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หลกัสตูร I-Technical Analysis 101  
(Dow Theory, Candle Stick, Trend and Price Pattern, Bollinger Bands) 
 

หลักสตูรเบือ้งตน้ ส าหรับผูต้อ้งการเรยีนรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิ หรอื ปรับพืน้ฐานการวเิคราะหท์าง
เทคนคิ โดยเริม่ตน้จากการเรยีนรูว้ัฐจักรของตลาดหุน้ เหตุและผลทีต่อ้งใชก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิ รวมถงึ
เครือ่งมอืหลักส าคัญ ดว้ยการอา่นวเิคราะหก์ราฟแท่งเทยีน ทีบ่อกถงึสภาวะตลาดและอารมณ์ในการซือ้ขาย
ของนักลงทุน รวมถงึการเรียนรูแ้นวโนม้ รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคา และเสน้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อหา
สญัญาณซือ้ขาย หรอืจดุตดัสนิใจ 
 
พรอ้มยกตวัอยา่งสญัญาณเตอืนในอดตีกอ่นการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ในรปูแบบตา่งๆ ดว้ยกรณีศกึษาจาก
หุน้ในประเทศไทย ดัชนหีุน้ตา่งประเทศ และ Commodities 
  
 
 

หลกัสตูร I-Technical Analysis 102  
(Sentiment Analysis with Indicator, Momentum with Volume Trade, Fibonacci number) 

 
หลักสตูรเบือ้งตน้ ส าหรับผูต้อ้งการเรยีนรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิ หรอื ปรับพืน้ฐานการวเิคราะหท์าง

เทคนคิ เรยีนรูก้ารใชเ้ครือ่งมอืดัชนี้ช ีว้ัด (Indicator) ทีบ่ง่บอกถงึ จุดทีซ่ ือ้มากเกนิไป หรอื ขายมากเกนิไป 
เพือ่เป็นสญัญาณเตอืน กอ่นทีจ่ะบอกถงึการสิน้สดุแนวโนม้ การวเิคราะหป์รมิาณการซือ้ขาย (Volume) ควบคู่
กับการเคลือ่นที่ของราคา เพื่อยนืยันการเปลี่ยนแนวโนม้ หรอืเป็นสัญญาณบอกความมั่นใจหรอืความกังวล 
ดว้ยปรมิาณการซือ้ขาย และเจาะลกึตัวเลขมหัศจรรย ์Fibonacci ทีบ่อกถงึแนวรับแนวตา้นทางธรรมชาต ิที่
เกดิขึน้ และการวัดเป้าหมายการปรับตัวขึน้หรอืลง ของแนวโนม้ในแตล่ะรอบ 

 
การวเิคราะหภ์าพรวม ดว้ยการยนืยนัการปรับตัวของราคาหุน้ดว้ยเครือ่งมอืดัชนชีีว้ดัตา่งๆ เรยีนรูก้ารเลอืกใช ้

เครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในสภาวะตลาดทีแ่ตกตา่งกนั และระยะรอบการลงทนุ ทีไ่มเ่ทา่กนั ยกตวัอยา่งจุดแข็งและ
จดุออ่นของเครือ่งมอืในแตล่ะประเภท ดว้ยตวัอยา่งสญัญาณเตอืนในอดตีกอ่นการเปลีย่นแปลงของราคาหุน้ใน
รปูแบบตา่งๆ แสดงตวัอยา่ง การวเิคราะหท์างเทคนคิดว้ยกรณีศกึษา และการหลักการอา่นบทวเิคราะหท์าง
เทคนคิ    
  
 
 
 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั  
 
1.ผูท้ีไ่มเ่คยมคีวามรูก้ารวเิคราะหท์างเทคนคิมากอ่น 
2.ผูท้ีต่อ้งการปรับพืน้ฐาน ความเขา้ใจเรือ่งการวเิคราะหท์างเทคนคิ ในเครือ่งมอืตา่งๆอยา่งลกึซึง้ 
3.ผูท้ีต่อ้งการวเิคราะหแ์นวโนม้เพือ่การซือ้ขาย ดัชนีหุน้ สนิคา้ล่วงหนา้ Future Option ทองค า หรอือัตรา
แลกเปลีย่น สกลุเงนิตา่ง  
4.ผูท้ีต่อ้งการเพิม่มมุมองการลงทนุเพือ่หาจังหวะ และเวลาทีเ่หมาะสมส าหรับการลงทนุ 
 
