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สาขาวิชาวิศวกรรมการเงนิ (หลักสูตรนอกเวลา) 

ตารางหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 135 หน่วยกิต 

โครงสร้ำงหลกัสตูร 
1. หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป 30 หน่วยกิต 
ก. หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป-บงัคบั   21  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิำภำษำและทกัษะกำรส่ือสำร   15 
2)  กลุ่มวชิำธุรกิจและกำรประกอบกำร     3 
3)  กลุ่มวชิำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   3 
ข. หมวดวชิำศกึษำทัว่ไป-เลือก  จำกกลุ่มวชิำตอ่ไปนี ้    
ไม่น้อยกวำ่ 9  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวชิำภำษำและทกัษะกำรส่ือสำร 
2)  กลุ่มวชิำธุรกิจและกำรประกอบกำร 
3)  กลุ่มวชิำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
4)  กลุ่มวชิำสนุทรียศำสตร์และวฒันธรรม 
 5) กลุ่มวชิำคณุภำพชีวิตและสงัคมยัง่ยืน 
2. หมวดวิชำเฉพำะ      99 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวชิำพืน้ฐำนเฉพำะด้ำน    39 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวชิำเอกบงัคบั     30 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวชิำเอกเลือก     15 หน่วยกิต 
แบง่เป็น 2 แผน คือ 
     2.3.1 แผน ก หลกัสตูรปกติ 
         2.3.1.1  กลุ่มวชิำเอกเลือกในสำขำ 15 หน่วยกิต 

    2.3.2 แผน ข หลกัสตูรสหกิจศกึษำ 
         2.3.2.1 กลุ่มวชิำเอกเลือกในสำขำ 9 หนว่ยกิต 
         2.3.2.2 วชิำสหกิจศกึษำ              6 หน่วยกิต 
2.4  กลุ่มวชิำโทหรือวิชำเอกเลือก 15 หน่วยกิต** 
- ในกรณีท่ีนกัศกึษำมีผลกำรเรียนดี  โดยมีคณุสมบตัเิป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด  ให้สำมำรถเลือกเรียนรำยวิชำในหลกัสตูรวทิยำศำสตร
มหำบณัฑติ สำขำวิชำวศิวกรรมกำรเงินจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วย- กิตแทน 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี   6 หน่วยกติ 

** หลกัสตูรนอกเวลำให้เรียนวชิำเอกเลอืก  
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2. รำยวชิำ 
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน จ านวน 39 หน่วยกติ 
AC911  หลกักำรบญัชี 1                                 3(2-2-5) 
(Principles of Accounting I) 
AC912  หลกักำรบญัชี 2                                3(2-2-5) 
(Principles of Accounting II) 
EC101  เศรษฐศำสตร์มหภำคเบือ้งต้น           3(3-0-6) 
(Introduction to Macroeconomics) 
EC102  เศรษฐศำสตร์จลุภำคเบือ้งต้น            3(3-0-6) 
(Introduction to Microeconomics) 
LW911  กฎหมำยธุรกิจ                                 3(3-0-6) 
(Business Law) 
SC113  แคลคลูสั 1                                       3(3-0-6) 
(Calculus I) 
SC114  แคลคลูสั 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  คณิตศำสตร์กำรเงิน                           3(3-0-6) 
(Mathematics for Finance) 
SC217  ทฤษฎีควำมนำ่จะเป็นเบือ้งต้น            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 จ านวน 30  หน่วยกิต 
BA044  ตรำสำรอนพุนัธ์                                  3(3-0-6) 
(Derivative  Securities) 
BA952  ตลำดกำรเงิน                                       3(3-0-6) 
(Financial Markets) 
BF302  กำรจดักำรทำงกำรเงิน                          3(3-0-6) 
(Financial Management) 
BF303  กำรจดักำรควำมเสีย่ง                           3(3-0-6) 
(Risk Management) 
SM208  ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข                            3(3-0-6) 
(Numerical Methods) 
SM318  สมกำรเชิงอนพุนัธ์                                3(3-0-6) 
(Differential Equations) 
SM319  กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและอนกุรมเวลำ     
(Regression and Time Series Analysis)           3(2-2-5) 
SM322  คอมพวิเตอร์ประยกุต์เพือ่กำรจดักำรทำงกำรเงิน        
 (Computer Applications for Financial Management)           3(2-2-5) 
SM420 สมัมนำคณิตศำสตร์กำรเงิน                 3(3-0-6) 
(Financial Mathematics Seminar) 
SM421 กำรจดักำรลงทนุในหลกัทรัพย์             3(3-0-6) 
(Investment and Asset  Management) 
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2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 30 หน่วยกิต 
AC913 กำรบญัชีบริหำร                              3(2-2-5) 
(Managerial Accounting) 
BA041 กำรเงินสว่นบคุคล                              3(3-0-6) 
(Personal Finance) 
BF311 กำรวำงแผนกำรเงินสว่นบคุคล               3(3-0-6) 
(Personal Financial Planning) 
SM207 กำรวิจยัด ำเนินงำน                               3(3-0-6) 
(Operations Research) 
SM311 ภำษำองักฤษธุรกิจ                              3(3-0-6) 
(Business English) 
SM321 กำรอำ่นรำยงำนวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน 
 (Interpretations of Economic and Financial Analysis)  3(3-0-6) 
SM323 วจิยัทำงกำรเงิน                              3(3-0-6) 
(Financial Research) 
SM324 กำรวิจยัด ำเนินงำนขัน้สงู                       3(3-0-6) 
(Advanced Operations Research ) 
SM325 ทฤษฎีกำรตดัสนิใจและทฤษฎีเกม         3(3–0-6) 
(Decision  Theory and Games) 
SM326 กระบวนกำรสโตแคสติกเบือ้งต้น            3(3-0-6) 
(Introduction to Stochastic  Processes) 
SM327 สถิตวิิเครำะห์ตวัแปรเชิงพห ุ                  3(2–2-5) 
(Multivariate Statistical Analysis) 
SM328 สถิติควบคมุคณุภำพ                3(2-2-5) 
(Statistics of Quality Control) 
SM329 คณิตศำสตร์ประกนัภยั                3(3-0-6) 
(Mathematics of Insurance) 
SM330 เทคนิคกำรเลอืกตวัอยำ่ง                3(3-0-6) 
(Sampling Techniques) 
SM417 สมกำรเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย                3(3-0-6) 
(Partial Differential  Equations) 
SM418 กำรจ ำลองและตวัแบบ                3(3-0-6) 
(Simulation and Modeling) 
SM419 กำรท ำเหมืองข้อมลู                              3(2-2-5) 
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(Data Mining) 
SM800 สหกิจศกึษำ                          6(0-40-20) 
(Co-operative Education) 
SM 254 กำรโปรแกรมทำงกำรเงินขัน้สงู             3 (2-2-5) 
 (Advanced Financial Programming) 
SM255 กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน 2                      3(3-0-6) 
(Financial Statement Analysis II) 
SM256 กำรน ำเสนอข้อมลูให้เหน็ภำพ                3(2-2-5) 
(Data Visualization) 
SM257 กำรจดักำรข้อมลูทำงกำรเงินขนำดใหญ่  3(2-2-5) 
(Financial Big Data Management)                   
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทส ำหรับกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำรเงิน                                                        
(Spreadsheet  Program for Financial Modeling     3(2-2-5) 
SM332 เทคโนโลยีบลอ็กเชน                              3(2-2-5) 
(Blockchain Technology) 
SM333 กำรประมวลผลแบบกลุม่เมฆเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
(Cloud Computing)                                 
SM334 ปัญญำประดิษฐ์                                   3(3-0-6) 
(Artificial Intelligence) 
SM335 กำรฝึกงำน                                         3(0-40-0) 
(Internship) 
SM422 วศิวกรรมกำรเงิน                                  3(3-0-6) 
(Financial Engineering) 
SM423 หวัข้อพเิศษทำงกำรเงิน                         3(3-0-6) 
(Special Topics in Financial Engineering) 
2.4 กลุ่มวิชาเลอืกเสรี จ านวน 6 หน่วยกติ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
3. ค าอธิบายรายวชิา 
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน   39 หน่วยกติ 
   
