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เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus)  
FN312/Investment ภาค 2/ ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร (Program) ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 
1.  อาจารย์ผูส้อน/ ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมข้อมูลการติดต่อ (Lecturer and course administrator with 

contact information)  

1.1. ....ผศ.ดร.อญัชดา  เจรญิรกุข์ .. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา (Course administrator) 

2.  วันและเวลาบรรยาย (Class Date and Time) : พุธ เวลา 13.30-16.30 น.  

                                       ห้องบรรยาย (Classroom) :  พบ.204 

3.  วัตถุประสงค์ (Course Objectives) 
 3.1 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการการลงทุนและตราสารต่างๆ 
 3.2 เพื่อให้สามารถจําแนกและเปรียบเทียบแนวคิดในการวิเคราะห์หลักทรัพย์แต่ละแนวคิด 
 3.3 เพื่อให้ทราบโครงสร้างและกลไกการดาํเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ และทราบที่มาของการคํานวณตัวชี้
 สภาวะตลาดหลักทรัพย์ 
 3.4 เพื่อให้สามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว 
 3.5 เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทั้งสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนและ
 ความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ และสามารถอธิบายกลไกของการกระจายการลงทุนเพื่อลดความ
 เส่ียง 
 3.6 เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดของตัวแบบการตั้งราคาหลักทรัพย์ และสามารถประยุกต์ใช้ตัวแบบ
 เหล่านั้นเพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 3.7 เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าของตราสารหน้ี หุ้นสามัญ สัญญาสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ 
 และหลักทรัพย์แปลงสภาพ รวมทั้งสามารถระบุปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดมูลค่าของตราสารเหล่านี้ได้ และ
 สามารถอธิบายกลไกการใช้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ในการปกป้องความเส่ียงและเก็ง กําไร 

4. ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงั (Expected learning outcomes) (ต้องตรงกับ curriculum mapping) 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

- มีความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

- ซ่ือสัตย์สุจริตต่อการสอบ การทํารายงาน ไม่เอาเปรียบสมาชิกในกลุ่มเม่ือทํางานกลุ่ม 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกําหนดไว้ในวิชานี้ 
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(2) ด้านความรู้

- มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน และการวาง
แผนการลงุทน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

- มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมท้ังมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

- เข้าใจสาระสําคัญของวิชานี้ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์” 
- ประเมินการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดการเงินท่ีเปลี่ยนไป 
- มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการลงทุน รวมถึงเข้าใจว่าสถานการณ์ในตลาด

การเงินท่ีเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างไร 
 

(3) ด้านปัญญา 

- สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งและมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ 
- มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้จาก
สาขาวิชาชีพท่ีศกึษาและประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ัวไป 
- สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอย่างรอบด้าน มี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้เกิดการได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

- สามารถสืบค้น ประเมินข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ด้วยตนเอง 
- สามารถคิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาทางการลงทุนได้ 
- สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ ต่อการลงทุน 

 

(4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- สามารถทํางานเป็นกลุ่มและมีทักษะในการทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นํา สมาชิกของกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชพีได้ 
- สามารถแสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 
- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

- ทํางานเป็นกลุ่มอันประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ทางการเงินได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการ
ทํางานเป็นทีม 

- แสดงความคิดริเร่ิมและความเห็นต่างด้านการลงทุนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
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ทีมงาน
- เรียนรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาตนเอง ในระหว่างเรียนวิชานี้ 

 
(5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีจําเป็นต่อการทําธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีอ่ืนๆ ไปใช้สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ 
ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

- ประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในการตัดสินใจลงทุนได้ 
- สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นต่อการลงทุนได้ 
- นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจลงทุนได้ 

 

5.  กฎกติกา/ เกณฑ์การตัดเกรด (Course rules, Grading criteria) 
………Midterm Exam…………………............................................................................40%.......................... 
………Final Exam……………….......................................................................…......……40%........................... 
………Participation, homework , and project…………….……............................…20% (10 and 10)................ 

6.  เอกสารอ้างอิงประกอบการเรียนการสอน (Reference material) 
……… Bodie, Zvi, Kane, Alex, and Marcus Alan, and Jain, “Investment”, Global Edition, McGraw 
Hill Higher Education,  

7. หัวข้อการเรียนการสอน/ แผนการสอน (Course plan) 

 

คาบ 
Session 

วันที ่
Date 

หัวขอ้การบรรยาย
Topic 

อาจารยผ์ู้สอน
Lecturer 

1 - 3 สภาพแวดล้อมทางการลงทุนและตราสารต่างๆ

บริษทัหลักทรัพย์และบริษัทจดัการกองทุน 

ภาพรวมของ Mutual Fund & Hedge Fund 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

4-5 ตลาดหลักทรัพย์และดัชนีราคาหลักทรัพย์

กลไกการซ้ือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

6-11 การคํานวณอัตราผลตอบแทน

การคํานวณความเส่ียงของหลักทรัพย์รายตัว 

ความกลัวต่อความเส่ียง (Risk Aversion) และการจดัสรร
หลักทรัพยใ์นการลงทุน (Asset Allocation) 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 
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กลุ่มหลักทรัพย ์(Portfolio)

12-16 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Arbitrage Pricing Theory & Multi-factor Model of 
Risk and Return 

The Efficient Market Hypothesis 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

Midterm Exam Period : 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00-17.30 น. 
17-20 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับตราสารหนี้ 

การประเมินมูลค่าตราสารหนี ้

ความเส่ียงและการวเิคราะห์ความเส่ียงจากการลงทุนใน
ตราสารหน้ี 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

21-25 ฟอร์เวิร์ส , ฟิวเจอร,์ ออปช่ัน และการ mark-to-market 

โมเดล Black-Scholes ในการประเมินค่า ออปช่ัน 

การใช้อนุพันธใ์นการบริหารความเส่ียง 

ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

26-30 Market efficiency ผศ.ดร.อัญชดา 
     เจริญรุกข์ 

Final Exam : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

 


