1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
ภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Financial Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)
ชื่อย่อ (ไทย)
วท.ม. (วิศวกรรมการเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Financial Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Sc. (Financial Engineering)
3. จํ านวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
4. ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
5. ตัวอย่างวิชาทีน่ ่าสนใจ
ตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์
ทฤษฎีการลงทุน
แบบจําลองออฟทิไมเซชันและระเบียบวิธสี าํ หรับวิศวกรรมการเงิน
สโตแคสติกแคลคูลัสสําหรับการเงิน
การโปรแกรมขั้นสูง
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
แบบจําลองขั้นสูงในตราสารและอนุพันธ์ทางการเงิน

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัสหลักสู ตร:
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

25520561101642
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
Master of Science Program in Financial Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)
วท.ม. (วิศวกรรมการเงิน)
Master of Science (Financial Engineering)
M.Sc. (Financial Engineering)

จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
42 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก. แบบ ก2 วิทยานิพนธ์
- หมวดวิชาปรับพื้นฐานไม่นบั หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
- วิทยานิพนธ์
แผน ข. ไม่ มีวทิ ยานิพนธ์
- หมวดวิชาปรับพื้นฐานไม่นบั หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- การศึกษาค้นคว้าอิสระ

42
30
12
42
30
9
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรวิศวกรรมการเงิน จะมีรหัสนาหน้าชื่อวิชาโดยใช้แทนด้วยตัวอักษร ตัวเลข และมี
ความหมายดังนี้
SA
หมายถึง วิชาซึ่งรับผิดชอบโดยคณะบัญชี
SE
หมายถึง วิชาซึ่งรับผิดชอบโดยคณะเศรษฐศาสตร์
SH
หมายถึง วิชาซึ่งรับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์
SM
หมายถึง วิชาซึ่งรับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขหลักร้อย 5
หมายถึง วิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิ บและหลักหน่วยเป็ นลาดับวิชาตั้งแต่ 01 – 99 ทางหลักสู ตรฯ ได้จดั แบ่งรหัสวิชา
ดังนี้
01 – 09 หมายถึง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
11 – 39 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
40 – 99 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
เลขหลักร้อย 6 หมายถึง รายวิชาที่ตอ้ งทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น
วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ นต้น
รายวิชา
1) หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลื อกเข้าศึกษาในหลักสู ตรต้องลงเรี ยนวิชาปรับ พื้นฐานในรายวิชาที่ยงั
ไม่เคยศึกษามาก่อนซึ่ งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาเป็ นผูก้ าหนด
การเรี ยนปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการนี้ไม่นบั หน่วยกิตและมีการวัดผลดังนี้
S (Satisfactory)
=
ผ่านเกณฑ์
U (Unsatisfactory)
=
ไม่ผา่ นเกณฑ์
ในรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
SM001 แคลคูลสั
(Calculus)
SM002 สถิติธุรกิจ
( Business Statistics)
SM004 การโปรแกรมทางการเงินเบื้องต้น
(Introduction to Financial Programming)

SH001 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
(Business English)
กลุ่มวิชาทางธุรกิจและภาษาอังกฤษ
SE001 เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
SA001 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
SA002 การเงินธุ รกิจ
(Business Finance)
SH001 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
(Business English)
2) หมวดวิชาบังคับ จานวน 30 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

SM511 ตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์
(Fixed Income and Derivative Securities)
SM512 ทฤษฎีสถิติ
( Statistics Theory)
SM513 ทฤษฎีการลงทุน
(Investments Theory)
SM514 แบบจาลองออฟทิไมเซชันและระเบียบวิธีสาหรับวิศวกรรมการเงิน
(Optimization Models and Methods for Financial Engineering)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
SM515 การบริ หารการเงินขององค์กร
( Corporate Finance Management)
SM516 การโปรแกรมขั้นสู ง
(Advanced Programming)
SM517 สโตแคสติกแคลคูลสั สาหรับการเงิน
(Stochastic Calculus in Finance)
SM518 เครื่ องมือทางสถิติสาหรับวิศวกรรมการเงิน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(Statistical Tools for Financial Engineering)
SM519 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
(Financial Risk Management)
SM520 แบบจาลองขั้นสู งในตราสารและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives)
3) หมวดวิชาเลือก
รหัส