AC911  หลกักำรบญัชี 1                                  3(2-2-5) 
(Principles of Accounting I) 

วตัถุประสงค์และแนวควำมคิดทำงกำรบญัชี หลกัและขัน้ตอนในกำรบนัทึกบญัชี กำรจัดท ำงบทดลองรำยกำรปรับปรุง
และปิดบญัชีเมื่อสิน้งวดตำมเกณฑ์สิทธ์ิ กำรจดัท ำงบกำรเงินเพ่ือวดัผลก ำไรและแสดงฐำนะทำงกำรเงิน กำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
เจ้ำของคนเดียว ห้ำงหุ้นสว่นและบริษัทจ ำกดัเพื่อแสดงควำมแตกต่ำงในสว่นของทนุกำรบญัชีของธุรกิจบริกำร ธุรกิจซือ้ขำยสนิค้ำ 
และภำษีมลูคำ่เพิ่ม 
 
AC912  หลกักำรบญัชี 2                                  3(2-2-5) 
(Principles of Accounting II) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน AC911 หลกักำรบญัชี 1 

กำรบญัชีเก่ียวกบัเงินสด เงินฝำกธนำคำร ลกูหนี ้เจ้ำหนี ้ตัว๋เงิน สนิค้ำคงเหลอื ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรัพย์ไม่
มีตวัตน หุ้นกู้  งบกำรเงินของบริษัทจ ำกดัตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด กำรบญัชีของธุรกิจอตุสำหกรรม 
 
EC101  เศรษฐศำสตร์มหภำคเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
(Introduction to Macroeconomics) 

ปัญหำพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจ หลกัและแนวคิดในเร่ืองระบบเศรษฐกิจ รำยได้ประชำชำติ กำรบริโภค กำรออมและกำร
ลงทุน กำรเงินและกำรธนำคำร กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศ ควำมเจริญเติบโตและกำรพฒันำเศรษฐกิจ โดยเน้นสภำพที่
เป็นอยูใ่นเศรษฐกิจไทย และปัญหำเศรษฐกิจเฉพำะ ได้แก่ เงินเฟอ้ เงินฝืด วฎัจกัรธุรกิจ กำรวำ่งงำน 
EC102  เศรษฐศำสตร์จลุภำคเบือ้งต้น                3(3-0-6) 
(Introduction to Microeconomics) 