 
เวลาอบรม  9:00-16:30 น. (อบรม 2 วนั)  
 
 
สถานทีอ่บรม    ศนูยฝึ์กอบรม บ.บสินวิส ์อาคารมณียา ชัน้16, ใกลอ้าคารอมัรนิทรพ์ลาซา่ 

(สถานรีถไฟฟ้าชดิลม) 
 
# หมายเหต ุทางอาคารมณียา ไมม่บีรกิารทีจ่อดรถ ดังนัน้ทางเราแนะน าให ้เดนิทางดว้ยแทก๊ซี ่หรอืรถไฟฟ้า 
BTS ลงสถานชีดิลม จะสะดวกกวา่ 
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วทิยากร   คณุ ดลนภตัถ ์ เย็นชยัสทิธิ ์
 
การศกึษา  

 Bachelor Degree, IE., Sirindhorn International Institute of Technology, at Thammasat 
University  

 ประกาศนยีบตัร นักวนิจิฉัยสถานประกอบการ จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น 
 ใบอนุญาต ิผูต้ดิตอ่ผูล้งทนุประเภท ก เลขทีท่ะเบยีน 9299  

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

ประสบการณ์ 

 SAVP, Financial Product and Strategy planning, Bualuang Securities, Plc. 
 วทิยากรหลักสตูรส าหรับผูล้งทนุ การวเิคราะหท์างเทคนคิ  และการวเิคราะหด์ว้ยปัจจัยพืน้ฐานสถาบนั

พัฒนาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (TSI) 

 Business Development Manager (Thailand), ShareInvestor PTE Ltd. 
www.shareinvestor.com / www.listedcompany.com 

 คอลัมนสิต ์หนังสอืพมิพค์อหุน้ และ หนังสอืพมิพท์ันหุน้ บทวเิคราะหห์ุน้ทางเทคนคิ 
 Head of Research, Corporate Vision Asia Co., Ltd. (Trade-Vizion; Technical Charting 

program) 
 ผูช้ว่ยผูจั้ดการ สว่นกลยทุธก์ารลงทนุ ฝ่ายวจัิย บล.ซกิโก ้จ ากดั มหาชน 

 
 
คา่อบรม       6,500 บาทตอ่ทา่น (คา่อบรม2วัน, เอกสารประกอบการสมัมานา, coffee break) 

 
* จ ากดัผูเ้ขา้อบรมเพยีง 14 ทา่น (คอมพวิเตอร ์1 เครือ่ง ตอ่ 1ทา่น) 

 
_______________________________________________________ 

 
 

o   นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย3% 

o   ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบนัทกีหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชไีด ้200% 

o   เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ ี3033055207 

 

 

วธิกีารช าระคา่อบรม 

สามารถช าระคา่อบรม ผา่นธนาคารดังตอ่ไปนี ้

ชือ่บญัช ี บรษัิท อนิเวสเตอร ์ชารท์ จ ากดั / บญัช ีออมทรัพย ์ 

 ธ.กสกิรไทย         สาขา ยอ่ยถนนนราธวิาสราชนครนิทร ์ บญัช ี608-2-02421-0 

 ธ.ไทยพาณชิย ์     สาขา ถนนสาทร                    บญัช ี101-2-31332-2 

 

 
หลังจากทา่นช าระคา่อบรมเรยีบรอ้ยแลว้ขอใหท้า่นสง่ส าเนาการช าระเงนิเพือ่ ยนัยนืการช าระเงนิไดท้ี ่
info@Investorchart.com หรอื ทีโ่ทรสารหมายเลข 02-332-4074  

 
 