3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวน 9 หน่วยกิต
ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
SM531 แบบจาลองเส้นอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ตราสาร
3(3-0-6)
อนุพนั ธ์ที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ย
(Term Structure Models and Interest Rate Derivatives)
SM532 เศรษฐมิติทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Econometrics)
SM533 การควบรวมและการซื้ อกิจการ
3(3-0-6)
(Merger and Acquisition)
SM534 การลงทุนในธุ รกิจร่ วมทุน
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

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
SM537 ตราสารอนุพนั ธ์ที่อา้ งอิงบนความเสี่ ยงด้านความน่าเชื่ อถือของ
3(3-0-6)
ผูอ้ อกตราสาร
(Credit Risk and Credit Derivatives)
นอกจากนั้น นักศึกษาที่เลือกเรี ยน แผน ข อาจเลือกเรี ยนวิชาอื่นในระดับปริ ญญาโทที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยเป็ นวิชาเลือกได้โดยได้รับความเห็นชอบอาจารย์ที่ปรึ กษา

4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้าอิสระ
รหัส
ชื่อวิชา
SM600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
SM601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
12 (0-0-36)
3(0-0-9)

แสดงแผนการศึกษา
1) แผน ก. แบบ ก2 มีวทิ ยานิพนธ์
ชั้นปี ที่
1

2

ภาคการศึกษา
รายวิชา
SM511 ตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์
ภาคต้ น
(Fixed Income and Derivative Securities)
SM512 ทฤษฎีสถิติ
( Statistics Theory )
SM513 ทฤษฎีการลงทุน
(Investments Theory)
รวม
ภาคปลาย SM514 แบบจาลองออพทิไมเซชันและระเบียบวิธีสาหรับวิศวกรรมการเงิน
(Optimization Models and Methods for Financial Engineering)
SM515 การบริ หารการเงินขององค์กร
(Corporate Finance Management)
SM516 การโปรแกรมขั้นสูง
(Advanced Programming)
รวม
ภาคฤดูร้อน SM517 สโตแคสติกแคลคูลสั สาหรับการเงิน
(Stochastic Calculus in Finance )
SM600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
SM518 เครื่ องมือทางสถิติสาหรับวิศวกรรมการเงิน
ภาคต้ น
(Statistical Tools for Financial Engineering)
SM519 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
(Financial Risk Management)
SM520 แบบจาลองขั้นสูงในตราสารและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives)
SM600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ภาคปลาย SM600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(0-0-9)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-9)
12
6(0-0-18)
6
42

2) แผน ข. ไม่ มีวทิ ยานิพนธ์
ชั้นปี ที่
1

ภาคการศึกษา
ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

2

ภาคต้ น

ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

รายวิชา
SM511 ตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์
(Fixed Income and Derivative Securities)
SM512 ทฤษฎีสถิติ
(Statistics Theory )
SM513 ทฤษฎีการลงทุน
(Investments Theory)
รวม
SM514 แบบจาลองออพทิไมเซชันและระเบียบวิธีสาหรับวิศวกรรมการเงิน
(Optimization Models and Methods for Financial Engineering)
SM515 การบริ หารการเงินขององค์กร
(Corporate Finance Management)
SM516 การโปรแกรมขั้นสูง
(Advanced Programming)
รวม
SM517 สโตแคสติกแคลคูลสั สาหรับการเงิน
(Stochastic Calculus in Finance )
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
SM518 เครื่ องมือทางสถิติสาหรับวิศวกรรมการเงิน
(Statistical Tools for Financial Engineering)
SM519 การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
(Financial Risk Management)
SM520 แบบจาลองขั้นสูงในตราสารและอนุพนั ธ์ทางการเงิน
(Advanced Modeling in Financial Securities and Derivatives)
วิชาเลือก 1 วิชา
รวม
วิชาเลือก 1 วิชา
SM601 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
รวม
สอบประมวลความรู ้
รวมทั้งสิ้น

จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
3(3-0-6)
3(0-0-9)
6
42

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
หน่ วยกิต
-

SM001 แคลคูลสั
(Calculus)
การหาอนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั หนึ่ งตัวแปร ฟังก์หลายตัวแปร ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์
หาค่าสู งสุ ดและต่ าสุ ดโดย วิธีการใช้อนุ พนั ธ์อนั ดับที่ 2 และวิธีของลากรองจ์ เมทริ กซ์และดี เทอร์ มิแนนต์
ลาดับและอนุ กรม สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เบื้องต้น การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิ งเส้นอันดับที่ 1 และ
อันดับที่ 2 การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับที่ 1 และการวิเคราะห์ความเสถียรของ
ผลเฉลย
SM002 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
ระเบียบวิธีทางสถิติ ตัวแปรเชิงสุ่ ม การแจกแจงตัวอย่าง การสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์สมการถดถอย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์ของความน่าจะเป็ นทางการเงิน
SM004 การโปรแกรมทางการเงินเบือ้ งต้ น
(Introduction to Financial Programming)
ค าสั่ ง ควบคุ ม เบื้ อ งต้น ประเภทต่ า งๆเช่ น ค าสั่ ง การก าหนดค่ า ค าสั่ ง เงื่ อ นไข และ ค าสั่ ง การ
ทาซ้ า การอ้างอิงและการเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลแบบอาเรย์หรื อเมทริ กซ์ การเขียนฟั งก์ชนั และการเรี ยกใช้
งาน การส่ งผ่านพารามิเตอร์ การอ่านและการเขียนข้อมูลลงบนแฟ้ มข้อมูล การโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้
ในทางการเงิ นเช่ น การก าหนดเงื่ อนไขเกี่ ย ว กับ ตัวชี้ วัดทางเทคนิ ค หรื อรู ป แบบของแท่ งเที ย นเพื่ อแสดง
สัญญาณการซื้ อและการ ขายหลักทรัพย์หรื อผลิตภัณฑ์ทางการเงิ นอื่น ๆ การสร้างมาโครอย่างง่าย และการ
โปรแกรมมาโครด้วยภาษาวีบีเอ (VBA) เพื่อทางานกับสเปรดชีต
SE001 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
(Introduction to Economics )
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ มหภาคเกี่ยวกับหลักการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี การผลิ ต ปั จจัยต่างๆที่ กาหนดอุ ปสงค์และอุ ปทาน การกาหนดราคาและปริ มาณการ
ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักและแนวคิดในเรื่ องระบบเศรษฐกิจ รายได้

ประชาชาติ การบริ โภค การออมและการลงทุ น การเงิ นและการธนาคาร การค้าระหว่างประเทศ และ
เศรษฐกิจเฉพาะด้าน เงินเฟ้ อ เงินฝื ด วัฏจักรธุ รกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ และอื่นๆ
SA001 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting )
วัตถุประสงค์ ความหมาย และความสาคัญของการบัญชี และวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายการ
ขั้นต้น และสมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไปของกิจกรรมการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ การจัดทางบทดลองเพื่อ
พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึก รายการบัญชี การจัดทากระดาษทาการเพื่ออานวยความสะดวกในการ
จัดทางบการเงิน การปรับปรุ งการทาบัญชี เมื่อสิ้ นงวด การจัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและการ
วัดผลการดาเนินงาน
SA002 การเงินธุรกิจ
(Business Finance )
การวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน โดยใช้หลักการทางการเงิน การจัดการเงินหมุนเวียน การใช้ตวั เลข
จากรายงานการเงิ น วิเคราะห์ ตน้ ทุน ปริ มาณ กาไร การจัดการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดหา
เงิ นทุ นระยะสั้ นและระยะยาวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ การวิเคราะห์ ตน้ ทุ นของเงิ น ทุ น การ
กาหนดโครงสร้างของเงินทุน นโยบาย เงินปันผล
SH001 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)
การใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านข่าวและบทความทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งฝึ กการเขียน
บทความ การสนทนา และการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาต่างๆทางเศรษฐกิจและการเงิน
2) หมวดวิชาบังคับ
จานวน 30 หน่วยกิต
SM511 ตราสารหนีแ้ ละตราสารอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
(Fixed Income and Derivative Securities)
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสร้างแบบจาลองเชิงทฤษฎีเพื่อประเมินมูลค่าตราสารหนี้และตรา
สารอนุพนั ธ์ที่อา้ งอิงกับหุ น้ สามัญ สิ นค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย และตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตราสารอนุพนั ธ์รวมถึงสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สัญญาสิ ทธิ์ และสัญญาสวอป เกมจาลองการจัดการลงทุนใน
รู ปแบบกองทุนตราสารหนี้ในเชิงปฏิบตั ิและการจาลองสถานการณ์การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการลงทุน

SM512 ทฤษฎีสถิติ
3(3-0-6)
(Statistics Theory)
ตัวแปรสุ่ ม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟั งก์ชนั ก่อกาเนิ ดโมเมนต์ ฟั งก์ชนั ของตัวแปรสุ่ ม การแจก
แจงค่าตัวอย่างและทฤษฎีขีดจากัด สมบัติของตัวประมาณแบบจุดและวิธีการหาตัวประมาณ การทดสอบ
สมมุติฐาน ตัวแบบเชิงเส้นและการประมาณค่าโดยวิธีกาลังสองน้อยสุ ด สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การอนุ มาน
แบบเบส์เบื้องต้น และเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริ มาณ
SM513 ทฤษฎีการลงทุน
3(3-0-6)
(Investments Theory)
ทฤษฎี และแนวคิดพื้นฐานในการสร้ างแบบจาลองเพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ และเพื่อหาอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในหลักทรัพย์ หัวข้อการศึกษาครอบคลุมถึ งการลงทุนที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ภายใต้กรอบแนวคิดของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ มาตรวัดความเสี่ ยง
แบบต่ า งๆ ทฤษฎี แ บบจ าลองประเมิ น มู ล ค่ า หลัก ทรั พ ย์ (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ทฤษฎี
แบบจาลองหลายตัวแปร ทางเลือกของการลงทุนโดยคานึ งถึงอรรถประโยชน์ที่จะได้รับ ทางการวิเคราะห์
และประเมินผลการบริ หารการลงทุนและการคาดการณ์อตั ราผลตอบแทนหลักทรัพย์
SM514 แบบจาลองออพทิไมเซชันและระเบียบวิธีสาหรับวิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Optimization Models and Methods for Financial Engineering)
ออพทิไมเซชันแบบไม่มีเงื่อนไขสาหรับปั ญหาหนึ่ งตัวแปรและหลายตัวแปร วิธีการค้นหาแบบ
ต่างๆ รวมถึ งวิธีก ารของนิ วตัน เงื่ อนไขคุ น -ทัคเกอร์ ก าหนดการคอนเวกช์ วิธี การออพทิ ไมส าหรั บ
ปั ญหาที่มีเงื่อนไขบังคับไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้ในปัญหาการกระจายการลงทุน
SM515 การบริหารการเงินขององค์ กร
3(3-0-6)
(Corporate Finance Management )
ความรู้ความเข้าใจในงบการเงิ นและภาษี ของกิ จการ และประเด็นสาคัญที่ผูบ้ ริ หารการเงินของ
องค์กรต้องตัดสิ นใจได้แก่ การจัดงบประมาณ และการลงทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน การลดค่าใช้จ่ายที่ใช้
ควบคุ มการบริ หารการเงิ นที่ไร้ ธรรมาภิบาล และลดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้เพื่อป้ องกันวิกฤติการเงิ นขององค์กร
บทบาทของนวัตกรรมทางการเงิน ตลาดทุนและการประเมินมูลค่าของทางเลือกที่แฝงอยูใ่ นโครงการลงทุน
ทางเลือกในการขยายหรื อลดขนาดกิจการและทางเลือกในการหยุดกิจการชัว่ คราว

SM516 การโปรแกรมขั้นสู ง

3(3-0-6)