แนวคิดเก่ียวกับอุปสงค์ อุปทำน กำรก ำหนดรำคำและดลุยภำพของตลำดสินค้ำ  นิยำมและกำรประยุกต์ใช้ของควำม
ยืดหยุน่ประเภทตำ่ง ๆ  ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีกำรผลติและต้นทนุกำรผลติ กำรก ำหนดปริมำณกำรผลติและรำคำของ
ผู้ผลติกรณีที่ตลำดสนิค้ำมีกำรแขง่ขนัสมบรูณ์และกรณีที่ตลำดสนิค้ำมีกำรแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ 
LW911  กฎหมำยธุรกิจ                                     3(3-0-6) 
(Business Law) 

หลกัทั่วไปของกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เร่ืองบุคคล นิติกรรม สญัญำ หนี ้ละเมิด เอกเทศสญัญำประเภทต่ำง  ๆ  ที่
จ ำเป็นต้องใช้ในทำงธุรกิจ รวมทัง้หลกักฎหมำยและวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจดัตัง้ อ ำนำจหน้ำที่ กำรด ำเนินงำนและกำรเลกิประกอบ
ธุรกิจของธุรกิจรูปแบบตำ่ง ๆ โดยเน้นกำรน ำไปใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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SC113  แคลคลูสั 1                                          3(3-0-6) 
(Calculus I) 

ลิมิตและควำมตอ่เนื่องของฟังก์ชนัหนึ่งตวัแปร  อนพุนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต  ฟังก์ชนัลอกำริทึม  ฟังก์ชนัเอ็กโพเนนเชียล  
และฟังก์ชนัตรีโกณมิติ  กำรประยกุต์ใช้อนพุนัธ์ในทำงธุรกิจ ปริพนัธ์จ ำกดัเขตและไมจ่ ำกดัเขต  เทคนิคกำรหำปริพนัธ์โดย กำรแทน
คำ่  กำรแยกสว่น กำรท ำเป็นเศษสว่นยอ่ย  กำรแทนคำ่โดยตรีโกณมิติ  กำรประยกุต์ใช้ปริพนัธ์ในปัญหำธุรกิจ 

SC114  แคลคลูสั 2                                          3(3-0-6) 
(Calculus II) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC113 แคลคลูสั 1 

ลิมิตและควำมตอ่เนื่องของฟังก์ชนัหลำยตวัแปร  อนพุนัธ์ย่อย  อนพุนัธ์ของฟังก์ชนัโดยปริยำยและกำรประยกุต์ใช้ในทำง
ธุรกิจ ปริพนัธ์หลำยชัน้และกำรประยุกต์  ล ำดบัและอนกุรม  กำรทดสอบกำรลูเ่ข้ำ อนกุรมก ำลงั อนกุรมแมคลอริน  อนกุรมเทเลอร์
และอนกุรมฟริูเยร์ 
SC123  สถิติธุรกิจ 1                                         3(2-2-5) 
(Business Statistics I ) 

สถิติพรรณนำ  ควำมน่ำจะเป็นเบือ้งต้น  ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและ
แบบต่อเนื่อง ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกบักำรเลือกตวัอย่ำง บทบำทและควำมส ำคญัของกำรเลือกตวัอยำ่ง  ชนิดของกำรเลอืกตวัอยำ่ง  
กำรแจกแจงค่ำสถิติ  กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนส ำหรับประชำกรเดียวทัง้แบบพำรำเมตริกและนอนพำรำเมตริ ก  
กำรทดสอบไคสแควร์  ตลอดจนกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์ข้อมลูสถิติ 
 
SC124  สถิติธุรกิจ 2                                         3(2-2-5) 
(Business Statistics II) 
เง่ือนไขก่อนเรียน :  ศกึษำก่อน SC123 สถิตธิุรกิจ 1 

กำรประมำณคำ่และกำรทดสอบสมมติฐำนส ำหรับสองประชำกรทัง้แบบพำรำเมตริกและนอนพำรำเมตริก ควำมรู้พืน้ฐำน
เก่ียวกบัแผนแบบกำรทดลองแบบต่ำง ๆ และกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนได้แก่แผนกำร สุม่แบบสมบรูณ์  แผนกำรสุม่ในบล็อค 
แผนแบบแฟกทอเรียล กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสมัพนัธ์เชิงเดียวและเชิงพหเุบือ้งต้นตลอดจนกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปใน
กำรวิเครำะห์ข้อมลูสถิติ 
 
SC216  คณิตศำสตร์กำรเงิน                             3(3-0-6) 
(Mathematics for Finance) 
เง่ือนไขก่อนเรียน :   ศกึษำกอ่น SC113 แคลคลูสั 1 

มลูค่ำเงินตำมเวลำ กำรผ่อนช ำระหนี ้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของ  หุ้น พนัธบตัรและหลกัทรัพย์  หลกักำรลงทนุ กำร
ค ำนวณมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิ  กำรประยกุต์ใช้คณิตศำสตร์ในกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรเงิน เช่น สญัญำสทิธ์ิ  สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 
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SC217  ทฤษฎีควำมนำ่จะเป็นเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
(Introduction to Probability Theory) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC114 แคลคลูสั 2 

ควำมน่ำจะเป็น ตวัแปรสุ่มและกำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็น ของตวัแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นของตวัแปรสุม่
หลำยตวั  ฟังก์ชนัของตวัแปรสุม่ กำรแจกแจงของสถิติและทฤษฎีบทเซ็นทรัลลมิิตและกำรประยกุต์ของควำมนำ่จะเป็นทำงกำรเงิน 

