สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนอกเวลา)
ตารางหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2561
หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
โครงสร้ ำงหลักสูตร
1. หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป-บังคับ 21 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชำภำษำและทักษะกำรสื่อสำร 15
2) กลุ่มวิชำธุรกิจและกำรประกอบกำร 3
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี 3
ข. หมวดวิชำศึกษำทัว่ ไป-เลือก จำกกลุ่มวิชำต่อไปนี ้
ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชำภำษำและทักษะกำรสื่อสำร
2) กลุ่มวิชำธุรกิจและกำรประกอบกำร
3) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
4) กลุ่มวิชำสุนทรี ยศำสตร์ และวัฒนธรรม
5) กลุ่มวิชำคุณภำพชีวิตและสังคมยัง่ ยืน
2. หมวดวิชำเฉพำะ 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชำพื ้นฐำนเฉพำะด้ ำน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชำเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชำเอกเลือก
15 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น 2 แผน คือ
2.3.1 แผน ก หลักสูตรปกติ
2.3.1.1 กลุ่มวิชำเอกเลือกในสำขำ 15 หน่วยกิต
2.3.2 แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษำ
2.3.2.1 กลุ่มวิชำเอกเลือกในสำขำ 9 หน่วยกิต
2.3.2.2 วิชำสหกิจศึกษำ
6หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชำโทหรื อวิชำเอกเลือก
15 หน่วยกิต**
- ในกรณีที่นกั ศึกษำมีผลกำรเรี ยนดี โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนด ให้ ส ำมำรถเลือกเรี ยนรำยวิชำในหลักสูตรวิทยำศำสตร
มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรเงินจำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วย- กิตแทน
3. หมวดวิชำเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
** หลักสูตรนอกเวลำให้ เรี ยนวิชำเอกเลือก
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2. รำยวิชำ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 39 หน่ วยกิต
AC911 หลักกำรบัญชี 1
3(2-2-5)
(Principles of Accounting I)
AC912 หลักกำรบัญชี 2
3(2-2-5)
(Principles of Accounting II)
EC101 เศรษฐศำสตร์ มหภำคเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Macroeconomics)
EC102 เศรษฐศำสตร์ จลุ ภำคเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Microeconomics)
LW911 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
SC113 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
SC114 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
(Calculus II)
SC123 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
(Business Statistics I)
SC124 สถิติธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Statistics II)
SC216 คณิตศำสตร์ กำรเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics for Finance)
SC217 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ นเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Probability Theory)
SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis)
SC253 กำรโปรแกรมทำงกำรเงิน
3(2-2-5)
(Financial Programming)
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2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 30 หน่ วยกิต
BA044 ตรำสำรอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
(Derivative Securities)
BA952 ตลำดกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Markets)
BF302 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
BF303 กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
3(3-0-6)
(Risk Management)
SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Methods)
SM318 สมกำรเชิงอนุพนั ธ์
3(3-0-6)
(Differential Equations)
SM319 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและอนุกรมเวลำ
(Regression and Time Series Analysis)
3(2-2-5)
SM322 คอมพิวเตอร์ ประยุกต์เพือ่ กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
(Computer Applications for Financial Management)
SM420 สัมมนำคณิตศำสตร์ กำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Mathematics Seminar)
SM421 กำรจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์
3(3-0-6)
(Investment and Asset Management)
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3(2-2-5)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 30 หน่ วยกิต
AC913 กำรบัญชีบริ หำร
3(2-2-5)
(Managerial Accounting)
BA041 กำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Finance)
BF311 กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Financial Planning)
SM207 กำรวิจยั ดำเนินงำน
3(3-0-6)
(Operations Research)
SM311 ภำษำอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business English)
SM321 กำรอ่ำนรำยงำนวิเครำะห์ทำงด้ ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน
(Interpretations of Economic and Financial Analysis) 3(3-0-6)
