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คานา
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือ มคอ.5 จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ช า 3633305 ชื่ อ รายวิ ช า การวิ เคราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ ในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2561 ว่าได้ดาเนิน การสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา
จานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอานวยความสะดวก การ
วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะ ต่อผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในภาคเรียนต่อไป
ณัฏฐดา ศรีมุข
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเงินธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3632101

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การวิเคราะห์หลักทรัพย์
(ภาษาอังกฤษ) Security Analysis

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
3.2 ประเภทวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐดา ศรีมุข ตอนเรียน A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทา
22 พฤศจิกายน 2560
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการวิเคราะห์ หลักทรัพย์จาก
ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านเทคนิค
4. เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักทรัพย์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ
เจริญเติบโตของตลาดการเงินโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในปัจจุบัน
จึงเห็นสมควรพัฒนาหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน องค์การธุรกิจสถาบันการเงินและ
สังคม โดยสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักการเงินมืออาชีพได้ในอนาคตปัจจุบัน ซึ่งแต่ละรายวิชาได้มีการ
ประยุกต์เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การธุรกิจและสถาบันการเงินโดยสามารถนาไปใช้ในการ
ทางานได้จริง บัณฑิตที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรนี้จะมีความสามารถทางด้านการเงินที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการ
ขององค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์
จากปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านเทคนิค การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หลักทรัพย์
Data used in securities analysis, method of securities analysis, fundamental analysis
of securities, technical analysis of securities, and training on securities.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
48 ช.ม. ต่อภาค
การศึกษา

สอนเสริมเป็นกลุ่มย่อย

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
6 ช.ม. ต่อสัปดาห์
ภาคสนาม

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษาและให้คาปรึกษาผ่านไลน์กลุ่มนักศึกษา
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
5

มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 60)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
สามารถจัดการปัญหาทางคุณ ธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม ความรู้สึก
ของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกัน
3. มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีจิตสานึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่ว
1.2 วิธีการสอน
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นให้เข้าชั้นเรียน และแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทางานเป็ นกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีความตรง
ต่อเวลา
3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยเน้นให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ทั้ง
ต่อตน ต่อผู้อื่น ไม่ทาการคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มี ค วามพร้ อ มเพรี ย งและความตรงต่ อ เวลาในการเข้ า ชั้ น เรี ย นพร้ อ มทั้ ง ส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่ผู้สอนกาหนด
2. การแต่งกายของนักศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การน าเสนอผลงานที่ ได้ รับ มอบหมายและการตอบข้อซั กถามหน้ าชั้ นเรีย นพร้อมทั้ งอ้างอิ ง
แหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1.มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการเรียนด้าน
การเงิน
2.มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต และการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
3.มีความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินในสถาบัน
การเงิน ธุรกิจกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจหลักทรัพย์
4.มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเงิน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
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2.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัตจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึกา
ปฏิบัติ
2.3 การประเมินผล
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบอัตนัย
2. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนพร้อมตอบข้อซักถาม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1.สามารถสืบค้น จาแนก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
2.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่
ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการเงิน
3.สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน
1. สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี
เทคนิค และวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจ
2. บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
3. มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการศึกษาและปฎิบัติจริงในการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้การซึกา
ปฏิบัติ
4. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในศาสตร์วิชาชีพทางด้านการประกันภัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. กาหนดให้นักศึกษามีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมภายนอกห้องเรียนผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย
2. กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ตัวแทนประกันภัย
3. กาหนดให้นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 50 จากผู้เข้าสอบทั้งหมดได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/
ตัวแทนประกันภัย
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1.สามารถการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น
2.สามารถทางานเป็นกลุ่ม และแสดงภาวะผู้นาผู้ตามได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
3.สามารถแสดงความคิดเริ่มและความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
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มคอ. 3 (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 พ.ย. 60)
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้ นั กศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางหนั งสื อ พิ ม พ์ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างธุ ร กิ จ ทางเว็ ป ไซด์ หรื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
1. งานที่ได้รับ มอบหมาย มีการตรวจให้ คะแนน และมีข้อเสนอแนะทุกครั้ง พร้อมทั้งส่งคืนให้
นักศึกษาได้ทาการแก้ไขในครั้งต่อไป เป็นการทาสอบความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความ
เพียรพยายาม และมีจิตสานักแยกแยะความถูกต้องได้
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1.สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ
2.สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนาเสนอด้วยวาจา
4.ความสามารถนาเทคโนโลยีไปเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนในการดาเนินงานและทราบถึง
ข้อจากัดของเทคโนโลยี
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อ
ต่างๆข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ทางเว็ปไซด์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วมาจัดทาเป็นรายงานโดยจัดทาเป็นรายงานกลุ่ม และให้นาส่งใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่
เรียน
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอในแต่ละสัปดาห์ โดยดูจากเทคนิควิธีการนาเสนอทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1