SC251  กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน                        3(3-0-6) 
(Financial Statement Analysis) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน AC912 หลกักำรบญัชี 2 

รำยงำนทำงกำรเงิน  งบกำรเงิน  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เคร่ืองมือหรือเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรวิเครำะห์งบ
กำรเงินไปปรับใช้กับกำรวิเครำะห์งบกำรเงินของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนกำรเงิน กำรตัดสินใจของผู้บริหำร และเพื่อกำร
ตดัสินใจลงทนุ ตลอดจนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกิจกรรมที่เกิดขึน้ในธุรกิจ โดยใช้กรณีศกึษำ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
SC253  กำรโปรแกรมทำงกำรเงิน                      3(2-2-5) 
(Financial Programming) 

กำรโปรแกรมค ำสัง่ ภำษำโปรแกรม  โดยครอบคลมุภำษำ  C++, C#, R, MATLAB หรือ อื่น ๆ ท่ีใช้ทำงด้ำนกำรเงิน ค ำสัง่
ควบคมุเบือ้งต้นประเภทตำ่ง ๆ ทัง้ค ำสัง่กำรก ำหนดคำ่ ค ำสัง่เง่ือนไขและค ำสัง่กำรท ำซ ำ้ กำรอ้ำงอิงและกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงข้อมลู
แบบอำเรย์หรือเมทริกซ์ กำรเขียนฟังก์ชนัและกำรเรียกใช้งำน กำรสง่ผำ่นพำรำมิเตอร์ กำรอำ่นและกำรเขียนข้อมลูลงบนแฟม้ข้อมลู 
กำรโปรแกรมเพื่อประยกุต์ใช้ในทำงกำรเงิน ทัง้กำรก ำหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัตวัชีว้ดัทำงเทคนิคหรือรูปแบบของแท่งเทียน เพื่อแสดง
สญัญำณกำรซือ้และกำรขำยหลกัทรัพย์หรือ ผลติภณัฑ์ทำงกำรเงินอื่น ๆ 
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AC913 กำรบญัชีบริหำร                                   3(2-2-5) 
(Managerial Accounting) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน AC912 หลกักำรบญัชี 2 

กำรน ำข้อมลูทำงกำรบญัชีมำใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรควบคมุของฝ่ำยบริหำร โดยศึกษำถึงกำรวิเครำะห์งบ
กำรเงิน กำรจดัท ำงบกระแสเงินสด กำรบญัชีตำมศนูย์ควำมรับผิดชอบ ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งต้นทนุ ปริมำณ ก ำไรต้นทนุมำตรฐำน 
กำรจดัท ำงบประมำณและกำรน ำวิธีกำรทำงบญัชีมำใช้ในกำรแก้ปัญหำทำงธุรกิจ 
BA041 กำรเงินสว่นบคุคล                                3(3-0-6) 
(Personal Finance) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC251 กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน หรือ BA205 กำรเงินธรุกิจ 

กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล แนวคิดและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย บญัชีเงินฝำกธนำคำร กำรกู้ ยืม บตัร
เครดิต กองทนุกำรเงินตำ่ง ๆ ทำงเลอืกและกำรจดักำรงบประมำณกำรลงทนุสว่นบคุคล รวมถึงกำรจดักำร Portfolio สว่นบคุคล 
BF311 กำรวำงแผนกำรเงินสว่นบคุคล               3(3-0-6) 
(Personal Financial Planning) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน BF302 กำรจดักำรทำงกำรเงิน 

ควำมหมำยและควำมส ำคญัของกำรเงินสว่นบคุคล กระบวนกำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินของแตล่ะบคุคลในเร่ืองกำรหำ
รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย กำรคุ้มครองชีวิต กำรออม กำรลงทุน และกำรเก็บเก่ียวผลประโยชน์จำกกำรออม และกำรลงทุน กำรจัดท ำ
แผนกำรเงินสว่นบคุคลให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและสร้ำงควำมมัน่คงทำงกำรเงิน รวมถึงกรณีศึกษำ กำรแก้ปัญหำและกำร
วำงแผนกำรเงินสว่นบคุคล จรรยำบรรณของนกัวำงแผนกำรเงินสว่นบคุคล 
SM207 กำรวิจยัด ำเนินงำน                               3(3-0-6) 
(Operations Research) 

รูปแบบของกำรวิจยัด ำเนินงำน  หำค ำตอบของปัญหำทำงธุรกิจด้วยตวัแบบกำรโปรแกรมเชิงเส้นตรง  ตวัแบบกำรขนสง่  ตวั
แบบกำรมอบงำน   ตวัแบบกำรควบคมุสนิค้ำคงคลงั  ตวัแบบกำรวิเครำะห์ขำ่ยงำน  ตวัแบบกำรวำงแผนโครงกำรโดยใช้ PERT และ 
CPM  และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อหำค ำตอบของปัญหำในแตล่ะตวัแบบ 
SM311 ภำษำองักฤษธุรกิจ                                3(3-0-6) 
(Business English) 

