
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 

รหัสและช่ือหลกัสูตร   
    รหสัหลกัสูตร:  25520561101642 
     ภาษาไทย :               หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน 
     ภาษาองักฤษ :      Master of  Science Program in Financial Engineering 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
    ช่ือเตม็ (ไทย) :  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมการเงิน) 
    ช่ือยอ่ (ไทย) :                 วท.ม. (วศิวกรรมการเงิน)  
    ช่ือเตม็ (องักฤษ) :   Master of  Science (Financial Engineering)  
    ช่ือยอ่ (องักฤษ) :   M.Sc. (Financial Engineering) 
   
 

จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร   
       42   หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลกัสูตร     
                   แผน ก.  แบบ ก2  วทิยานิพนธ์                                                         42       หน่วยกิต  
                                 -  หมวดวชิาปรับพื้นฐานไม่นบัหน่วยกิต                             -       
                                 -  หมวดวชิาบงัคบั                                                               30      หน่วยกิต 
                                -   วทิยานิพนธ์                                                                      12       หน่วยกิต 

           แผน ข.    ไม่มีวทิยานิพนธ์                                                                  42      หน่วยกิต 
                                  -  หมวดวชิาปรับพื้นฐานไม่นบัหน่วยกิต                             -       
                                 -  หมวดวชิาบงัคบั                                                                30      หน่วยกิต 
                                -   หมวดวชิาเลือก                                                                   9       หน่วยกิต 
                                -   การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                        3       หน่วยกิต 
 
 
 



    รหัสวชิา 
       รายวชิาในหลกัสูตรวศิวกรรมการเงิน จะมีรหสัน าหนา้ช่ือวชิาโดยใชแ้ทนดว้ยตวัอกัษร ตวัเลข และมี

ความหมายดงัน้ี 
  SA   หมายถึง   วชิาซ่ึงรับผดิชอบโดยคณะบญัชี 
  SE                      หมายถึง   วชิาซ่ึงรับผดิชอบโดยคณะเศรษฐศาสตร์ 
  SH   หมายถึง   วชิาซ่ึงรับผดิชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
               SM   หมายถึง   วชิาซ่ึงรับผดิชอบโดยคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขหลกัร้อย 5 หมายถึง   วชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 

               เลขหลกัสิบและหลกัหน่วยเป็นล าดบัวชิาตั้งแต่ 01 – 99   ทางหลกัสูตรฯ ไดจ้ดัแบ่งรหสัวชิา  
              ดงัน้ี 
                               01 – 09 หมายถึง หมวดวชิาปรับพื้นฐาน 
                          11 – 39 หมายถึง หมวดวชิาบงัคบั 
                          40 – 99 หมายถึง หมวดวชิาเลือก 
  เลขหลกัร้อย 6 หมายถึง รายวชิาท่ีตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น 
                                         วทิยานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็นตน้ 

 
รายวชิา 

1) หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน 
      ผูท่ี้ผ่านการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาในหลกัสูตรตอ้งลงเรียนวิชาปรับพื้นฐานในรายวชิาท่ียงั

ไม่เคยศึกษามาก่อนซ่ึงคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาเป็นผูก้  าหนด  
การเรียนปรับพื้นฐานทางดา้นวชิาการน้ีไม่นบัหน่วยกิตและมีการวดัผลดงัน้ี  

         S (Satisfactory)    = ผา่นเกณฑ์ 
        U (Unsatisfactory) = ไม่ผา่นเกณฑ ์         

ในรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และภาษาองักฤษ 
               SM001  แคลคูลสั   
                             (Calculus) 
               SM002  สถิติธุรกิจ  
                            ( Business Statistics) 

                   SM004 การโปรแกรมทางการเงินเบ้ืองตน้  
                                   (Introduction to Financial Programming) 