- หัวข้อการสอน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
แนวคิดการวิเคราะห์หลักทรัพย์

3

1. แนะนาเนื้อหาวิชาในภาพรวมการ
ใช้สื่อ Power point
วิเคราะห์หลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ของวิชา ประกอบการบรรยาย
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ

2

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปัจจัยพื้นฐาน (1)
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์

3

แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาทารายงานเรื่อง
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ใช้สื่อ Power point
และวีดีโอ
ประกอบการบรรยาย

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
นักศึกษาเกิดความรู้ ผศ.ณัฏฐดา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศรีมุข
การวิเคราะห์
หลักทรัพย์
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
แนวคิด ความรู้
เบื้องต้นการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
นักศึกษาเกิดความรู้ ผศ.ณัฏฐดา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศรีมุข
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ปั จ จั ย พื้ น ฐ า น
หลักทรัพย์(1)
-
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

- หัวข้อการสอน
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (2)
- Learning Outcome
นักศึกษามีสามารถในการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ
หลักทรัพย์

3

1. แนะนาเนื้อหาวิชาในภาพรวม
วัตถุประสงค์ของวิชา การเรียนการสอน
และการประเมินผล
2. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ

1. ใช้สื่อ Power
Point ประกอบการ
บรรยายโดยให้
นักศึกษาร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้

4

- หัวข้อการสอน
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (3)
- Learning Outcome
นักศึกษามีสามารถในการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ
หลักทรัพย์

3

1. ศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2. กิจกรรมตอบปัญหา และร่วมทา
กิจกรรมตอบคาถามในประเด็นสาคัญ
โดยให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้

1. ใช้สื่อ Power
Point และวีดีโอ
ประกอบการบรรยาย

5

- หัวข้อการสอน
นักศึกษาสรุปและอภิปรายสรุป
ปัญหาการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน

1. ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่ศึกษา
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

1. ใช้สื่อ Power
Point และวีดีโอ
ประกอบการบรรยาย
2. แบบทดสอบ

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน (2)
นักศึกษามีสามารถ
ในการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของ
หลักทรัพย์
นักศึกษาเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน (3)
และสามารถในการ
วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของ
หลักทรัพย์
1. ใช้สื่อ Power
Point และวีดีโอ
ประกอบการบรรยาย

ผู้สอน
ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข
วิทยากร
ภายนอก

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่

6-9

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจเรื่อง
ปัญหาตลาดการเงิน
- หัวข้อการสอน
- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค (1)
- Learning Outcome
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคของ
หลักทรัพย์

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

1. สอนเนื้อหาวิชาในภาพรวม
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค (1)
2. แบ่งกลุ่มทารายงานเรื่อง ให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
3. นักศึกษาโต้วาทีความหมายและความ
แตกต่างของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
และ การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค ร่วม
อภิปรายประเด็นสาคัญ
4. จัดทาแผนภาพความแตกต่าง

1. ใช้สื่อ Power
Point ประกอบการ
บรรยาย
2. ให้นักศึกษาฝึกการ
คิดวิเคราะห์โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้
จากเว็ปไซด์ (นักศึกษา
นาคอมพิวเตอร์พกพา
มา)

1. นักศึกษาเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ- หัวข้อการ
สอน
การวิเคราะห์ปัจจัย
เทคนิค (1)
- Learning
Outcome
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ปัจจัย
เทคนิคของ
หลักทรัพย์ 3. ผู้
ศึกษาเกิดความรู้
เข้าใจและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข
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มคอ. 3
สัปดาห์ที่
10

11-12

13

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- หัวข้อการสอน
สอบกลางภาค

- หัวข้อการสอน
การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค(3)
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยเทคนิคได้

