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รายวิชา 040563307 การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน (Quantitative Analysis in Financial Risk) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต  
                                              สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
       040563307 การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงนิ (Quantitative Analysis in Financial Risk) 
2.  จํานวนหนวยกิต     

      3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา วิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 
 เปนรายวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 
อาจารยผูสอน   อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน     

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา 1  ของช้ันปที่ 3 
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ     
9.  ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การเรียนการสอนในรายวิชาน้ีมีสวนที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งกอน 
เชน ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเน้ือหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู 

 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  
  รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรูท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
  รายวิชาน้ีมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 อ่ืนๆ (ระบุ) รายวิชานี้เปดการเรียนการสอนคร้ังแรก ภาคการศึกษา 1 ปการศกึษา 2563 
10. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 1 กรกฎาคม 2563 
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หมวดที่ 2  ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1.  คําอธิบายรายวิชา 
 การวิเคราะหความเส่ียงทางการเงิน เครื่องมือในการวัดความเส่ียงทางการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรเพ่ือแกปญหาความเส่ียงทางการเงิน การใชสถิติและคณิตศาสตรในการพยากรณ การวางแผนและการ
ตัดสินใจทางการเงิน 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอสัปดาห 

ทฤษฎี 
(ช่ัวโมง) 

ฝกปฏิบัติ 
(ช่ัวโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

45 ช่ัวโมง 
(3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

0 ช่ัวโมง 
 

45 ช่ัวโมง 
(3 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

ลักษณะรายวิชา  บรรยาย  ปฏิบัติการ  
การวัดและประเมินผล  A-F  S/U  P 
 
3.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

1. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาอยางนอย 1 ช่ัวโมง/สัปดาห 

2. ใหคําปรึกษาแนะนําผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แอปพลิเคชันไลน 

 
4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) : นักศึกษาสามารถ 

CLO 1. วิเคราะหความเส่ียง ประยุกต และแกไขปญหาทางการเงินอยางเหมาะสมและตรงไปตรงมา 
CLO 2. คิด วิเคราะห สรุปประเด็น ถายทอด และส่ือสารไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
CLO 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปหรือเทคโนโลยีที่มีอยูไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
CLO 4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวางแผนและตัดสินใจทางการเงิน และถายทอดตามหลักวิชาการได 
CLO 5. ทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนได มีความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม และมีจรรยาบรรณ 

 
5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ

ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  
 
 
ตารางท่ี 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs  

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 
ELO 1 สามารถปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพและ 
          นําเสนอขอมูลตามขอเท็จจริง มีความซ่ือสัตย 
          มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอ 
          ตนเองและสังคม 

     

ELO 3 สามารถใชองคความรูทางดานการแยกประเภท 
          ขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบและสื่อสาร 
          ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                         ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 

ระดับปริญญาตรี                                 คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
                                         

 

 

OBE 3 - KMUTNB 

 3 

ELOs/CLOs CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4 CLO 5 
ELO 4 สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถ 
          วินิจฉัยตามเหตุตามผล และมีการฝกฝนใหเกิด 
          ความชํานาญในกระบวนการคิด สามารถนํา 
          เทคโนโลยีมาประยุกตใชไดทันตอเหตุการณและ 
          พัฒนาศักยภาพอยางสรางสรรค 

     

ELO 5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางดานประเภทขอมูล 
          และวิเคราะหขอมูล และสามารถถายทอดตาม 
          ความคิดตามหลักวิชาการไดอยางถูกตองและ 
          เหมาะสม 

     

ELO 6 สามารถทํางานรวมกับกลุมคนไดหลากหลาย  
          รูจักบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ 
          ตนเอง มีจิตสํานึกสาธารณะ เสียสละเพ่ือสวน 
          รวม และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ 

     

ELO 8 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสืบคน  
          เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห แยกแยะขอมูลเชิง 
          สถิติ สามารถสื่อสารในยุคดิจิทัลไดตรง 
          กลุมเปาหมายและสามารถเลือกใชไดอยาง 
          เหมาะสมกับสถานการณ และสามารถนําเสนอ 
          ผลการวิเคราะหไดอยางเหมาะสม 

     

 
ตารางท่ี 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพ้ืนฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs  
 

คุณลักษณะพ้ืนฐานรวมกันของบัณฑิต 
ท่ีพึงประสงค มจพ./CLOs 

CLO 1 CLO 2 CLO 3 CLO 4  CLO 5 

1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะดานความคิดสรางสรรค 
(Professional and Thinking Skills) 

     

2. ซ่ือสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ทํา
ประโยชนเพ่ือสังคมและเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการ  
(Social Responsibility) 

     

3. มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative and 
Technopreneur Mindset) 

     

4. สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ  
(Global Competence) 
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หมวดที่ 3  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง 

วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูหรือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ท่ี
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดท่ี 2 ขอ 4 
 

ผลลัพธการเรียนรูที่ 
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู
ตาม CLOs 

วิธีการวัดผลลัพธการเรียนร ู 
ตาม CLOs 

CLO 1 บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา และมอบหมาย
แบบฝกหัด  

- การสอบกลางภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย 

CLO 2 บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา มอบหมายงาน  - การสอบปลายภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย 
- การประเมินผลงานและการนําเสนอ 

CLO 3 บรรยายและยกตัวอยางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การวิเคราะหขอมูลทางการเงนิ ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา มอบหมายงานและแบบฝกหัด 

- การสอบปลายภาค 
- การประเมินแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย 

CLO 4 มอบหมายงานและแบบฝกหัด มอบหมายโครงงาน
กลุม อภิปรายกลุม เรียนรูจากการใชโครงงาน 
(Project-based learning) 

- การประเมินการนําเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม   
 

CLO 5 มอบหมายโครงงานกลุม อภิปรายกลุม เรียนรูจาก
การใชโครงงาน (Project-based learning) 

- การประเมินการนําเสนอและผลงานของ
โครงงานกลุม   
- นักศึกษาประเมินเพ่ือนรวมกลุมในการ
ทํางานเปนทีม  
- ผูสอนสังเกตการทํางานในแตละกลุม 

 

หมวดท่ี 4  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
 
 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จําน
วน
ชั่วโ
มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 บทนํา  1, 2 3 บรรยาย  อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

2 ความเสี่ยงและผลตอบแทน 1, 2 3 
บรรยาย ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา มอบหมาย
แบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จําน
วน
ชั่วโ
มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

3 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ
สถิติทางการเงนิ 

1, 2 3 บรรยาย ยกตัวอยาง อ.ปยะฉัตร ลลีาศลิปศาสน 

4 
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและ
สถิติทางการเงนิ (ตอ) 

1, 2 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
เครื่องคิดเลข มอบหมาย
แบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

5 ตัวแบบความผันผวนเชิงเดียว 1, 2, 3, 4 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

6 
ตัวแบบความผันผวนเชิงเดียว 
(ตอ) 

1, 2, 4 3 
บรรยาย มอบหมาย
แบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

7 

การวัดความเส่ียงดวยวิธี
คาเฉลี่ยของความเสียหาย
สวนเกิน (Expected 
shortfall) 

1, 2, 4 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
เครื่องคิดเลข  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

8 
การวัดความเสี่ยงดวย
วิธีการวิเคราะหชองวาง 
(Gap Analysis) 

1, 2, 4 3 บรรยาย อภิปรายกลุม  อ.ปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน 

9 สอบกลางภาค     

10 
การวัดความเส่ียงดวยวิธี
แบบจําลองมูลคาความเสี่ยง 
(Value-at-Risk)  

1, 2, 3, 4, 5 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
มอบหมายโครงงานกลุม 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

11 
การวัดความเส่ียงดวยวิธี
แบบจําลองมูลคาความเสี่ยง 
(Value-at-Risk)  (ตอ) 

1, 2, 5 3 
บรรยาย ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

12 
การวัดความเส่ียงดวยวิธี
แบบจําลองมูลคาความเสี่ยง 
(Value-at-Risk) (ตอ) 

1, 2, 3, 5 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
มอบหมายแบบฝกหัด 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

13 
การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบจําลอง (Backtesting)  

1, 2, 3, 4, 5 3 
บรรยาย ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา อภิปรายกลุม 

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

14 
การทดสอบภาวะวิกฤต 

(Stress testing)  
1, 2, 5 3 

บรรยาย ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

15 การพยากรณความเสี่ยง 1, 2, 3, 4, 5 3 
บรรยาย คํานวณโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร  

อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 



                                 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                                         ภาควิชาสถิติประยุกต/สาขาวิชาวิทยาศาสตรขอมูลและการวิเคราะหเชิงสถิติ 

ระดับปริญญาตรี                                 คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด CLOs จําน
วน
ชั่วโ
มง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

16 
การวางแผนและการตัดสินใจ
ทางการเงิน 

1, 2, 3, 4, 5 3 นําเสนองานท่ีมอบหมาย อ.ปยะฉัตร ลีลาศลิปศาสน 

17 สอบปลายภาค     
  รวม 45   
 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวัง 

ของรายวิชา 
(CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของการประเมินผล 

CLO 1, 2, 3, 4 แบบฝกหัดท่ีมอบหมาย 2, 4, 6, 10, 12 5% 
CLO 1, 2, 3, 4 การสอบกลางภาค 9 30% 
CLO 5 การนําเสนองาน 13, 16 15% 
CLO 1, 2, 3, 4 การสอบปลายภาค 17 50% 

 
หมวดท่ี 5  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
ตําราและเอกสารท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลัก 
 - อาจารยปยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน เอกสารประกอบวิชาการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 
2. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - หองเรียนนักลงทุน www.set.or.th 
 - Miller, M.B., 2018. Quantitative financial risk management. John Wiley & Sons. 

 - Wu, D.D., 2011. Quantitative Financial Risk Management. 

 - Danielsson, J., 2011. Financial risk forecasting: the theory and practice of  

     forecasting market risk with implementation in R and Matlab (Vol. 588). John  

  Wiley & Sons. 

- Choudhry, M., 2013. An introduction to value-at-risk. John Wiley & Sons. 
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หมวดท่ี 6 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินรายวิชา 
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน 
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. กลยุทธการประเมินการจัดการเรียนรู 
 แบบประเมินผูสอน 
 ผลการสอบ 
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู 
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ 
 การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษา 
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจําภาควิชาและคณะ 
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒิอ่ืน ๆ  

ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4 
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 
 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 