SM323 วิจยั ทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Research)
SM324 กำรวิจยั ดำเนินงำนขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Operations Research )
SM325 ทฤษฎีกำรตัดสินใจและทฤษฎีเกม
3(3–0-6)
(Decision Theory and Games)
SM326 กระบวนกำรสโตแคสติกเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Processes)
SM327 สถิตวิ ิเครำะห์ตวั แปรเชิงพหุ
3(2–2-5)
(Multivariate Statistical Analysis)
SM328 สถิติควบคุมคุณภำพ
3(2-2-5)
(Statistics of Quality Control)
SM329 คณิตศำสตร์ ประกันภัย
3(3-0-6)
(Mathematics of Insurance)
SM330 เทคนิคกำรเลือกตัวอย่ำง
3(3-0-6)
(Sampling Techniques)
SM417 สมกำรเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
SM418 กำรจำลองและตัวแบบ
3(3-0-6)
(Simulation and Modeling)
SM419 กำรทำเหมืองข้ อมูล
3(2-2-5)
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(Data Mining)
SM800 สหกิจศึกษำ
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
SM 254 กำรโปรแกรมทำงกำรเงินขันสู
้ ง
3 (2-2-5)
(Advanced Financial Programming)
SM255 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 2
3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis II)
SM256 กำรนำเสนอข้ อมูลให้ เห็นภำพ
3(2-2-5)
(Data Visualization)
SM257 กำรจัดกำรข้ อมูลทำงกำรเงินขนำดใหญ่ 3(2-2-5)
(Financial Big Data Management)
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับกำรสร้ ำงแบบจำลองทำงกำรเงิน
(Spreadsheet Program for Financial Modeling 3(2-2-5)
SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(2-2-5)
(Blockchain Technology)
SM333 กำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆเบื ้องต้ น 3(3-0-6)
(Cloud Computing)
SM334 ปั ญญำประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
SM335 กำรฝึ กงำน
3(0-40-0)
(Internship)
SM422 วิศวกรรมกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
SM423 หัวข้ อพิเศษทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
(Special Topics in Financial Engineering)
2.4 กลุ่มวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2561
3. คาอธิบายรายวิชา
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน 39 หน่ วยกิต
AC911 หลักกำรบัญชี 1
3(2-2-5)
(Principles of Accounting I)
วัตถุประสงค์และแนวควำมคิดทำงกำรบัญชี หลักและขันตอนในกำรบั
้
นทึกบัญชี กำรจัดทำงบทดลองรำยกำรปรับปรุ ง
และปิ ดบัญชีเมื่อสิ ้นงวดตำมเกณฑ์สิทธิ์ กำรจัดทำงบกำรเงินเพื่อวัดผลกำไรและแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรบัญชีสำหรับกิจกำร
เจ้ ำของคนเดียว ห้ ำงหุ้นส่วนและบริ ษัทจำกัดเพื่อแสดงควำมแตกต่ำงในส่วนของทุนกำรบัญชีของธุรกิจบริ กำร ธุรกิจซื ้อขำยสินค้ ำ
และภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
AC912 หลักกำรบัญชี 2
3(2-2-5)
(Principles of Accounting II)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน AC911 หลักกำรบัญชี 1
กำรบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินฝำกธนำคำร ลูกหนี ้ เจ้ ำหนี ้ ตัว๋ เงิน สินค้ ำคงเหลือ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่
มีตวั ตน หุ้นกู้ งบกำรเงินของบริ ษัทจำกัดตำมแบบที่กฎหมำยกำหนด กำรบัญชีของธุรกิจอุตสำหกรรม
EC101 เศรษฐศำสตร์ มหภำคเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Macroeconomics)
ปั ญหำพื ้นฐำนทำงเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดในเรื่ องระบบเศรษฐกิจ รำยได้ ประชำชำติ กำรบริ โภค กำรออมและกำร
ลงทุน กำรเงินและกำรธนำคำร กำรค้ ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ควำมเจริ ญเติบโตและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยเน้ นสภำพที่
เป็ นอยูใ่ นเศรษฐกิจไทย และปั ญหำเศรษฐกิจเฉพำะ ได้ แก่ เงินเฟ้อ เงินฝื ด วัฎจักรธุรกิจ กำรว่ำงงำน
EC102 เศรษฐศำสตร์ จลุ ภำคเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Microeconomics)
แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทำน กำรกำหนดรำคำและดุลยภำพของตลำดสินค้ ำ นิยำมและกำรประยุกต์ใช้ ของควำม
ยืดหยุน่ ประเภทต่ำง ๆ ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริ โภค ทฤษฎีกำรผลิตและต้ นทุนกำรผลิต กำรกำหนดปริ มำณกำรผลิตและรำคำของ
ผู้ผลิตกรณีที่ตลำดสินค้ ำมีกำรแข่งขันสมบูรณ์และกรณีที่ตลำดสินค้ ำมีกำรแข่งขันไม่สมบูรณ์
LW911 กฎหมำยธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
หลักทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เรื่ องบุคคล นิติกรรม สัญญำ หนี ้ ละเมิด เอกเทศสัญญำประเภทต่ำง ๆ ที่
จำเป็ นต้ องใช้ ในทำงธุรกิจ รวมทังหลั
้ กกฎหมำยและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรจัดตัง้ อำนำจหน้ ำที่ กำรดำเนินงำนและกำรเลิกประกอบ
ธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้ นกำรนำไปใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจ
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SC113 แคลคูลสั 1
3(3-0-6)
(Calculus I)
ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟั งก์ชนั หนึ่งตัวแปร อนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั พีชคณิต ฟั งก์ชนั ลอกำริ ทึม ฟั งก์ชนั เอ็กโพเนนเชียล
และฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติ กำรประยุกต์ใช้ อนุพนั ธ์ในทำงธุรกิจ ปริ พนั ธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขต เทคนิคกำรหำปริ พนั ธ์โดย กำรแทน
ค่ำ กำรแยกส่วน กำรทำเป็ นเศษส่วนย่อย กำรแทนค่ำโดยตรี โกณมิติ กำรประยุกต์ใช้ ปริ พนั ธ์ในปั ญหำธุรกิจ
SC114 แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
(Calculus II)
เงื่อนไขก่อนเรียน :
ศึกษำก่อน SC113 แคลคูลสั 1
ลิมิตและควำมต่อเนื่องของฟั งก์ชนั หลำยตัวแปร อนุพนั ธ์ ย่อย อนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั โดยปริ ยำยและกำรประยุกต์ใช้ ในทำง
ธุรกิจ ปริ พนั ธ์ หลำยชันและกำรประยุ
้
กต์ ลำดับและอนุกรม กำรทดสอบกำรลูเ่ ข้ ำ อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริ น อนุกรมเทเลอร์
และอนุกรมฟูริเยร์
SC123 สถิติธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Statistics I )
สถิ ติพรรณนำ ควำมน่ำจะเป็ นเบือ้ งต้ น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็ นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง ควำมรู้ พื ้นฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตัวอย่ำง บทบำทและควำมสำคัญของกำรเลือกตัวอย่ำง ชนิดของกำรเลือกตัวอย่ำง
กำรแจกแจงค่ำสถิติ กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนสำหรับประชำกรเดียวทังแบบพำรำเมตริ
้
กและนอนพำรำเมตริ ก
กำรทดสอบไคสแควร์ ตลอดจนกำรใช้ โปรแกรมสำเร็ จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ
SC124 สถิติธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Statistics II)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SC123 สถิตธิ ุรกิจ 1
กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนสำหรับสองประชำกรทังแบบพำรำเมตริ
้
กและนอนพำรำเมตริ ก ควำมรู้พื ้นฐำน
เกี่ยวกับแผนแบบกำรทดลองแบบต่ำง ๆ และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนได้ แก่แผนกำร สุม่ แบบสมบูรณ์ แผนกำรสุม่ ในบล็อค
แผนแบบแฟกทอเรี ยล กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงเดียวและเชิงพหุเบื ้องต้ นตลอดจนกำรใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ปใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถิติ
SC216 คณิตศำสตร์ กำรเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics for Finance)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SC113 แคลคูลสั 1
มูลค่ำเงินตำมเวลำ กำรผ่อนชำระหนี ้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของ หุ้น พันธบัตรและหลักทรัพย์ หลักกำรลงทุน กำร
คำนวณมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิ กำรประยุกต์ใช้ คณิตศำสตร์ ในกำรแก้ ปัญหำด้ ำนกำรเงิน เช่น สัญญำสิทธิ์ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
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SC217 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ นเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Probability Theory)
เงื่อนไขก่อนเรียน :
ศึกษำก่อน SC114 แคลคูลสั 2
ควำมน่ำจะเป็ น ตัวแปรสุ่มและกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็ น ของตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็ นของตัวแปรสุม่
หลำยตัว ฟั งก์ชนั ของตัวแปรสุม่ กำรแจกแจงของสถิติและทฤษฎีบทเซ็นทรัลลิมิตและกำรประยุกต์ ของควำมน่ำจะเป็ นทำงกำรเงิน
SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Statement Analysis)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน AC912 หลักกำรบัญชี 2
รำยงำนทำงกำรเงิน งบกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เครื่ องมือหรื อเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรวิเครำะห์งบ
กำรเงิ นไปปรั บใช้ กับกำรวิเครำะห์ งบกำรเงินของธุรกิ จ เพื่อประโยชน์ ทำงด้ ำนกำรเงิน กำรตัดสินใจของผู้บริ หำร และเพื่อกำร
ตัดสินใจลงทุน ตลอดจนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และให้ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุ งกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ โดยใช้ กรณีศกึ ษำ
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SC253 กำรโปรแกรมทำงกำรเงิน
3(2-2-5)
(Financial Programming)
กำรโปรแกรมคำสัง่ ภำษำโปรแกรม โดยครอบคลุมภำษำ C++, C#, R, MATLAB หรื อ อื่น ๆ ที่ใช้ ทำงด้ ำนกำรเงิน คำสัง่
ควบคุมเบื ้องต้ นประเภทต่ำง ๆ ทังค
้ ำสัง่ กำรกำหนดค่ำ คำสัง่ เงื่อนไขและคำสัง่ กำรทำซ ้ำ กำรอ้ ำงอิงและกำรเข้ ำถึงโครงสร้ ำงข้ อมูล
แบบอำเรย์หรื อเมทริ กซ์ กำรเขียนฟั งก์ชนั และกำรเรี ยกใช้ งำน กำรส่งผ่ำนพำรำมิเตอร์ กำรอ่ำนและกำรเขียนข้ อมูลลงบนแฟ้มข้ อมูล
กำรโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ ในทำงกำรเงิน ทังกำรก
้
ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวชี ้วัดทำงเทคนิคหรื อรู ปแบบของแท่งเทียน เพื่อแสดง
สัญญำณกำรซื ้อและกำรขำยหลักทรัพย์หรื อ ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินอื่น ๆ