                      SH001  ภาษาองักฤษธุรกิจ  
                            (Business English)  
          กลุ่มวชิาทางธุรกจิและภาษาองักฤษ 
                SE001  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้  
                             (Introduction to Economics)   
                SA001  หลกัการบญัชี  
                             (Principles of  Accounting) 
                SA002  การเงินธุรกิจ  
                              (Business Finance) 
                SH001  ภาษาองักฤษธุรกิจ 
                             (Business English)  

  

           2)  หมวดวชิาบังคับ     จ  านวน  30  หน่วยกิต                                              
       รหัส                    ช่ือวชิา                                                                                       หน่วยกติ                        
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                       SM511  ตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์                                                          3(3-0-6) 
                              (Fixed Income and  Derivative  Securities) 
                 SM512 ทฤษฎีสถิติ                                                                                    3(3-0-6) 
                              ( Statistics Theory) 

                        SM513 ทฤษฎีการลงทุน                                                                              3(3-0-6) 
                              (Investments Theory) 

                        SM514 แบบจ าลองออฟทิไมเซชนัและระเบียบวธีิส าหรับวศิวกรรมการเงิน      3(3-0-6) 
                                     (Optimization Models and Methods for Financial Engineering) 

         รหัส                    ช่ือวชิา                                                        หน่วยกติ    
                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                         SM515 การบริหารการเงินขององคก์ร                                                      3(3-0-6) 
                              ( Corporate Finance Management) 

                        SM516 การโปรแกรมขั้นสูง                                                                         3(3-0-6) 
                              (Advanced Programming) 

                        SM517 สโตแคสติกแคลคูลสัส าหรับการเงิน                                                       3(3-0-6) 
                                      (Stochastic Calculus in Finance) 
                       SM518  เคร่ืองมือทางสถิติส าหรับวศิวกรรมการเงิน                                      3(3-0-6) 



                              (Statistical Tools  for Financial Engineering)                
                 SM519 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                                                           3(3-0-6) 
                              (Financial Risk Management) 
                 SM520 แบบจ าลองขั้นสูงในตราสารและอนุพนัธ์ทางการเงิน                      3(3-0-6) 
                              (Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives) 
 
        3)   หมวดวชิาเลอืก         จ  านวน  9  หน่วยกิต                                                   
                     รหัส                                 ช่ือวชิา                                                                       หน่วยกติ 

                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
                         SM531 แบบจ าลองเส้นอตัราผลตอบแทนและการวเิคราะห์ตราสาร              3(3-0-6)  
                                      อนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ีย  
                                      (Term Structure Models and Interest Rate Derivatives) 
                         SM532 เศรษฐมิติทางการเงิน                                                                          3(3-0-6) 

                        (Financial Econometrics)  
                         SM533 การควบรวมและการซ้ือกิจการ                                         3(3-0-6) 

                        (Merger and Acquisition)  
                         SM534 การลงทุนในธุรกิจร่วมทุน                                   3(3-0-6) 

                        (Venture Capital and Private Equity Investment)  
                         SM535 สัมมนาปัญหาการเงิน                                                                              3(3-0-6) 

                        (Seminar in Financial Problems) 
                          SM536 พฤติกรรมของตลาดการเงิน                                  3(3-0-6)              

                          (Behavioral Finance)  
 

                   รหัส                      ช่ือวชิา                                                                                  หน่วยกติ 
                                                                                                         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                         SM537 ตราสารอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงบนความเส่ียงดา้นความน่าเช่ือถือของ           3(3-0-6) 
                             ผูอ้อกตราสาร   

                         (Credit Risk and Credit Derivatives)         
 นอกจากนั้น นกัศึกษาท่ีเลือกเรียน แผน ข อาจเลือกเรียนวชิาอ่ืนในระดบัปริญญาโทท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทยเป็นวชิาเลือกไดโ้ดยไดรั้บความเห็นชอบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

     
 



 4)   หมวดวชิาวทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ  
       รหัส                        ช่ือวิชา                                                                                   หน่วยกติ             
                                                                                                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

                         SM600 วทิยานิพนธ์                                                                                          12 (0-0-36) 
                               (Thesis) 