(Advanced Programming)
หลักการเขียนและออกแบบคาสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรม
การเงินทั้งในด้านโครงสร้างร่ วมของข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบและเทคนิคการวิเคราะห์ การค้นหาและการ
จัดลาดับ การนาไปใช้งาน และ การประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลแบบต่างๆ ได้แก่ รายการ แผนภูมิกิ่งไม้ กราฟ และ
ข้อมูลในรู ปแบบที่ซบั ซ้อนอื่นๆ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง การคานวณด้วยสมรรถนะสู ง การคัดเลือกและ
การประยุกต์ใช้กบั โครงสร้างของข้อมูลที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการโดยการโปรแกรมด้วย C++
C# หรื อโปรแกรมพลวัตรอื่นๆ เช่น Python , R
SM517 สโตแคสติกแคลคูลัสสาหรับการเงิน
3(3-0-6)
(Stochastic Calculus in Finance)
ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานสาหรับการสร้างแบบจาลองเพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่สามารถ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในหลายช่วงเวลา ได้แก่ ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ นทัว่ ไป การทากาไรจาก
ส่ วนต่างราคาหลักทรัพย์โดยปราศจากความเสี่ ยง การประเมินมูลค่าโดยสมมุติฐานว่านักลงทุนเป็ นต่อความ
เสี่ ยง มาตรวัดแบบมาร์ ติงเกล ทฤษฎีของเรด้อน-นิโคดิมและคุณสมบัติของมาร์ คอฟ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
แบบบราวเนี ยน แบบจาลองกิ่ งไม้ของคอซ-รอสส์ -รู บินสไตรน์ แบบจาลองที่การเปลี่ ยนแปลงของตัวแปร
เป็ นไปอย่างกึ่งต่อเนื่ อง พัฒนาการต่อยอดโดยทาให้การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ศึกษา
ทฤษฎี ต่ างๆ ได้แก่ การปริ พ นั ธ์ แบบอิ โต้ สมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์ ส โตแคสติ ก ทฤษฎี บ ทของเกอซานอฟ
สมมติฐานตัวแทนแบบมาร์ ติงเกลและกระบวนการเปลี่ ยนข้อมูล การนาทฤษฎี ดงั กล่าว มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการสร้างแบบจาลองประเมินมูลค่าตราสารอนุ พนั ธ์ แบล็ค-โชล์ และแบบจาลองแบบสโตแคสติก
เพื่อประเมินความเสี่ ยง
SM518 เครื่องมือทางสถิติสาหรับวิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Statistical Tools for Financial Engineering)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินที่มีความต่อเนื่องในลักษณะอนุกรมเวลา ขั้นตอนการสร้างแบบจาลอง
เพื่ออธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเพื่อพยากรณ์ของแบบจาลองบอกซ์-เจนกินส์
แบบจ าลอง ARCH แบบจ าลองGARCH และ แบบจ าลองVAR การตรวจสอบความเหมาะสมของ
แบบจาลองข้างต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้นเพื่อให้กลับ
เข้าสู่ ดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรต่างๆ การประยุกต์ใช้แบบจาลองต่างๆ ได้แก่ แบบจาลอง GARCH เพื่อ
คาดการณ์ความผันผวนรวมถึงพัฒนาการของแบบจาลองวิเคราะห์อนุกรมเวลาทางการเงินล่าสุ ด
SM519 การบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
(Financial Risk Management)

3(3-0-6)

ความรู้เชิงบรู ณาการของการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิโดยเน้นการ
นาไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิ ชย์ การวัดและการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ
และประเมินความเสี่ ยงตลอดจนวิธีการบริ หารความเสี่ ยงสามด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงของตลาด ความเสี่ ยงด้าน
เครดิตรวมถึงอันดับความน่ าเชื่ อถือ และความเสี่ ยงของการปฏิ บตั ิงาน การบริ หารความเสี่ ยงแบบบูรณาการ
รวมทั้งการประกันความเสี่ ยง
SM 520 แบบจาลองขั้นสู งในตราสารและอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
3(3-0-6)
(Advanced Modelling in Financial Securities and Derivatives)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างแบบจาลองทางด้านการเงิน ได้แก่ แบบจาลองเพื่อ
การลงทุนที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์และข้อจากัดการลงทุน แบบจาลองเพื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์และ
ตราสารอนุ พ ัน ธ์ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ตลอดจนการน าแบบจ าลองมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประเมิ น อัต รา
ผลตอบแทนของการลงทุ นในหลักทรัพย์และตราสารอนุ พนั ธ์ดงั กล่าว โดยเน้นการนาหลักการออกแบบ
ดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
3) หมวดวิชาเลือก

จานวน 9 หน่วยกิต

SM531 แบบจาลองเส้ นอัตราผลตอบแทนและการวิเคราะห์ ตราสารอนุพนั ธ์ ที่
3(3-0-6)
อ้างอิงกับอัตราดอกเบีย้
(Term Structure Models and Interest Rate Derivatives)
ทฤษฎีการสร้างแบบจาลองเส้นอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ และตราสารอนุ พนั ธ์ที่อา้ งอิงกับ
อัตราดอกเบี้ย การวิเคราะห์ ปั จจัยที่กาหนดโครงสร้ างและคุ ณลักษณะของเส้นอัตราผลตอบแทน อภิปราย
แบบจาลองต่างๆ การประยุก ต์ใช้แบบจาลองเส้นอัตราผลตอบแทนในเชิ งปฏิ บ ตั ิ เพื่ อการซื้ อขายและการ
ตัดสิ นใจลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารที่เกี่ยวข้อง หรื อเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
SM532 เศรษฐมิติทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Econometrics)
วิธีการวิจยั เชิงประจักษ์ข้ นั สู งทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน มุ่งเน้นเทคนิคและวิธีวเิ คราะห์ที่นิยมใช้
ในตลาดการเงินและตลาดทุนและการประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลตลาดจริ ง คุณสมบัติเชิงสถิติของราคาและอัตรา
ผลตอบแทนหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การทดสอบแบบจาลองประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว การทดสอบ
สมมุ ติฐานประสิ ท ธิ ภาพตลาดทุ น การวิเคราะห์ เชิ งปรากฏการณ์ การทดสอบทฤษฎี และแบบจาลอง
โครงสร้างระดับจุลภาคของตลาดทุน การทดสอบทฤษฎีบทและแบบจาลองตราสารหนี้และตราสารอนุพนั ธ์