3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่ วยกิต
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AC913 กำรบัญชีบริ หำร
3(2-2-5)
(Managerial Accounting)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน AC912 หลักกำรบัญชี 2
กำรนำข้ อมูลทำงกำรบัญชีมำใช้ เพื่อกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนและกำรควบคุมของฝ่ ำยบริ หำร โดยศึกษำถึงกำรวิเครำะห์งบ
กำรเงิน กำรจัดทำงบกระแสเงินสด กำรบัญชีตำมศูนย์ควำมรับผิดชอบ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำ งต้ นทุน ปริ มำณ กำไรต้ นทุนมำตรฐำน
กำรจัดทำงบประมำณและกำรนำวิธีกำรทำงบัญชีมำใช้ ในกำรแก้ ปัญหำทำงธุรกิจ
BA041 กำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Finance)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน หรื อ BA205 กำรเงินธุรกิจ
กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล แนวคิดและเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่งประกอบไปด้ วย บัญชีเงินฝำกธนำคำร กำรกู้ยืม บัตร
เครดิต กองทุนกำรเงินต่ำง ๆ ทำงเลือกและกำรจัดกำรงบประมำณกำรลงทุนส่วนบุคคล รวมถึงกำรจัดกำร Portfolio ส่วนบุคคล
BF311 กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
(Personal Financial Planning)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน BF302 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรเงินส่วนบุคคล กระบวนกำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินของแต่ละบุคคลในเรื่ องกำรหำ
รำยได้ ค่ำใช้ จ่ำย กำรคุ้มครองชีวิต กำรออม กำรลงทุน และกำรเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จำกกำรออม และกำรลงทุน กำรจัดทำ
แผนกำรเงินส่วนบุคคลให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรและสร้ ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน รวมถึงกรณีศึกษำ กำรแก้ ปัญหำและกำร
วำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล จรรยำบรรณของนักวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล
SM207 กำรวิจยั ดำเนินงำน
3(3-0-6)
(Operations Research)
รู ปแบบของกำรวิจยั ดำเนินงำน หำคำตอบของปั ญหำทำงธุรกิจด้ วยตัวแบบกำรโปรแกรมเชิงเส้ นตรง ตัวแบบกำรขนส่ง ตัว
แบบกำรมอบงำน ตัวแบบกำรควบคุมสินค้ ำคงคลัง ตัวแบบกำรวิเครำะห์ขำ่ ยงำน ตัวแบบกำรวำงแผนโครงกำรโดยใช้ PERT และ
CPM และกำรใช้ โปรแกรมสำเร็ จรูปเพื่อหำคำตอบของปั ญหำในแต่ละตัวแบบ
SM311 ภำษำอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business English)
กำรใช้ ภำษำอังกฤษในกำรอ่ำนข่ำวและบทควำมทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน รวมทั ง้ ฝึ กกำรเขียนบทควำม กำรสนทนำ และ
กำรวิเครำะห์ประเด็นปั ญหำต่ำง ๆ ทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน
SM321 กำรอ่ำนรำยงำนวิเครำะห์ทำงด้ ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน
3(3-0-6)
(Interpretations of Economic and Financial Analysis)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน หรื อBA205 กำรเงินธุรกิจ
วิธีกำรวิเครำะห์ทำงด้ ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน เครื่ องมือและเทคนิคที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ กำรอ่ำนรำยงำนทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงิน กำรแก้ วิกฤตกำรณ์และข้ อผิดพลำดที่เกิดขึ ้นกับหน่วยงำนในองค์กรธุรกิจโดยใช้ กรณีศกึ ษำ
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SM323 วิจยั ทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Research)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน หรื อ BA205 กำรเงินธุรกิจ และ SC124 สถิติธุรกิจ 2
ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำนวิจยั กำรอ่ำนผลกำรวิจยั และกำรศึกษำเฉพำะเรื่ องเกี่ยวกับกำรเงิน กำรทำวิจยั ทำงกำรเงิน
SM324 กำรวิจยั ดำเนินงำนขันสู
้ ง
3(3-0-6)
(Advanced Operations Research )
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SM207 กำรวิจยั ดำเนินงำน