                         SM601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                                                                 3(0-0-9) 
                               (Independent Study) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แสดงแผนการศึกษา 
             1)   แผน ก. แบบ ก2 มีวทิยานิพนธ์      

ช้ันปีที ่ ภาคการศึกษา รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

1 ภาคต้น SM511 ตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์  
 (Fixed Income and Derivative Securities) 

3(3-0-6) 

  SM512 ทฤษฎีสถิติ    
( Statistics Theory ) 

3(3-0-6) 

  SM513 ทฤษฎีการลงทุน    
 (Investments Theory) 

3(3-0-6) 

    รวม 9 

 ภาคปลาย SM514 แบบจ าลองออพทิไมเซชนัและระเบียบวธีิส าหรับวศิวกรรมการเงิน  
 (Optimization Models and Methods for Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

  SM515 การบริหารการเงินขององคก์ร 
(Corporate Finance Management)  

3(3-0-6) 

  SM516 การโปรแกรมขั้นสูง  
 (Advanced Programming) 

3(3-0-6) 

  รวม 9 

 ภาคฤดูร้อน SM517 สโตแคสติกแคลคูลสัส าหรับการเงิน 
(Stochastic Calculus in Finance )  

3(3-0-6) 

  SM600  วทิยานิพนธ์   
 (Thesis) 

3(0-0-9) 

  รวม 6 

2 ภาคต้น  SM518 เคร่ืองมือทางสถิติส าหรับวศิวกรรมการเงิน 
(Statistical Tools for Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

  SM519 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
(Financial Risk Management)     

3(3-0-6) 

  SM520  แบบจ าลองขั้นสูงในตราสารและอนุพนัธ์ทางการเงิน                   
(Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives) 

3(3-0-6) 

  SM600 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

3(0-0-9) 

   รวม 12 

 ภาคปลาย SM600 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

6(0-0-18) 

  รวม 6 

  รวมทั้งส้ิน 42 



2)  แผน ข.  ไม่มีวทิยานิพนธ์ 
 

ช้ันปีที ่ ภาคการศึกษา รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 

1 ภาคต้น SM511 ตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์    
 (Fixed Income and Derivative Securities) 

3(3-0-6) 
 

  SM512 ทฤษฎีสถิติ   
 (Statistics Theory ) 

3(3-0-6) 

  SM513 ทฤษฎีการลงทุน   
 (Investments Theory) 

3(3-0-6) 

    รวม 9 

 ภาคปลาย SM514 แบบจ าลองออพทิไมเซชนัและระเบียบวธีิส าหรับวศิวกรรมการเงิน  
(Optimization Models and Methods for Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

  SM515 การบริหารการเงินขององคก์ร 
(Corporate Finance Management)  

3(3-0-6) 

  SM516 การโปรแกรมขั้นสูง  
(Advanced Programming) 

3(3-0-6) 

  รวม 9 

 ภาคฤดูร้อน SM517 สโตแคสติกแคลคูลสัส าหรับการเงิน 
(Stochastic Calculus in Finance )  

3(3-0-6) 

    วชิาเลือก 1 วชิา 3(3-0-6) 
  รวม 6 

2 ภาคต้น  SM518 เคร่ืองมือทางสถิติส าหรับวศิวกรรมการเงิน 
(Statistical Tools for Financial Engineering) 

3(3-0-6) 

  SM519 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
(Financial Risk Management)     

3(3-0-6) 

  SM520  แบบจ าลองขั้นสูงในตราสารและอนุพนัธ์ทางการเงิน                   
(Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives) 

3(3-0-6) 

    วชิาเลือก 1 วชิา 3(3-0-6) 
   รวม 12 

 ภาคปลาย   วชิาเลือก 1 วชิา 3(3-0-6) 
  SM601 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 
       3(0-0-9) 