SM533 การควบรวมและการซื้อกิจการ
3(3-0-6)
(Merger and Acquisition )
หลักการพื้นฐานและความรู ้เชิ งลึกในสภาวะทัว่ ไปของตลาดที่เกิ ดการควบรวมกิ จการ และการซื้ อ
กิจการเพื่อปรับโครงสร้าง การวิเคราะห์ในมุมมองของวานิชธนากร โดยใช้กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริ งในตลาด
SM534 การลงทุนในธุรกิจร่ วมทุน
3(3-0-6)
(Venture Capital and Private Equity Investment)
ประวัติและพัฒนาการของธุ รกิจร่ วมทุน เทคนิคการประเมินมูลค่าธุ รกิจที่เกิดใหม่ หลักการพื้นฐาน
และความรู้เชิงลึกในเครื่ องมือและเทคนิคที่ถูกใช้โดยผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จ ในการเริ่ มธุ รกิจ
ระดมทุน เติบโต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุ รกิจร่ วมทุน ทางเลือกในการระดมทุน การบริ หารจัดการ
การควบคุมและการกาหนดทิศทางของธุ รกิจ ทางเลือกในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ และถอนตัวออกจาก
ธุ รกิจ รวมถึงการขายธุ รกิจให้กบั มหาชนและการควบรวมกิจการ
SM535 สั มมนาปัญหาการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Financial Problems)
การอภิปรายงานวิจยั ทางการเงินปั จจุบนั และแนวโน้มงานวิจยั ในอนาคต หัวข้ออภิปรายครอบคลุม
ถึ งการบริ หารการเงินขององค์ก ร การจัดการลงทุ นและสถาบันการเงิ น โดยจะเน้นการศึก ษาทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่สาคัญและเป็ นแนวคิดพื้นฐานที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการของโลกการเงิน ตลอดจนระเบียบวิธีวิจยั
และนัยต่อการตัดสิ นใจทางการบริ หาร
SM536 พฤติกรรมของตลาดการเงิน
3(3-0-6)
(Behavioral Finance)
ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมของตลาดการเงิน การใช้ทฤษฎีและหลักการดังกล่าวใน
การอธิ บายพฤติกรรมการตัดสิ นใจลงทุนอย่างไร้เหตุผลโดยมีมูลเหตุจูงใจทางจิตวิทยาของนักลงทุน การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการดังกล่าวในการบริ หารการเงินในองค์กร ในการจัดการลงทุนและแนะนา
วิธีการสาหรับนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เกิดจากความไร้เหตุผลของ
นักลงทุนอื่น
SM537 ตราสารอนุพนั ธ์ ทอี่ ้ างอิงบนความเสี่ ยงด้ านความน่ าเชื่ อถือของผู้ออกตราสาร
3(3-0-6)
(Credit Risk and Credit Derivatives)
ความรู ้เชิงลึกในสภาวะทัว่ ไปของตลาดตราสารที่อา้ งอิงบนความน่าเชื่ อถือของผูอ้ อกตราสาร
บทบาทขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการประเมินความเสี่ ยง กรอบแนวคิดของผูก้ ากับดูแล

การประเมินเงินสารองต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง แบบจาลองเพื่อประเมินความเสี่ ยงที่ใช้ในสถาบันการเงินและธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการดังกล่าวในการบริ หารความเสี่ ยงโดยใช้ตราสารอนุพนั ธ์ที่
อ้างอิงบนความเสี่ ยงด้านความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสาร และความมัน่ คงของประเทศผูอ้ อกตราสาร
4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้ นคว้าอิสระ
SM600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ก ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์และสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ โดยหัวข้อ
วิทยานิ พนธ์ตอ้ งอยูใ่ นขอบเขตสาขาวิชาที่จะศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา วิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รับอนุมตั ิเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับแต่งตั้ง
SM601 การศึกษาค้ นคว้าอิสระ
3(0-0-9)
(Independent Study)
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนแผนการศึกษา ข ต้อ งจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระในขอบเขตสาขาวิชาที่ตน
ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษากากับดูแล และต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง

