารสอน 

1. การบรรยายและอภปิรายกรณีศกึษาในชัน้เรยีน  

2. การเรยีนรูจ้ากกรณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในตลาดทุน 

3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

2.3 วธิกีารประเมนิผล 
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1. ประเมนิจากการอภปิรายร่วมกนัในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการการสง่งานทีม่ปีระสทิธผิลทีด่ ี

3. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะหท์ีม่กีารใชแ้ละอา้งองิหลกักฎหมายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม      

(การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค) 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถสบืคน้ รวมรวม ศกึษา ตคีวาม วเิคราะห ์และสรุปประเดน็กฎหมาย ตลอดจนเสนอทางออกทีด่ี

ของปญัหาทีเ่กดิขึน้  

2. สามารถนําความรูด้า้นนิตศิาสตรม์าวเิคราะหแ์ละปรบัใชก้บัสถานการณ์จรงิ  

3.2 วธิกีารสอน 

1. การเรยีนรูจ้ากการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างและเหตุการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ในตลาดทุน   

2. การมอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

3. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน  

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากผลงานการศกึษาดว้ยตนเองนอกชัน้เรยีน 

4. ประเมนิจากคาํตอบขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์ทีม่กีารแสดงกระบวนการคดิและวเิคราะหพ์รอ้มเหตุผล และหลกั

กฎหมายอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง   

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

1. สามารถปฏบิตัแิละรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น และมสีว่นร่วมในการแกไ้ข     

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

2. เสรมิสรา้งและพฒันาการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลอื่นในสงัคม โดยการ  

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3. มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นกลุ่มและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตลอดจนเรยีนรูก้ารจดัลาํดบั

ความสาํคญั 

4.2 วธิกีารสอน 

1. การมอบหมายหวัขอ้ศกึษาเพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

2. การจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาแสดงบทบาทสมมตเิพื่อแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 
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3. การมอบหมายงานกลุ่ม/รายบุคคล เพื่ออภปิรายร่วมกนัชัน้เรยีน 

4.3 วธิกีารประเมนิผล 

1. ประเมนิจากมสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็และการวเิคราะหก์รณีตวัอย่างในชัน้เรยีน  

2. ประเมนิจากการเขา้ร่วมกจิกรรมแสดงบทบาทสมมตใินชัน้เรยีน 

3. ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัศกึษาทีม่ต่ีอเพื่อนและอาจารยใ์นชัน้เรยีน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

1. สามารถใชภ้าษาไทยและ/หรอืภาษาต่างประเทศ ในการสือ่สารกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. มคีวามเขา้ใจและสามารถใชศ้พัทเ์ฉพาะทางกฎหมายและศพัทท์างการเงนิไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการสือ่สารและคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.2 วธิกีารสอน 

1. มอบหมายใหน้กัศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากระบบ On-line และการเรยีนจากระบบระบบ iHybrid 

2. สอดแทรกความรูศ้พัทก์ฎหมายและศพัทท์างการเงนิในการเรยีนการสอน 

3. มอบหมายใหน้กัศกึษาใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้ควา้ขอ้มลู จดัทาํ และนําเสนอผลงาน  

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.   ประเมนิจากกจิกรรมถาม - ตอบในชัน้เรยีน 

2.   ประเมนิจากการนําเสนอผลงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1. แผนการสอน 

สปัดาห์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/ส่ือท่ีใช้  
ผูส้อน 

1 ตลาดการเงนิ 

● ตลาดทุน กบั ตลาดเงนิ  

● ตลาดแรก กบั ตลาดรอง  

● สภาพการณ์และปญัหาเกีย่วกบัการลงทุนและ

การระดมทุนในปจัจบุนั 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

2 หลกัทรพัย ์

● หลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ   

● ตราสารทุน VS ตราสารหน้ี 

● ตราสารภาครฐั VS ตราสารภาคเอกชน 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

3 ธุรกจิหลกัทรพัย ์และองคก์รทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิ

หลกัทรพัย ์

● การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์

● การคา้หลกัทรพัย ์

● การจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

● การเป็นทีป่รกึษาการลงทุน 

● การจดัการกองทุนรวม 

● การจดัการกองทุนสว่นบุคคล  

● องคก์รทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัย ์

3 บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

4 ตลาดหลกัทรพัยแ์ละหน่วยงานกาํกบัดแูล

หลกัทรพัย ์

● แหล่งซือ้ขายหลกัทรพัย ์(SET MAI TFEX 

BEX)  

● การกาํกบัดแูลหลกัทรพัยแ์ละธุรกจิหลกัทรพัย ์

(กลต.) 

● สทิธปิระโยชน์และการสง่เสรมิตลาดทุน 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 
มอบหมายหวัขอ้ 

อ. กิง่กมล สนิมา 

5 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์– หุน้  

● Public Offering (PO) กบั Private 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

อ. กิง่กมล สนิมา 

http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=539
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=539
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=540
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=540
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=541
http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/nrs_main.php?ref_id=541
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Placement (PP) 

● เกณฑก์ารขออนุญาต และการเปิดเผยขอ้มลู 

● ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง: ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(issuer)        

ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ บรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื  

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์นกัลงทุน 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

6 การออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์– หุน้กู ้

● Public Offering (PO) กบั Private 

Placement (PP) 

● เกณฑก์ารขออนุญาต และการเปิดเผยขอ้มลู 

● ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง: ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(issuer)      

ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ บรษิทัจดัอนัดบัความ

น่าเชื่อถอื  ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์นกัลงทุน 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

7 การจดทะเบยีนหลกัทรพัย ์ (Listing) และบรษิทัจด

ทะเบยีน 

● หลกัเกณฑก์ารนําหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์

● การดาํรงสถานะของ “บรษิทัจดทะเบยีน” 

 บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย  Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

8 สอบกลางภาค    

9 การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

● การซือ้ขายหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  

● การวางหลกัทรพัยเ์พื่อประกนัการชาํระ

หน้ี  

● การบงัคบัชาํระหน้ีหรอืบงัคบัขาย

หลกัทรพัย ์

 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย  Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 
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10 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน 

● การเปิดเผยสารสนเทศ   

● การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

● การรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ของกจิการ 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

11 การเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัจดทะเบยีน (ต่อ) 

● การเปิดเผยสารสนเทศ   

● การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

● การรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ของกจิการ 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

12 การครอบงาํกจิการ (Takeover) 

● การรายงานการไดม้าหรอืจาํหน่ายหลกัทรพัยข์อ  

(นบัรวม “ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง” ตามทีก่ฎหมายกาํหนด) 

● การทาํคาํเสนอซือ้เพื่อครอบงาํกจิการ 

(Tender Offer)  

3 บรรยาย ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

13 การเพกิถอนหลกัทรพัย ์(Delisting)   

● การขอเพกิถอนหลกัทรพัย ์ 

● การทาํคาํเสนอซือ้  

 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย มอบหมาย

การศกึษาและตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

14 การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบัการซือ้ขาย

หลกัทรพัย ์

● การแพร่ขา่วอนัเป็นเทจ็ (Misstatement) 

● การใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) 

● การสรา้งราคา หรอืการป ัน่หุน้ (Market 

Manipulation) 

3 บรรยาย  ถาม-ตอบ 

อภปิราย Case Study 

มอบหมายการศกึษา

และตดิตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั 

อ. กิง่กมล สนิมา 

15 มาตรการคุม้ครองนกัลงทุน 

● การเปิดเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีน 

● การมบีุคคลทีเ่ป็นกลางและผูเ้ชีย่วชาญที่

เกีย่วขอ้ง  (กรรมการอสิระ ทีป่รกึษาทางการ

เงนิ ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ผูส้อบบญัช ีฯลฯ 

● การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ฝา่ยขา้งน้อย 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย  

 

อ. กิง่กมล สนิมา 
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● กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์ (SIPF) 

16 การระงบัขอ้พพิาททีเ่กีย่วกบัหลกัทรพัยข์อง

สาํนกังาน กลต. 

● การไกล่เกลีย่ขอ้พพิาท 

● กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

3 บรรยาย ถาม-ตอบ

อภปิราย Case Study 
Comprehensive Test 

อ. กิง่กมล สนิมา 

17 สอบปลายภาค    

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

  
ผลการเรียนรู*้  

 

วิธีการประเมิน  

 

 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน 

(สปัดาหท่ี์) 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

 

1.3  2.1     การมสีว่นร่วมในการอภปิราย/ทาํ Case Study 2-7, 9-15 S/U 

2.1  5.1 การมีส่ว่นร่วมในการถาม-ตอบในชัน้เรยีน 2-7, 9-15 S/U 

       4.1  5.1 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 11-14 S/U 

2.1  3.2 การทดสอบระหว่างภาค 8 40%** 

2.1  3.2 การสอบปลายภาค 17 60%** 
* ระบุผลการเรยีนรูห้วัขอ้ย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบต่อผลการเรยีนรู ้
**พจิารณาเกณฑม์าตรฐานของคณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานวชิาการของคณะนิตศิาสตร ์

 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสาร 

http://www.set.or.th/th/regulations/protection/sipf_p1.html
http://www.set.or.th/th/regulations/protection/sipf_p1.html
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● พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   

● เอกสารประกาศและขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง รวบรวมโดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

● เอกสารประกอบการสอน และ Powerpoint Presentation โดย อาจารยก์ิง่กมล สนิมา 

2. เอกสารและข้อมูลสาํคญั                     -- 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

     แหล่งคน้ควา้ On-line   www.sec.or.th                         www.set.or.th    
                                  www.krisdika.go.th 

 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1. ในวนัแรกของการเรยีนการสอน อาจารยผ์ูส้อนอธบิายใหน้กัศกึษาเขา้ใจถงึขอบเขตการเรยีนการสอน และ    

การปรบัปรุงรายวชิาน้ีจากการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาทีผ่่านมา 

2. ใหน้กัศกึษาประเมนิพฒันาการของตนเองโดยเปรยีบเทยีบความรูแ้ละทกัษะในการประมวล/คดิวเิคราะหก่์อนและ

หลงัการเรยีนวชิาน้ี 

3. สง่เสรมิใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ต่อการเรยีนการสอน และมสีว่นร่วมในการพฒันารายวชิาผ่านระบบ

ประเมนิ On line ของมหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนประเมนิการสอนของตนเอง ดผูลการเรยีนของนกัศกึษา และทาํรายงานสรุปพฒันาการของนกัศกึษา 

ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขหรอืการเปลีย่นแปลง/ปรบัปรุงรายวชิา 

 

3. การปรบัปรงุการสอน  

1. การประมวลความคดิเหน็ของนกัศกึษา การประเมนิการสอนของตนเองและสรุปปญัหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข

เมื่อสิน้สดุการสอนและการวดัผลสอบ เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการปรบัปรุงรายวชิาในภาคการศกึษาต่อไป 

2. การปรบัปรุงรายละเอยีดของรายวชิาใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบันกัศกึษารุ่นต่อไป 

   

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

1. อาจารยผ์ูส้อนแสดงเกณฑก์ารประเมนิผลในรายวชิาทีช่ดัเจนเพือ่การตรวจทาน/ทวนสอบมาตรฐาน 

2. มคีณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบ และการใหค้ะแนนในรายวชิา ก่อนสง่ใหค้ณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาการพจิารณารบัรอง 

http://www.sec.or.th/
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5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอ้คดิเหน็ของนกัศกึษาจาก ขอ้ 1 มาประมวล เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ เน้ือหา

รายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน กจิกรรมระหว่างการเรยีนการสอน เป็นตน้ ผลประมวลจะนําไปปรบัปรุงการจดั 

การเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบันกัศกึษาในรุ่นต่อไป 

2. ศกึษาและตดิตามการเปลีย่นแปลงกฎหมายใหม่ๆ เพื่อพฒันาเน้ือหาสาระของรายวชิาใหม้คีวามทนัสมยัอยู่

ตลอดเวลา หรอืในระหว่างการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี  
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