การแจง้ยกเลกิ : ผูส้มคัรสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิท
ฯ จะหกัคา่ธรุการรอ้ยละ 10 ของคา่สมคัร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิรอ้ยละ 
50 ของคา่สมคัร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ บรษัิทฯจะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้
โปรดแฟกซห์รอืสแกนใบ Pay-in เพือ่เป็นการยนืยนั 

 

http://www.shareinvestor.com/
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หวัขอ้การอบรม : T 101 
 
08.40   ลงทะเบยีนเขา้รับการอบรม, รับเอกสาร 
09.00  เกริน่ น า กลยทุธก์ารเตรยีมพรอ้มกอ่นลงทนุ 

 ตลาดหุน้คอือะไร ,ประวัตศิาสตรต์ลาดหุน้,สาเหตกุารทีหุ่น้ขึน้และลง ,คณุสมบตันัิกเลน่หุน้,วงจร
การลงทนุ 

 ความแตกตา่งระหวา่งการลงทนุดว้ยปัจจัยพืน้ฐานและการวเิคราะหท์างเทคนคิ 
09.30 การวเิคราะหท์างเทคนคิ (เบือ้งตน้) รูจ้ักกบัการเคลือ่นทีข่องราคา 

 แนวคดิและสมมตฐิานของการวเิคราะหท์างเทคนคิ 
 ประโยชนข์องการวเิคราะหท์างเทคนคิ และ ทฤษฎดีาว (Dow Theory) 

10.00  การวเิคราะห ์Bar Chart และ การวเิคราะหแ์ผนภมูแิทง่เทยีนเบือ้งตน้ (Candle Stick1) 
10.30  Coffee Break 
10.45 การวเิคราะหแ์ผนภมูแิทง่เทยีน ดว้ยรปูแบบตอ่เนือ่ง (Candle Stick2) 
11.30   การวเิคราะหแ์นวโนม้ Trend line 
 
12.00   พักทานอาหารกลางวัน 
 
13.30 กลยทุธก์ารใชแ้นวรับและแนวตา้น (Support and Resistance) 
14.00   การวเิคราะหเ์สน้แนวโนม้ (Moving Average) 
15.00   Coffer Break 
15.15   รปูแบบ ของราคาในอดตี (Price Pattern) 
16.00 การวเิคราะหก์รอบการเคลือ่นทีข่องโบลงิเจอร ์(Bollinger Band) 
16.20   ถาม- ตอบ 
 
 

___________________________________________________ 
 
 
หวัขอ้การอบรม :  T 102 
 
08.40 ลงทะเบยีนเขา้รับการอบรม, รับเอกสาร 
09.00  การวเิคราะหท์างเทคนคิ ดว้ยกลยทุธก์ารลงทนุ 

-  การวเิคราะหป์รมิาณการซือ้ขาย กบัรปูแบบทางเทคนคิ (Volume with price pattern) 
10.00 การวเิคราะหท์างเทคนคิ ดว้ยการใชด้ชันชีีว้ัด 

-  การวเิคราะหส์โตแคสตกิส ์(Stochastic) 
10.30  Coffee Break 
10.45 การวเิคราะหด์ัชนชีีว้ดัทีเ่กีย่วกบัราคา (Price Indicator) RSI 
 
12.00   พักทานอาหารกลางวัน 
 
13.30 การวเิคราะหด์ัชนชีีว้ดัทีเ่กีย่วกบัราคา (Price Indicator) MACD 
14.30 ตัวเลขฟิโบนาซี ่(Fibonacci number) 
15.00   Coffer Break 
15.15   เรยีนรูห้ลักการอา่นบทวเิคราะหท์างเทคนคิ ค าศพัทท์างเทคนคิ และการแปลความหมาย 

-  วเิคราะหต์วัอยา่งกรณีศกีษา การเคลือ่นทีข่องราคาหุน้ในอดตี ดว้ย การวเิคราะหจ์าก indicator ใน
รปูแบบตา่งๆ  

16.00  กลยทุธก์ารเลอืกหุน้ดว้ยกราฟทางเทคนคิ รปูแบบการหาหุน้ทีเ่กดิสญัญาณ Buy signal และ Sell 
signal 

16.20  ถาม-ตอบ  
 