- หัวข้อการสอน
ช่วงจังหวะการลงทุน

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
สอบกลางภาค
ให้นักศึกษาได้ทดสอบ เพื่อให้ศึกษาได้
ฝึกการคิดวิเคราะห์การ ทดสอบความรู้ เข้าใจ
วิเคราะห์หลักทรัพย์
เกี่ยวกับการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐาน
หลักทรัพย์ปัจจัย
พื้นฐ่น
1. ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ 1. ใช้สื่อ PowerPoint เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ใน
ประกอบการบรรยาย สาม ารถวิ เ คราะห์
ประเด็นที่ศึกษา
โดยให้นักศึกษาร่วม
ปั ญ ห า ส ถ า บั น
อภิปรายประเด็น
ก า ร เ งิ น ต า ม
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
สาระการเรียนรู้
ส ภ า พ ก า ร ณ์ ใ น
2. ให้นักศึกษาฝึกการ ปัจจุบัน
คิดวิเคราะห์โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้จากเว็ปไซด์
(นักศึกษานา
คอมพิวเตอร์พกพามา)
1. สอนเนื้อหาวิชาในภาพรวมการ
1. ใช้สื่อ PowerPoint
ดาเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบการบรรยาย
2. มอบหมายให้นักศึกษาจัดทาแผนภาพ โดยให้นักศึกษาร่วม

ผู้สอน
ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข และ
วิทยากร

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข
12

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถตัดสินใจลงทุน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์
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- หัวข้อการสอน
การฝึกวิเคราะห์หลักทรัพย์
- Learning Outcome
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
หลักทรัพย์ได้
- หัวข้อการสอน
นักศึกษาสรุปและอภิปรายสรุป
วิธีการ และปัญหาการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
- Learning Outcome

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
และนาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันการเงิน

สื่อการสอน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)

ผู้สอน

อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้
2. ให้นักศึกษาฝึกการ
คิดวิเคราะห์โดยการ
ค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสาระการ
เรียนรู้จากเว็ปไซด์
(นักศึกษานา
คอมพิวเตอร์พกพามา)

1. ให้นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ 1. ใช้สื่อ PowerPoint
2. ให้นักศึกษาฝึกการคิดวิเคราะห์ใน
ประกอบการบรรยาย
ประเด็นที่ศึกษา
โดยให้นักศึกษาร่วม
อภิปรายประเด็น
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

1.เพื่อให้ผู้ศึกษาสา ผศ.ณัฏฐดา
สามารถเข้าใจเรื่อง ศรีมุข
วิธีการ และปัญหา
การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ 2.ผู้ศึกษา
13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome
นักศึกษาสามารถเข้าใจเรื่อง
วิธีการ และปัญหาการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
สัปดาห์ของการสอบปลายภาค
(นอกตาราง)

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน
สาระการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา
(ระบุข้อ)
เกิดความรู้เข้าใจและ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ผู้สอน

ผศ.ณัฏฐดา
ศรีมุข

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์
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มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

นักศึกษามีความรู้
และความเข้าใจ
เรื่องการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
นักศึกษาโต้วาที
ความหมายและ
ความแตกต่างของ
การการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
ร่วมอภิปราย
ประเด็นสาคัญ
นักศึกษาจัดทา
แผนภาพการการ
วิเคราะห์
หลักทรัพย์
ปัจจัยพื้นฐานและ
ทางเทคนิค
กิจกรรมตอบปัญหา

2

3

4
5

6

วิธีการประเมิน
1. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
2. การนาเสนอ

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
3 และ 4
10%

การมีส่วนร่วมอภิปราย
การนาเสนอแผนภาพ

6-9

20%

การนาเสนอแผนภาพ

13-14

10%

5

10%

8

20%

สอบนอก
ตาราง

30%

การมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมตอบ
คาถามในประเด็นสาคัญ
มีความรู้ความ
การทดสอบ
เข้าใจการวิเคราะห์ กลางภาค
หลักทรัพย์
ปัจจัยพื้นฐาน
มีความรู้ความ
การทดสอบปลายภาค
เข้าใจการวิเคราะห์
หลักทรัพย์สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557). การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 3
กรุงเทพมหานคร.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ข้อมูลจากเว็ปไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทยที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนในหลักทรัพย์
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ปัจจัยพื้นฐาน หนังสือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 การฝึกทักษะเพื่อดูพฤติกรรมตอบสนองของผู้เรียน
1.3 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.5 ขอเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการสอบ
2.2 ผลงานการวิเคราะห์สถานการณ์เงินของกิจการ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการให้ ค ะแนนการตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย์ ท่ า นอื่ น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
หมายเหตุ การปรับปรุง มคอ. 3 จากภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นภาคเรียนที่ 2/2561 มีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการสอน
ครั้งที่ 6-9 ปรับปรุง การบูรณาการการเรียนการสอนโดยการทากิจกรรมนักศึกษาโต้วาทีความหมาย และ
ความแตกต่างของการวิคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค และร่วมอภิปรายประเด็นสาคัญ
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