  รวม               6 

 ภาคฤดูร้อน สอบประมวลความรู้  
  รวมทั้งส้ิน 42 



      ค าอธิบายรายวชิา     
   1)  หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน 
                                                                                                                                                           หน่วยกติ 
SM001  แคลคูลสั                                                                                                                                   - 
              (Calculus) 
          การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปร  ฟังก์หลายตวัแปร  ฟังก์ชนัอดิศยั  การประยกุต์
หาค่าสูงสุดและต ่าสุดโดย วิธีการใช้อนุพนัธ์อนัดบัท่ี 2 และวิธีของลากรองจ์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์  
ล าดบัและอนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เบ้ืองตน้ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัท่ี1 และ
อนัดบัท่ี 2   การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัท่ี 1 และการวเิคราะห์ความเสถียรของ
ผลเฉลย 
 

SM002  สถิติธุรกจิ                                                                                                                                - 
              (Business Statistics) 
               ระเบียบวธีิทางสถิติ ตวัแปรเชิงสุ่ม การแจกแจงตวัอยา่ง การสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า  
การทดสอบสมมุติฐาน  การวเิคราะห์ความแปรปรวน  สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์   การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์   
การวเิคราะห์สมการถดถอย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุตข์องความน่าจะเป็นทางการเงิน  
 

      SM004  การโปรแกรมทางการเงินเบือ้งต้น  
                    (Introduction to Financial Programming) 

  ค าสั่งควบคุมเบ้ืองต้นประเภทต่างๆเช่น ค าสั่งการก าหนดค่า ค  าสั่งเง่ือนไข และ ค าสั่งการ
ท าซ ้ า   การอา้งอิงและการเขา้ถึงโครงสร้างขอ้มูลแบบอาเรยห์รือเมทริกซ์  การเขียนฟังก์ชนัและการเรียกใช้
งาน   การส่งผา่นพารามิเตอร์  การอ่านและการเขียนขอ้มูลลงบนแฟ้มขอ้มูล  การโปรแกรมเพื่อประยุกตใ์ช้
ในทางการเงินเช่นการก าหนดเง่ือนไขเก่ียว กับตวัช้ีวดัทางเทคนิคหรือรูปแบบของแท่งเทียนเพื่อแสดง
สัญญาณการซ้ือและการ ขายหลกัทรัพยห์รือผลิตภณัฑ์ทางการเงินอ่ืน ๆ  การสร้างมาโครอยา่งง่าย และการ
โปรแกรมมาโครดว้ยภาษาวบีีเอ (VBA) เพื่อท างานกบัสเปรดชีต 
                                                       
SE001  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                                                                                                               - 
             (Introduction to  Economics )   
          ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคเก่ียวกบัหลกัการจดัสรรทรัพยากร พฤติกรรม  
ของผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต  ปัจจยัต่างๆท่ีก าหนดอุปสงค์และอุปทาน  การก าหนดราคาและปริมาณการ
ผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์   หลกัและแนวคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ  รายได้



ประชาชาติ  การบริโภค  การออมและการลงทุน  การเงินและการธนาคาร  การค้าระหว่างประเทศ และ
เศรษฐกิจเฉพาะดา้น เงินเฟ้อ  เงินฝืด  วฏัจกัรธุรกิจและการพฒันาเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ                       
                                                                                                                                  
 SA001  หลกัการบัญชี                                                                                                                          - 
              (Principles of Accounting ) 
             วตัถุประสงค ์ความหมาย และความส าคญัของการบญัชี  และวธีิการบนัทึกบญัชีในสมุดรายการ 
ขั้นตน้  และสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไปของกิจกรรมการซ้ือขายสินคา้และบริการ  การจดัท างบทดลองเพื่อ
พิสูจน์ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการบญัชี  การจดัท ากระดาษท าการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
จดัท างบการเงิน  การปรับปรุงการท าบญัชีเม่ือส้ินงวด  การจดัท างบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและการ
วดัผลการด าเนินงาน   
 

SA002  การเงินธุรกจิ                                                                                                                             - 
            (Business Finance ) 
        การวเิคราะห์ปัญหาทางการเงิน  โดยใชห้ลกัการทางการเงิน  การจดัการเงินหมุนเวยีน  การใชต้วัเลข 
จากรายงานการเงิน  วิเคราะห์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร  การจดัการเก่ียวกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน การจดัหา
เงินทุนระยะสั้ นและระยะยาวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ  การวิเคราะห์ตน้ทุนของเงินทุน  การ
ก าหนดโครงสร้างของเงินทุน นโยบาย  เงินปันผล           
      
SH001  ภาษาองักฤษธุรกจิ                                                                                                                     - 
            (Business English)  
   การใชภ้าษาองักฤษในการอ่านข่าวและบทความทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งฝึกการเขียน 
บทความ การสนทนา  และการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและการเงิน 
 
           2)  หมวดวชิาบังคับ                                                                                          จ านวน  30  หน่วยกิต 
SM511  ตราสารหนีแ้ละตราสารอนุพนัธ์                                                                              3(3-0-6) 
              (Fixed Income   and Derivative Securities) 
             ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสร้างแบบจ าลองเชิงทฤษฎีเพื่อประเมินมูลค่าตราสารหน้ีและตรา
สารอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบัหุน้สามญั สินคา้โภคภณัฑ ์ อตัราดอกเบ้ีย และตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิต 
ตราสารอนุพนัธ์รวมถึงสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ สัญญาสิทธ์ิ และสัญญาสวอป เกมจ าลองการจดัการลงทุนใน
รูปแบบกองทุนตราสารหน้ีในเชิงปฏิบติัและการจ าลองสถานการณ์การประยกุตใ์ชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลงทุน 
 



  SM512  ทฤษฎสีถิติ                                                                                   3(3-0-6) 
               (Statistics Theory)       

                    ตวัแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชนัก่อก าเนิดโมเมนต ์ฟังก์ชนัของตวัแปรสุ่ม การแจก
แจงค่าตวัอยา่งและทฤษฎีขีดจ ากดั สมบติัของตวัประมาณแบบจุดและวิธีการหาตวัประมาณ การทดสอบ
สมมุติฐาน ตวัแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยสุด สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การอนุมาน
แบบเบส์เบ้ืองตน้  และเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ 

 
 SM513  ทฤษฎีการลงทุน                                                                                                       3(3-0-6) 
               (Investments  Theory) 
              ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์และเพื่อหาอตัรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ หัวขอ้การศึกษาครอบคลุมถึงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใตก้รอบแนวคิดของค่าเฉล่ียและความแปรปรวนของอตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์   มาตรวดัความเส่ียง
แบบต่างๆ  ทฤษฎีแบบจ าลองประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM)  ทฤษฎี
แบบจ าลองหลายตวัแปร   ทางเลือกของการลงทุนโดยค านึงถึงอรรถประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ทางการวิเคราะห์
และประเมินผลการบริหารการลงทุนและการคาดการณ์อตัราผลตอบแทนหลกัทรัพย ์  
 
SM514  แบบจ าลองออพทไิมเซชันและระเบียบวธีิส าหรับวศิวกรรมการเงิน                                  3(3-0-6) 
              (Optimization Models and Methods for Financial Engineering) 
              ออพทิไมเซชนัแบบไม่มีเง่ือนไขส าหรับปัญหาหน่ึงตวัแปรและหลายตวัแปร วิธีการคน้หาแบบ
ต่างๆ  รวมถึงวิธีการของนิวตนั เง่ือนไขคุน-ทคัเกอร์ ก าหนดการคอนเวกช์ วิธีการออพทิไมส าหรับ
ปัญหาท่ีมีเง่ือนไขบงัคบัไม่เชิงเส้น  การประยกุตใ์ชใ้นปัญหาการกระจายการลงทุน 
 