กำรหำคำตอบของปั ญหำทำงธุรกิจด้ วยตัวแบบแถวคอย ตัวแบบกำรโปรแกรมแบบพลวัต ตัวแบบกำรโปรแกรมเลขจำนวน
เต็ม ตัวแบบกำรโปรแกรมแบบไม่เชิงเส้ น ตัวแบบกำรทดแทนและบำรุงรักษำ ตัวแบบกำรจำลองสถำนกำรณ์
SM325 ทฤษฎีกำรตัดสินใจและทฤษฎีเกม
3(3–0-6)
(Decision Theory and Games)\
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1
โครงสร้ ำงของปั ญหำกำรตัดสินใจ ฟั งก์ ชันอรรถประโยชน์ กำรตัดสินใจภำยใต้ ควำมไม่แน่นอนเมื่อไม่ทรำบข้ อมูลก่อนกำร
ทดลอง กำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจโดยอำศัยข้ อมูลก่อนกำรทดลองและข้ อมูลที่ได้ จำกตัวอย่ำง กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบ
สมมติฐำนโดยใช้ ทฤษฎีกำรตัดสินใจกำรทดสอบแบบซีเควนเชียลและทฤษฎีเกม
SM326 กระบวนกำรสโตแคสติกเบื ้องต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Stochastic Processes)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC217 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ นเบื ้องต้ น
ปริ ภมู ิควำมน่ำจะเป็ น ตัวแปรสุม่ และค่ำคำดหวัง ทฤษฎีบทลิมิต วิธีกำรจำลองแบบมอนติ -คำร์ โล กำรเคลื่อนที่แบบบรำวน์
และ กระบวนกำรปั วส์ซอง โซ่มำร์ คอฟ กระบวนกำรเกิดและ กำรดับและกำรประยุกต์ของควำมน่ำจะเป็ นทำงกำรเงิน
SM327 สถิตวิ ิเครำะห์ตวั แปรเชิงพหุ
3(2–2-5)
(Multivariate Statistical Analysis)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SM319 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและอนุกรมเวลำ
กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ กำรวิเครำะห์กำรจำแนก ระดับกำรวัดหลำยมิติ และกำรใช้ โปรแกรมสำเร็ จรู ปในกำรวิเครำะห์
ข้ อมูลสถิติ
SM328 สถิติควบคุมคุณภำพ
3(2-2-5)
(Statistics of Quality Control)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1
แนวควำมคิดเบื ้องต้ น กำรสร้ ำงแผนควบคุมคุณภำพแบบต่ำง ๆ แผนกำรยอมรับกำรสุม่ ตัวอย่ำงแบบชันเดี
้ ยว สองชัน้ แบบซี
เควนเชียล เส้ นโค้ ง OC และ ASN กำรใช้ ตำรำงของดอร์ จโรมิกในกำรกำหนดแผนกำรสุม่ ตัวอย่ำง กำรสุม่ ตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ
กำรผลิตที่ตอ่ เนื่องกัน
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SM329 คณิตศำสตร์ ประกันภัย
3(3-0-6)
(Mathematics of Insurance)
เงื่อนไขก่อนเรียน: ศึกษำก่อน SC216 คณิตศำสตร์ กำรเงิน
ควำมรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรประกันภัย ฟั งก์ชนั ของกำรอยูร่ อด ตำรำงชีพหรื อตำรำงมรณะ ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบเงินรำยปี
กำรคำนวณเบี ้ยประกันผลประโยชน์ และกำรคำนวณเงินสำรองผลประโยชน์
SM330 เทคนิคกำรเลือกตัวอย่ำง
3(3-0-6)
(Sampling Techniques)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC217 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็ นเบื ้องต้ น
ควำมรู้ พื ้นฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตัวอย่ำง บทบำทและควำมสำคัญของกำรเลือก ตัวอย่ำง ชนิดของกำรเลือกตัวอย่ำง กำร
ประมำณค่ำเฉลีย่ ยอดรวมสัดส่วนและอัตรำส่วนในกำรเลือกตัวอย่ำงสุม่ อย่ำงง่ำย กำรเลือกตัวอย่ำงแบบเป็ นระบบ แบบแบ่งกลุม่
กำรเลือกตัวอย่ำงแบบแบ่งเป็ นชันภู
้ มิ กำรกำหนดขนำดตัวอย่ำงในแต่ละวิธี ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดเพรำะไม่ได้ ใช้ ระเบียบวิธีกำร
สำรวจตัวอย่ำง
SM417 สมกำรเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ศึกษำก่อน SM318 สมกำรเชิงอนุพนั ธ์
สมกำรเชิงอนุพนั ธ์ ยอ่ ยอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสอง กำรแยกประเภทของสมกำรเชิงอนุพนั ธ์ ยอ่ ย ปั ญหำค่ำ
เริ่ มต้ น ปั ญหำค่ำขอบ สมกำรคลื่น สมกำรกำรแพร่ สมกำรลำปลำส วิธีกำรหำผลเฉลยแบบฟูริเยร์ วิธีกำรหำผลเฉลย
วิธีกำรแปลง กำรประยุกต์
SM418 กำรจำลองและตัวแบบ
3(3-0-6)
(Simulation and Modeling)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1
ระบบกำรตัดสินใจตัวแบบจำลอง และตัวแปรสัญลักษณ์ของระบบพลวัต กำรสร้ ำงตัวเลขคล้ ำยสุม่ กำรสร้ ำงตัวแปรสุม่ กำร
จำลองเหตุกำรณ์ ส่มุ ตัวอย่ำง ตัวแบบจำลอง กำรวิเครำะห์ผลกำรจำลอง ประสิทธิ ภำพของกำรจำลอง กำรตรวจตัวแบบจำลอง
กรณีศกึ ษำ
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SM419 กำรทำเหมืองข้ อมูล
3(2-2-5)
(Data Mining)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC124 สถิติธุรกิจ 2
ควำมรู้ เบื ้องต้ นกำรทำเหมืองข้ อมูล กำรจัดเตรี ยมข้ อมูล เทคนิคกำรทำเหมืองข้ อมูล ได้ แก่กำรเปรี ยบเทียบ กำรจัดกลุม่
ข้ อมูล กำรแบ่งหมวดหมูแ่ ละกำรทำนำย กำรประยุกต์ใช้ กำรทำเหมืองข้ อมูล
SM800 สหกิจศึกษำ
6(0-40-20)
(Co-operative Education)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ลงทะเบียนมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณบดี
กำรปฏิบตั ิงำนจริ งในสถำนประกอบกำรอย่ำงมีระบบ ตำมสำขำวิชำที่ศึกษำเป็ นระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ ในฐำนะ
พนักงำนชัว่ ครำว นักศึกษำจะต้ องเข้ ำรับกำรเตรี ยมควำมพร้ อมทังทำงด้
้
ำนวิชำกำร และกำรปฏิบตั ิตนในสังคมกำรทำงำน
รวมทังด
้ ำเนินกำรตำมขันตอน
้
ของสหกิจศึกษำที่มหำวิทยำลัยกำหนด กำรปฏิบตั ิงำนและกำรประเมินผลอยูภ่ ำยใต้ กำรกำกับ
ดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำของสำขำวิชำ และพนักงำนที่ปรึกษำที่สถำนประกอบกำรมอบหมำย
SM 254 กำรโปรแกรมทำงกำรเงินขันสู
้ ง
3 (2-2-5)
(Advanced Financial Programming)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC253 กำรโปรแกรมทำงกำรเงิน
กำรโปรแกรมโดยใช้ ภำษำ Python ซึ่งเป็ นภำษำโปรแกรมที่นิยมที่สดุ สำหรับงำนทำงด้ ำนกำรเงิน รวมถึงกำรใช้ งำน
ไลบรำรี ต่ำง ๆ อันได้ แก่ NumPy สำหรับกำรจัดกำรข้ อมูลอำเรย์หรื อเมทริ กซ์ Pandas สำหรับกำรจัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล
อนุกรมเวลำ และ Matplotlib สำหรับกำรนำเสนอแผนภำพต่ำง ๆ กำรซื ้อขำยแบบขันตอนวิ
้
ธี (Algorithmic trading) ซึ่งอำจ
มีกำรเรี ยนรู้ ตวั แบบจำกข้ อมูลย้ อนหลังด้ วยเทคนิคทำงสถิติหรื อกำรเรี ยนรู้ ของเครื่ อง (Machine learning) และกำรทดสอบ
ย้ อนหลัง (Back testing)
SM255 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 2
3 (3-0-6)
(Financial Statement Analysis II)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ศึกษำก่อน SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
แนวคิดทำงบัญชีและควำมรู้ พื ้นฐำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินมำประยุกต์ในกำรหำมูลค่ำหุ้นของบริ ษัทในอุตสำหกรรม
ต่ำ งๆ โดยใช้ แ บบจำลองทำงกำรเงิ นประเภทต่ำงๆ พัฒ นำทักษะในกำรเขี ยนรำยงำนวิเครำะห์ หลักทรั พย์ ต ำมรู ปแบบ
มำตรฐำนที่ใช้ ในบริ ษัทหลักทรัพย์
SM256 กำรนำเสนอข้ อมูลให้ เห็นภำพ
3 (2-2-5)
(Data Visualization)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ไม่มี
หลักกำรสร้ ำงสรรค์เพื่อออกแบบ และนำเสนอ เนื ้อหำข้ อมูลที่ได้ จำกกำรสกัด ข้ อมูลทำงด้ ำนกำรเงิน ด้ ำนธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง และข้ อมูลทัว่ ไป ให้ สำมำรถเข้ ำใจได้ อย่ำงรวดเร็ ว สวยงำมและสร้ ำงสรรค์ โดยอำศัยกำรใช้ Data Visualization
tools และเทคนิคต่ำงๆ สำหรับกำรนำเสนอข้ อมูล โดยสำมำรถใช้ ได้ ทงบนสื
ั ้ อ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ ดิจิทลั ประเภทต่ำงๆ
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SM257 กำรจัดกำรข้ อมูลทำงกำรเงินขนำดใหญ่ 3(2-2-5)
(Financial Big Data Management)
เงื่อนไขก่อนเรียน : SC123 สถิตธิ ุรกิจ 1
SM253 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษำกำรจัดกำรระบบฐำนข้ อมูลเบื ้องต้ น กำรเก็บรวมรวม กำรจัดเก็บ กำรทำควำมสะอำด กำรสกัด กำรวิเครำะห์และ
กำรจัดกำรข้ อมูลขนำดใหญ่ทำงด้ ำนกำรเงิน ให้ มีควำมถูกต้ องน่ำเชื่อถือ กำรประยุกต์ใช้ ในองค์กร ตลอดจนสำมำรถนำไป
ประมวลผลข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับกำรสร้ ำงแบบจำลองทำงกำรเงิน
3 (2-2-5)
(Computer Program for Financial Management)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : BF302 กำรจัดกำรทำงกำรเงิน
กำรใช้ โปรแกรมสำเร็ จรูปเพื่อออกแบบระบบงำน และพัฒนำระบบงำนให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้นด้ วยกำรใช้ มำโครบน
โปรแกรมสเปรดชีท เพื่อสร้ ำงแบบจำลองเพื่อจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial Modeling) และกำรปรับโปรแกรมให้ สอดคล้ อง
กับควำมต้ องกำรในแต่ละกรณีศกึ ษำ เช่น แบบจำลองเพื่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน โดยมีปัจจัยควำมเสีย่ งร่วมด้ วย กำร
ประมำณกำรงบกำรเงินและวิเครำะห์อตั รำส่วนทำงกำรเงิน กำรประเมินงบลงทุน (Capital Budget) กำรคำนวณมูลค่ำหุ้น
มูลค่ำกิจกำร เป็ นต้ น
SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(2-2-5)
(Blockchain Technology)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ไม่มี
ควำมเข้ ำใจพื ้นฐำนเกี่ยวกับบล็อกเชน และแอปพลิเคชัน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง เทคโนโลยีพื ้นฐำนที่อยูเ่ บื ้องหลังบล็อกเชน กำร
เข้ ำรหัส กำรประมวลผลแบบเครื่องต่อเครื่ อง (Peer-to-Peer Computing) สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) แนวคิด วิธีกำร
ทำงำน และลักษณะของบล็อกเชน ตัวอย่ำงแอปพลิเคชัน่ ทำงด้ ำนบล็อกเชนที่ใช้ ในอุตสำหกรรมกำรเงิน กำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ ำ กำรตลำดและกำรโฆษณำ
SM333 กำรประมวลผลแบบกลุม่ เมฆเบื ้องต้ น 3(3-0-6)
(Cloud Computing)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ไม่มี
เรี ยนรู้ ระบบคอมพิวเตอร์ กำรประมวลผล และกำรจัดเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ น กำรเข้ ำถึงข้ อมูลบนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ต
กำรบริ กำรแบบกลุม่ เมฆ โครงสร้ ำงพื ้นฐำน ซอฟต์แวร์ ควำมปลอดภัยและกำรจัดกำรต้ นทุน กำรจัดกำรทรัพยำกรที่ใช้ ร่วมกัน
ของกำรประมวลผลบนกลุม่ เมฆ
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SM334 ปั ญญำประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ไม่มี
เรี ยนรู้หลักกำรเบื ้องต้ นของแนวคิดและเทคนิคของปั ญญำประดิษฐ์ ประวัติของปั ญญำประดิษฐ์ แนวคิดเกี่ยวกับฮิวริ
สติก กำรค้ นหำแบบเบส-เฟิ ร์ส ลักษณะของเกมที่มีผ้ เู ล่นสองฝ่ ำย กำรแทนและกำรอนุมำนควำมรู้ ตรรกวิทยำแบบพร็ อบโพ
ซิชนั แนลและเพรดิเคต กำรแก้ ปัญหำและกำรทดสอบสัจพจน์และกฎของเบย์ แนวคิดโครงข่ำยประสำทเทียม กำรแก้ ปัญหำ
โดยวิธีเชิงพันธุกรรม
SM335 กำรฝึ กงำน
3(0-40-0)
(Internship)
เงื่อนไขก่อนเรี ยน : เงื่อนไขก่อนเรี ยน : ลงทะเบียนมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำ หรื อได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณบดี
กำรทำงำนจริ งในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับกำรเงิน กำรธนำคำร กำรประกันภัย บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชนอื่นๆ ที่ผำ่ นกำรเห็นชอบจำกสำขำวิชำ เป็ นเวลำอย่ำน้ อย 300 ชัว่ โมง พร้ อมทังจั
้ ดทำรำยงำนเกี่ยวกับงำนที่ทำเพื่อ
นำเสนอ
SM423 วิศวกรรมกำรเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
เงื่อนไขก่อนเรียน : BA044 ตรำสำรอนุพนั ธ์
BF303 กำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
SM421 กำรจัดกำรกำรลงทุน
ในหลักทรัพย์
กำรออกแบบกำรลงทุนในตรำสำรทุน กำรสร้ ำงแบบจำลองกำหนดรำคำตรำสำรอนุพนั ธ์ กำรแก้ ปัญหำทำงกำรเงิน
โดยใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ เช่น Option, Forword, Futures และ Swap เป็ นต้ น กำรใช้ เครื่ องมือวัดควำมเสีย่ ง
Value at Risk (VAR) กำรฝึ กปฏิบตั ิกำรสร้ ำงแบบจำลองเพื่อบริ หำรควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน
SM423 หัวข้ อพิเศษทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
(Special Topics in Financial Engineering)
เงื่อนไขก่อนเรียน : ไม่มี
ศึกษำเจำะลึกลักษณะเฉพำะเรื่ อง ประเด็น หรื อหัวข้ อทำงกำรเงิ นที่น่ำสนใจในปั จจุบันที่เป็ นประโยชน์ สำหรับ
นักศึกษำ
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
หลักสูตรนอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์)
ปี 1 ภาคต้น
รหัสวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา

AC911

หลักการบัญชี 1
(Principles of Accounting I)
แคลคูลสั 1
(Calculus I)
หลักการบัญชี 2
(Principles of Accounting II)
แคลคูลสั 2
(Calculus II)

SC113

AC912

SC114

GE002
(ออนไลน์)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน AC911

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC113

3(3-0-6)

บังคับ*

15

รวม
ปี 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา
EC101

(ออนไลน์)
SC123

SC124

EC102

(ออนไลน์)

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
(Introduction to Macroeconomics)
สถิติธุรกิจ 1
(Business Statistics I)
สถิติธุรกิจ 2
(Business Statistics II)
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
(Introduction to Microeconomics)

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(ออนไลน์) (English for Communications 2)
รวม
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จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่อนเรียน
-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน SC123

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

1) บังคับ*
2) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

15

ปี 1 ภาคฤดูร้อน
จานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3

-

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3

-

3(3-0-6)

-

GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

(ออนไลน์)

(Innovation – Driven Entrepreneurship)
รวม
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9

ปี 2 ภำคต้ น
รหัสวิชา

SC253

BA952

BF302

SC251

GE004
(ออนไลน์)

ชื่อวิชา

การโปรแกรมทางการเงิน
(Financial Programming)
ตลาดการเงิน
(Financial Markets)
การจัดการทางการเงิน
(Financial Management)
การวิเคราะห์งบการเงิน
(Financial Statement Analysis)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC251 หรือ

-

BA205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน AC912

3(3-0-6)

1) บังคับ*
2) ศึ ก ษ า ก่ อ น GE003
หรื อ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า

15

รวม
ปี 2 ภาคปลาย
5

รหัสวิชา
SC217

SC216

SM322

GE005
(ออนไลน์)

ชื่อวิชา
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
(Introduction to Probability Theory)
คณิตศาสตร์การเงิน
(Mathematics for Finance)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน
(Computer Applications for Financial Management)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)

รวม

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน SC114

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC113

3(2-2-5)

ศึกษาก่อน BF302

3(3-0-6)

1) บังคับ*
2) ศึ ก ษ า ก่ อ น GE004
หรื อ คะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า

3

วิชาเอกเลือก 1 วิชา

17 | 21

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

15

ปี 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3

วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(ออนไลน์) (Digital Innovative Thinking and Coding)
รวม

18 | 21

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3(3-0-6)

-

9

ปี 3 ภาคต้น
รหัสวิชา
BA044

SM421

SM208

GE001
(ออนไลน์)

ชื่อวิชา
ตราสารอนุพันธ์
(Derivative Securities)
การจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
(Investment and Asset Management)
ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข
(Numerical Methods)
วิชาเอกเลือก

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน BF302

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน BF302

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC253

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

บังคับ

15

รวม
ปี 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา
SM319

SM318

BF303

GE xxx
(ออนไลน์)
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ชื่อวิชา
การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา
(Regression and Time Series Analysis)
สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equations)
การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
วิชาเอกเลือก

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-2-5)

เงื่อนไขก่อนเรียน
ศึกษาก่อน SC124

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน SC114

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน BF302

3(3-0-6)

-

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

รวม

15

ปี 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
ฝึกงาน
รวม
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จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

3

-

3

ปี 4 ภาคต้น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

SM420

สัมมนาคณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics Seminar)

LW911

กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา

3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1
วิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1
วิชา

3(3-0-6)

GE xxx
(ออนไลน์)
GE xxx
(ออนไลน์)

3
3

เงื่อนไขก่อนเรียน
ลงทะเบียนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6
ภาคการศึกษา
หรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณบดี
-

3(3-0-6)
18

รวม

ปี 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา
SM800

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา
รวม
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จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

6(3-0-6)

-

6