SM515  การบริหารการเงินขององค์กร                                                                                          3(3-0-6) 
               (Corporate Finance Management ) 
                 ความรู้ความเข้าใจในงบการเงินและภาษีของกิจการ และประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารการเงินของ
องคก์รตอ้งตดัสินใจไดแ้ก่ การจดังบประมาณ และการลงทุน การจดัโครงสร้างเงินทุน การลดค่าใชจ่้ายท่ีใช้
ควบคุมการบริหารการเงินท่ีไร้ธรรมาภิบาล และลดค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งใช้เพื่อป้องกนัวิกฤติการเงินขององค์กร 
บทบาทของนวตักรรมทางการเงิน ตลาดทุนและการประเมินมูลค่าของทางเลือกท่ีแฝงอยูใ่นโครงการลงทุน  
ทางเลือกในการขยายหรือลดขนาดกิจการและทางเลือกในการหยดุกิจการชัว่คราว                
 
 
SM516  การโปรแกรมข้ันสูง                                                                                                          3(3-0-6) 



                (Advanced  Programming) 
                หลกัการเขียนและออกแบบค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยกุตใ์ชง้านทางดา้นวศิวกรรม
การเงินทั้งในดา้นโครงสร้างร่วมของขอ้มูล ขั้นตอนการออกแบบและเทคนิคการวเิคราะห์ การคน้หาและการ
จดัล าดบั การน าไปใชง้าน และ การประยุกต์ใชก้บัขอ้มูลแบบต่างๆ ไดแ้ก่ รายการ แผนภูมิก่ิงไม ้กราฟ และ
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีซบัซอ้นอ่ืนๆ ฐานขอ้มูลและการเช่ือมโยง  การค านวณดว้ยสมรรถนะสูง  การคดัเลือกและ
การประยุกต์ใชก้บัโครงสร้างของขอ้มูลท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการโดยการโปรแกรมดว้ย C++   
C#  หรือโปรแกรมพลวตัรอ่ืนๆ เช่น  Python , R   

 
 SM517  สโตแคสติกแคลคูลัสส าหรับการเงิน                                                                                   3(3-0-6) 
                (Stochastic Calculus in Finance) 
                ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินมูลค่าหลกัทรัพยท่ี์สามารถ
พิจารณาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรในหลายช่วงเวลา  ไดแ้ก่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นทัว่ไป การท าก าไรจาก
ส่วนต่างราคาหลกัทรัพยโ์ดยปราศจากความเส่ียง การประเมินมูลค่าโดยสมมุติฐานวา่นกัลงทุนเป็นต่อความ
เส่ียง มาตรวดัแบบมาร์ติงเกล ทฤษฎีของเรดอ้น-นิโคดิมและคุณสมบติัของมาร์คอฟ ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
แบบบราวเนียน แบบจ าลองก่ิงไมข้องคอซ-รอสส์-รูบินสไตรน์ แบบจ าลองท่ีการเปล่ียนแปลงของตวัแปร
เป็นไปอยา่งก่ึงต่อเน่ือง  พฒันาการต่อยอดโดยท าให้การเปล่ียนแปลงของตวัแปรเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ศึกษา
ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ การปริพนัธ์แบบอิโต้    สมการเชิงอนุพนัธ์สโตแคสติก  ทฤษฎีบทของเกอซานอฟ   
สมมติฐานตวัแทนแบบมาร์ติงเกลและกระบวนการเปล่ียนขอ้มูล  การน าทฤษฎีดงักล่าว มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการสร้างแบบจ าลองประเมินมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ แบล็ค-โชล์ และแบบจ าลองแบบสโตแคสติก
เพื่อประเมินความเส่ียง    
 
SM518  เคร่ืองมือทางสถิติส าหรับวิศวกรรมการเงิน                                                              3(3-0-6) 
              (Statistical Tools for Financial Engineering)                
             การวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความต่อเน่ืองในลกัษณะอนุกรมเวลา ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง
เพื่ออธิบายลกัษณะการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลและเพื่อพยากรณ์ของแบบจ าลองบอกซ์-เจนกินส์   
แบบจ าลอง ARCH  แบบจ าลองGARCH  และ แบบจ าลองVAR  การตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจ าลองขา้งตน้  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตวัในระยะสั้นเพื่อให้กลบั
เขา้สู่ดุลยภาพระยะยาวของตวัแปรต่างๆ การประยุกต์ใช้แบบจ าลองต่างๆ ไดแ้ก่ แบบจ าลอง GARCH เพื่อ
คาดการณ์ความผนัผวนรวมถึงพฒันาการของแบบจ าลองวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินล่าสุด 
 

      SM519  การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                                                                            3(3-0-6)         
               (Financial Risk Management) 



               ความรู้เชิงบรูณาการของการบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติัโดยเนน้การ
น าไปประยุกตใ์ชก้บัองคก์รประเภทสถาบนัการเงินและธนาคารพาณิชย ์การวดัและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ
และประเมินความเส่ียงตลอดจนวธีิการบริหารความเส่ียงสามดา้น ไดแ้ก่ ความเส่ียงของตลาด ความเส่ียงดา้น
เครดิตรวมถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือ และความเส่ียงของการปฏิบติังาน การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ
รวมทั้งการประกนัความเส่ียง   

 
SM 520  แบบจ าลองข้ันสูงในตราสารและอนุพนัธ์ทางการเงิน                                                 3(3-0-6) 
                (Advanced Modelling in Financial Securities and Derivatives) 
               การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแบบจ าลองทางดา้นการเงิน ไดแ้ก่ แบบจ าลองเพื่อ
การลงทุนท่ีเหมาะสมภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัการลงทุน แบบจ าลองเพื่อประเมินมูลค่าหลกัทรัพยแ์ละ
ตราสารอนุพันธ์ท่ี มีความซับซ้อน ตลอดจนการน าแบบจ าลองมาประยุกต์ใช้ในการประเมินอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ดงักล่าว  โดยเน้นการน าหลกัการออกแบบ
ดงักล่าวไปใชใ้นทางปฏิบติั  

 
          3)  หมวดวชิาเลอืก                                                                                             จ านวน   9      หน่วยกิต 
 
SM531  แบบจ าลองเส้นอตัราผลตอบแทนและการวเิคราะห์ตราสารอนุพนัธ์ที่                        3(3-0-6) 
               อ้างองิกบัอตัราดอกเบีย้   
               (Term Structure Models and Interest Rate Derivatives)                                    
               ทฤษฎีการสร้างแบบจ าลองเส้นอตัราผลตอบแทนของตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์ท่ีอา้งอิงกบั
อตัราดอกเบ้ีย การวิเคราะห์ ปัจจยัท่ีก าหนดโครงสร้างและคุณลกัษณะของเส้นอตัราผลตอบแทน อภิปราย
แบบจ าลองต่างๆ การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเส้นอตัราผลตอบแทนในเชิงปฏิบติัเพื่อการซ้ือขายและการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละตราสารท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
  
 SM532  เศรษฐมิติทางการเงิน                                                                                                   3(3-0-6) 
               (Financial Econometrics)  
               วธีิการวจิยัเชิงประจกัษข์ั้นสูงทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน มุ่งเนน้เทคนิคและวธีิวเิคราะห์ท่ีนิยมใช้
ในตลาดการเงินและตลาดทุนและการประยุกตใ์ชก้บัขอ้มูลตลาดจริง  คุณสมบติัเชิงสถิติของราคาและอตัรา
ผลตอบแทนหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ การทดสอบแบบจ าลองประเมินมูลค่าหลกัทรัพยด์งักล่าว การทดสอบ
สมมุติฐานประสิทธิภาพตลาดทุน   การวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์   การทดสอบทฤษฎีและแบบจ าลอง
โครงสร้างระดบัจุลภาคของตลาดทุน การทดสอบทฤษฎีบทและแบบจ าลองตราสารหน้ีและตราสารอนุพนัธ์       
 



SM533  การควบรวมและการซ้ือกจิการ                                                                                           3(3-0-6) 
               (Merger and Acquisition )  
               หลกัการพื้นฐานและความรู้เชิงลึกในสภาวะทัว่ไปของตลาดท่ีเกิดการควบรวมกิจการ และการซ้ือ
กิจการเพื่อปรับโครงสร้าง  การวเิคราะห์ในมุมมองของวานิชธนากร โดยใชก้รณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในตลาด   
 
 SM534  การลงทุนในธุรกจิร่วมทุน                                                                                           3(3-0-6) 
               (Venture Capital and Private Equity Investment)  
              ประวติัและพฒันาการของธุรกิจร่วมทุน เทคนิคการประเมินมูลค่าธุรกิจท่ีเกิดใหม่  หลกัการพื้นฐาน 
และความรู้เชิงลึกในเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีถูกใชโ้ดยผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ในการเร่ิมธุรกิจ 
ระดมทุน เติบโต และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจร่วมทุน  ทางเลือกในการระดมทุน การบริหารจดัการ 
การควบคุมและการก าหนดทิศทางของธุรกิจ ทางเลือกในการเก็บเก่ียวผลประโยชน์ และถอนตวัออกจาก
ธุรกิจ รวมถึงการขายธุรกิจใหก้บัมหาชนและการควบรวมกิจการ     
 
SM535  สัมมนาปัญหาการเงิน                                                                                                          3(3-0-6) 
              (Seminar in Financial Problems) 
              การอภิปรายงานวิจยัทางการเงินปัจจุบนั และแนวโนม้งานวิจยัในอนาคต หวัขอ้อภิปรายครอบคลุม
ถึงการบริหารการเงินขององค์กร การจดัการลงทุนและสถาบนัการเงิน  โดยจะเน้นการศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีส าคญัและเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการของโลกการเงิน ตลอดจนระเบียบวิธีวิจยั
และนยัต่อการตดัสินใจทางการบริหาร 
 
SM536  พฤติกรรมของตลาดการเงิน                                                                       3(3-0-6) 
              (Behavioral Finance)  
               ทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานของพฤติกรรมของตลาดการเงิน การใชท้ฤษฎีและหลกัการดงักล่าวใน
การอธิบายพฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนอยา่งไร้เหตุผลโดยมีมูลเหตุจูงใจทางจิตวทิยาของนกัลงทุน  การ 
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและหลกัการดงักล่าวในการบริหารการเงินในองคก์ร ในการจดัการลงทุนและแนะน า
วธีิการส าหรับนกัลงทุนท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนท่ีเกิดจากความไร้เหตุผลของ 
นกัลงทุนอ่ืน     
 

     SM537  ตราสารอนุพนัธ์ทีอ้่างองิบนความเส่ียงด้านความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร                     3(3-0-6) 
              (Credit Risk and Credit Derivatives)                                                           
              ความรู้เชิงลึกในสภาวะทัว่ไปของตลาดตราสารท่ีอา้งอิงบนความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร 
บทบาทขององคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เทคนิคในการประเมินความเส่ียง กรอบแนวคิดของผูก้  ากบัดูแล  



การประเมินเงินส ารองต่อสินทรัพยเ์ส่ียง แบบจ าลองเพื่อประเมินความเส่ียงท่ีใชใ้นสถาบนัการเงินและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและหลกัการดงักล่าวในการบริหารความเส่ียงโดยใชต้ราสารอนุพนัธ์ท่ี
อา้งอิงบนความเส่ียงดา้นความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร  และความมัน่คงของประเทศผูอ้อกตราสาร  
 

                4) หมวดวชิาวทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอสิระ 
SM600 วทิยานิพนธ์                               12(0-0-36) 
             (Thesis) 
     นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ก ตอ้งจดัท าวทิยานิพนธ์และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ โดยหวัขอ้
วทิยานิพนธ์ตอ้งอยูใ่นขอบเขตสาขาวชิาท่ีจะศึกษาและไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา วทิยานิพนธ์
ฉบบัสมบูรณ์ตอ้งไดรั้บอนุมติัเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
 
SM601 การศึกษาค้นคว้าอสิระ                     3(0-0-9) 
             (Independent Study) 
              นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผนการศึกษา ข ตอ้งจดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระในขอบเขตสาขาวชิาท่ีตน
ศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาก ากบัดูแล และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

     