กำรใช้ภำษำองักฤษในกำรอ่ำนข่ำวและบทควำมทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน  รวมทัง้ฝึกกำรเขียนบทควำม  กำรสนทนำ  และ
กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำตำ่ง ๆ ทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน 
SM321 กำรอำ่นรำยงำนวเิครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน                                                             3(3-0-6) 
(Interpretations of Economic and Financial Analysis) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC251 กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน หรือBA205 กำรเงินธรุกิจ 

วิธีกำรวิเครำะห์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน เคร่ืองมือและเทคนิคที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  กำรอ่ำนรำยงำนทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงิน กำรแก้วิกฤตกำรณ์และข้อผิดพลำดที่เกิดขึน้กบัหนว่ยงำนในองค์กรธุรกิจโดยใช้กรณีศกึษำ 
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SM323 วจิยัทำงกำรเงิน                                   3(3-0-6) 
(Financial Research) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC251 กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน หรือ BA205 กำรเงินธรุกิจ และ SC124 สถิติธุรกิจ 2  

ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนวิจยั กำรอำ่นผลกำรวิจยัและกำรศกึษำเฉพำะเร่ืองเก่ียวกบักำรเงิน  กำรท ำวิจยัทำงกำรเงิน 
SM324 กำรวิจยัด ำเนินงำนขัน้สงู                      3(3-0-6) 
(Advanced Operations Research ) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SM207 กำรวิจยัด ำเนินงำน 

กำรหำค ำตอบของปัญหำทำงธุรกิจด้วยตวัแบบแถวคอย  ตวัแบบกำรโปรแกรมแบบพลวตั  ตวัแบบกำรโปรแกรมเลขจ ำนวน
เต็ม  ตวัแบบกำรโปรแกรมแบบไมเ่ชิงเส้น  ตวัแบบกำรทดแทนและบ ำรุงรักษำ  ตวัแบบกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ 
SM325 ทฤษฎีกำรตดัสนิใจและทฤษฎีเกม         3(3–0-6) 
(Decision  Theory and Games)\ 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1  

โครงสร้ำงของปัญหำกำรตดัสินใจ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์  กำรตดัสินใจภำยใต้ควำมไม่แน่นอนเมื่อไม่ทรำบข้อมูลก่อนกำร
ทดลอง กำรวิเครำะห์กำรตดัสินใจโดยอำศยัข้อมลูก่อนกำรทดลองและข้อมูลที่ได้จำกตวัอย่ำง กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบ
สมมติฐำนโดยใช้ทฤษฎีกำรตดัสนิใจกำรทดสอบแบบซีเควนเชียลและทฤษฎีเกม 
SM326 กระบวนกำรสโตแคสติกเบือ้งต้น            3(3-0-6) 
(Introduction to Stochastic  Processes) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC217 ทฤษฎีควำมนำ่จะเป็นเบือ้งต้น 

ปริภมูิควำมน่ำจะเป็น  ตวัแปรสุม่  และค่ำคำดหวงั ทฤษฎีบทลิมิต วิธีกำรจ ำลองแบบมอนติ -คำร์โล กำรเคลื่อนที่แบบบรำวน์
และ กระบวนกำรปัวส์ซอง โซม่ำร์คอฟ  กระบวนกำรเกิดและ กำรดบัและกำรประยกุต์ของควำมนำ่จะเป็นทำงกำรเงิน 
SM327 สถิตวิิเครำะห์ตวัแปรเชิงพห ุ                  3(2–2-5) 
(Multivariate Statistical Analysis) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SM319 กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและอนกุรมเวลำ 

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ กำรวิเครำะห์กำรจ ำแนก  ระดบักำรวดัหลำยมิติ  และกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิเครำะห์
ข้อมลูสถิติ 
SM328 สถิติควบคมุคณุภำพ                 3(2-2-5) 
(Statistics of Quality Control) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1 

แนวควำมคิดเบือ้งต้น กำรสร้ำงแผนควบคมุคณุภำพแบบตำ่ง ๆ  แผนกำรยอมรับกำรสุม่ตวัอยำ่งแบบชัน้เดียว  สองชัน้  แบบซี
เควนเชียล เส้นโค้ง OC และ ASN  กำรใช้ตำรำงของดอร์จโรมิกในกำรก ำหนดแผนกำรสุม่ตวัอยำ่ง  กำรสุม่ตวัอยำ่งในกำรตรวจสอบ
กำรผลติที่ตอ่เนื่องกนั 
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SM329 คณิตศำสตร์ประกนัภยั                3(3-0-6) 
(Mathematics of Insurance) 
เง่ือนไขก่อนเรียน: ศกึษำก่อน SC216 คณิตศำสตร์กำรเงิน 

ควำมรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักำรประกนัภยั ฟังก์ชนัของกำรอยูร่อด ตำรำงชีพหรือตำรำงมรณะ ประกนัชีวิต ประกนัชีวิตแบบเงินรำยปี 
กำรค ำนวณเบีย้ประกนัผลประโยชน์ และกำรค ำนวณเงินส ำรองผลประโยชน์ 
SM330 เทคนิคกำรเลอืกตวัอยำ่ง                3(3-0-6) 
(Sampling Techniques) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC217 ทฤษฎีควำมนำ่จะเป็นเบือ้งต้น 

ควำมรู้พืน้ฐำนเก่ียวกบักำรเลือกตวัอย่ำง บทบำทและควำมส ำคญัของกำรเลือก  ตวัอย่ำง   ชนิดของกำรเลือกตวัอย่ำง  กำร
ประมำณคำ่เฉลีย่  ยอดรวมสดัสว่นและอตัรำสว่นในกำรเลอืกตวัอยำ่งสุม่อยำ่งง่ำย กำรเลอืกตวัอยำ่งแบบเป็นระบบ แบบแบง่กลุม่ 
กำรเลือกตวัอย่ำงแบบแบ่งเป็นชัน้ภมูิ กำรก ำหนดขนำดตวัอยำ่งในแตล่ะวิธี ควำมคลำดเคลื่อนที่เกิดเพรำะไมไ่ด้ใช้ระเบียบวิธีกำร
ส ำรวจตวัอยำ่ง 
SM417 สมกำรเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย                3(3-0-6) 
(Partial Differential  Equations) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SM318 สมกำรเชิงอนพุนัธ์ 

สมกำรเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยอนัดบัหนึ่ง  สมกำรเชิงอนพุนัธ์ยอ่ยอนัดบัสอง  กำรแยกประเภทของสมกำรเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  ปัญหำคำ่
เร่ิมต้น      ปัญหำค่ำขอบ  สมกำรคลื่น  สมกำรกำรแพร่    สมกำรลำปลำส  วิธีกำรหำผลเฉลยแบบฟูริเยร์    วิธีกำรหำผลเฉลย
วิธีกำรแปลง  กำรประยกุต์ 
SM418 กำรจ ำลองและตวัแบบ                         3(3-0-6) 
(Simulation and Modeling) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC123 สถิติธุรกิจ 1 

ระบบกำรตดัสินใจตวัแบบจ ำลอง และตวัแปรสญัลกัษณ์ของระบบพลวตั กำรสร้ำงตวัเลขคล้ำยสุม่ กำรสร้ำงตวัแปรสุม่ กำร
จ ำลองเหตุกำรณ์สุ่มตวัอย่ำง ตวัแบบจ ำลอง กำรวิเครำะห์ผลกำรจ ำลอง ประสิทธิภำพของกำรจ ำลอง กำรตรวจตวัแบบจ ำลอง 
กรณีศกึษำ 



12 | 21 
 

SM419 กำรท ำเหมืองข้อมลู                               3(2-2-5) 
(Data Mining) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC124 สถิติธุรกิจ 2 

ควำมรู้เบือ้งต้นกำรท ำเหมืองข้อมลู กำรจดัเตรียมข้อมลู เทคนิคกำรท ำเหมืองข้อมลู ได้แก่กำรเปรียบเทียบ  กำรจดักลุม่
ข้อมลู  กำรแบง่หมวดหมูแ่ละกำรท ำนำย  กำรประยกุต์ใช้กำรท ำเหมืองข้อมลู 
SM800 สหกิจศกึษำ                                      6(0-40-20) 
(Co-operative Education) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ลงทะเบียนมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 6 ภำคกำรศกึษำ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณบดี 

กำรปฏิบตัิงำนจริงในสถำนประกอบกำรอย่ำงมีระบบ ตำมสำขำวิชำที่ศึกษำเป็นระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ ในฐำนะ
พนกังำนชัว่ครำว นกัศึกษำจะต้องเข้ำรับกำรเตรียมควำมพร้อมทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร และกำรปฏิบตัิตนในสงัคมกำรท ำงำน 
รวมทัง้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ของสหกิจศกึษำที่มหำวิทยำลยัก ำหนด กำรปฏิบตัิงำนและกำรประเมินผลอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบั
ดแูลของอำจำรย์ที่ปรึกษำของสำขำวิชำ และพนกังำนท่ีปรึกษำที่สถำนประกอบกำรมอบหมำย 
SM 254 กำรโปรแกรมทำงกำรเงินขัน้สงู             3 (2-2-5) 
 (Advanced Financial Programming) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC253 กำรโปรแกรมทำงกำรเงิน 
          กำรโปรแกรมโดยใช้ภำษำ Python ซึ่งเป็นภำษำโปรแกรมที่นิยมที่สดุส ำหรับงำนทำงด้ำนกำรเงิน  รวมถึงกำรใช้งำน
ไลบรำรีต่ำง ๆ อนัได้แก่ NumPy ส ำหรับกำรจดักำรข้อมลูอำเรย์หรือเมทริกซ์  Pandas ส ำหรับกำรจดักำรและวิเครำะห์ข้อมลู
อนกุรมเวลำ และ Matplotlib ส ำหรับกำรน ำเสนอแผนภำพตำ่ง ๆ   กำรซือ้ขำยแบบขัน้ตอนวิธี (Algorithmic trading) ซึ่งอำจ
มีกำรเรียนรู้ตวัแบบจำกข้อมลูย้อนหลงัด้วยเทคนิคทำงสถิติหรือกำรเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine learning) และกำรทดสอบ
ย้อนหลงั (Back testing) 
SM255 กำรวเิครำะห์งบกำรเงิน 2                      3 (3-0-6) 
(Financial Statement Analysis II) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ศกึษำก่อน SC251 กำรวิเครำะห์งบกำรเงิน 
          แนวคิดทำงบญัชีและควำมรู้พืน้ฐำนกำรวิเครำะห์งบกำรเงินมำประยกุต์ในกำรหำมลูค่ำหุ้นของบริษัทในอตุสำหกรรม
ต่ำงๆ โดยใช้แบบจ ำลองทำงกำรเงินประเภทต่ำงๆ พัฒนำทักษะในกำรเขียนรำยงำนวิเครำะห์หลักทรัพย์ตำมรูปแบบ
มำตรฐำนท่ีใช้ในบริษัทหลกัทรัพย์ 
 
SM256 กำรน ำเสนอข้อมลูให้เหน็ภำพ               3 (2-2-5) 
(Data Visualization) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมม่ี 
          หลกักำรสร้ำงสรรค์เพื่อออกแบบ และน ำเสนอ เนือ้หำข้อมลูที่ได้จำกกำรสกดั ข้อมลูทำงด้ำนกำรเงิน ด้ำนธุรกิจที่
เก่ียวข้อง  และข้อมลูทัว่ไป ให้สำมำรถเข้ำใจได้อยำ่งรวดเร็ว สวยงำมและสร้ำงสรรค์ โดยอำศยักำรใช้ Data Visualization 
tools และเทคนิคตำ่งๆ ส ำหรับกำรน ำเสนอข้อมลู   โดยสำมำรถใช้ได้ทัง้บนสือ่สิง่พิมพ์และสือ่ดจิิทลัประเภทตำ่งๆ 
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SM257 กำรจดักำรข้อมลูทำงกำรเงินขนำดใหญ่   3(2-2-5) 
(Financial Big Data Management)             
เง่ือนไขก่อนเรียน : SC123 สถิตธิุรกิจ 1 
                             SM253 กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          ศกึษำกำรจดักำรระบบฐำนข้อมลูเบือ้งต้น กำรเก็บรวมรวม กำรจดัเก็บ กำรท ำควำมสะอำด กำรสกดั กำรวเิครำะห์และ
กำรจดักำรข้อมลูขนำดใหญ่ทำงด้ำนกำรเงิน ให้มีควำมถกูต้องนำ่เช่ือถือ กำรประยกุต์ใช้ในองค์กร ตลอดจนสำมำรถน ำไป
ประมวลผลข้อมลูแบบเรียลไทม์ 
 
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทส ำหรับกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำรเงิน                                    3 (2-2-5) 
(Computer Program for Financial Management)  
 เง่ือนไขก่อนเรียน : BF302 กำรจดักำรทำงกำรเงิน  
          กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่อออกแบบระบบงำน และพฒันำระบบงำนให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ด้วยกำรใช้มำโครบน
โปรแกรมสเปรดชีท  เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อจดักำรทำงกำรเงิน (Financial Modeling) และกำรปรับโปรแกรมให้สอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรในแตล่ะกรณีศกึษำ เช่น แบบจ ำลองเพื่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุ โดยมีปัจจยัควำมเสีย่งร่วมด้วย กำร
ประมำณกำรงบกำรเงินและวเิครำะห์อตัรำสว่นทำงกำรเงิน กำรประเมินงบลงทนุ (Capital Budget) กำรค ำนวณมลูคำ่หุ้น 
มลูคำ่กิจกำร เป็นต้น 
 
SM332 เทคโนโลยีบลอ็กเชน                             3(2-2-5) 
(Blockchain Technology)  
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมม่ี  
            ควำมเข้ำใจพืน้ฐำนเก่ียวกบับลอ็กเชน และแอปพลเิคชัน่ท่ีเก่ียวข้อง เทคโนโลยีพืน้ฐำนท่ีอยูเ่บือ้งหลงับลอ็กเชน กำร
เข้ำรหสั กำรประมวลผลแบบเคร่ืองตอ่เคร่ือง (Peer-to-Peer Computing) สกลุเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) แนวคิด วิธีกำร
ท ำงำน และลกัษณะของบลอ็กเชน ตวัอยำ่งแอปพลเิคชัน่ทำงด้ำนบลอ็กเชนที่ใช้ในอตุสำหกรรมกำรเงิน กำรจดักำร
ควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำ กำรตลำดและกำรโฆษณำ 
 
SM333 กำรประมวลผลแบบกลุม่เมฆเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
(Cloud Computing) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมม่ี   
           เรียนรู้ ระบบคอมพิวเตอร์ กำรประมวลผล และกำรจดัเก็บข้อมลูเบือ้งต้น กำรเข้ำถึงข้อมลูบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
กำรบริกำรแบบกลุม่เมฆ โครงสร้ำงพืน้ฐำน ซอฟต์แวร์ ควำมปลอดภยัและกำรจดักำรต้นทนุ กำรจดักำรทรัพยำกรที่ใช้ร่วมกนั
ของกำรประมวลผลบนกลุม่เมฆ 
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SM334 ปัญญำประดิษฐ์                                    3(3-0-6) 
(Artificial Intelligence) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมม่ี   
          เรียนรู้หลกักำรเบือ้งต้นของแนวคิดและเทคนิคของปัญญำประดิษฐ์  ประวตัิของปัญญำประดิษฐ์  แนวคิดเก่ียวกบัฮิวริ
สติก  กำรค้นหำแบบเบส-เฟิร์ส  ลกัษณะของเกมที่มีผู้ เลน่สองฝ่ำย  กำรแทนและกำรอนมุำนควำมรู้  ตรรกวิทยำแบบพร็อบโพ
ซิชนัแนลและเพรดิเคต  กำรแก้ปัญหำและกำรทดสอบสจัพจน์และกฎของเบย์  แนวคิดโครงขำ่ยประสำทเทียม  กำรแก้ปัญหำ
โดยวิธีเชิงพนัธุกรรม 
 
SM335 กำรฝึกงำน                                          3(0-40-0) 
(Internship) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : เง่ือนไขก่อนเรียน : ลงทะเบียนมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 6 ภำคกำรศกึษำ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณบดี 
           กำรท ำงำนจริงในหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรเงิน กำรธนำคำร กำรประกนัภยั บริษัทหลกัทรัพย์หรือหนว่ยงำนภำครัฐ
และเอกชนอื่นๆ ที่ผำ่นกำรเห็นชอบจำกสำขำวิชำ เป็นเวลำอยำ่น้อย 300 ชัว่โมง พร้อมทัง้จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบังำนท่ีท ำเพื่อ
น ำเสนอ 
 
SM423 วศิวกรรมกำรเงิน                                   3(3-0-6) 
(Financial Engineering) 
เง่ือนไขก่อนเรียน :  BA044 ตรำสำรอนพุนัธ์ 
                             BF303 กำรจดักำรควำมเสีย่ง                                 
                             SM421 กำรจดักำรกำรลงทนุ  
                                         ในหลกัทรัพย์ 
             กำรออกแบบกำรลงทนุในตรำสำรทนุ กำรสร้ำงแบบจ ำลองก ำหนดรำคำตรำสำรอนพุนัธ์ กำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน
โดยใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภทตำ่งๆ เช่น Option,  Forword, Futures และ Swap เป็นต้น กำรใช้เคร่ืองมือวดัควำมเสีย่ง 
Value at Risk (VAR) กำรฝึกปฏิบตัิกำรสร้ำงแบบจ ำลองเพื่อบริหำรควำมเสีย่งทำงกำรเงิน 
 
SM423 หวัข้อพเิศษทำงกำรเงิน                          3(3-0-6) 
(Special Topics in Financial Engineering) 
เง่ือนไขก่อนเรียน : ไมม่ี   
             ศึกษำเจำะลึกลกัษณะเฉพำะเร่ือง ประเด็น หรือหัวข้อทำงกำรเงินที่น่ำสนใจในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ส ำหรับ
นกัศกึษำ 
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แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

หลักสตูรนอกเวลา (เสาร์-อาทติย์) 
ปี 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

AC911 หลักการบญัชี 1 

(Principles of Accounting I) 

3(2-2-5) - 

SC113 แคลคูลสั 1 

(Calculus I) 

3(3-0-6) - 

AC912 หลักการบญัชี 2 

(Principles of Accounting II) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน AC911 

SC114 แคลคูลสั 2 

(Calculus II) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC113 

GE002 

(ออนไลน์) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

(English for Communication 1) 

3(3-0-6) บังคับ* 

 รวม 15  

 

ปี 1   ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

EC101 

(ออนไลน์) 
เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องต้น 

(Introduction to Macroeconomics) 

3(3-0-6) - 

SC123 สถิติธุรกิจ 1 

(Business Statistics I) 

3(2-2-5) - 

SC124 สถิติธุรกิจ 2 

(Business Statistics II) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SC123 

EC102 

(ออนไลน์) 

เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเบื้องต้น 

(Introduction to Microeconomics) 

3(3-0-6) - 

GE003 

(ออนไลน์) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 

(English for Communications 2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน 

TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 
 รวม 15  
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ปี 1 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา  3 - 

 วิชาเลือกเสร ี1 วิชา 3 - 

GE101 

(ออนไลน์) 

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

(Innovation – Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) - 

 รวม 9  
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ปี 2 ภำคต้น 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 

(Financial Programming) 

3(2-2-5) - 

BA952 ตลาดการเงิน 

(Financial Markets) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน EC101 

BF302 การจัดการทางการเงิน 

(Financial Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC251 หรือ 

BA205 

SC251 การวิเคราะห์งบการเงิน 

(Financial Statement Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน AC912 

GE004 

(ออนไลน์) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 1 

(English for Communication in Careers 1) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึ ก ษ า ก่ อ น  GE003 

หรื อคะแนน TOEIC 

350 หรือเทียบเท่า 
 รวม 15  

 

ปี 2   ภาคปลาย 
5 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เงื่อนไขก่อนเรียน 

SC217 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น 

(Introduction to Probability Theory) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC114 

SC216 คณิตศาสตร์การเงิน 

(Mathematics for Finance) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC113 

SM322 คอมพิวเตอร์ประยุกตเ์พื่อการจดัการทางการเงิน 

(Computer Applications for Financial Management) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน BF302 

GE005 

(ออนไลน์) 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2 

(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึ ก ษ า ก่ อ น  GE004 

หรื อคะแนน TOEIC 

450 หรือเทียบเท่า 

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา  3  
 รวม 15  
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ปี 2   ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 - 
 วิชาเลือกเสรี 1   วิชา 3 - 

GE201 

(ออนไลน์) 

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 

(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3(3-0-6) - 

 รวม 9  
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ปี 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

BA044 ตราสารอนุพันธ ์

(Derivative Securities) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BF302 

SM421 การจัดการลงทุนในหลักทรัพย ์

(Investment and Asset Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BF302 

SM208 ระเบียบวิธเีชิงตัวเลข 

(Numerical Methods) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC253 

 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) - 

GE001 

(ออนไลน์) 

ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

(Thai for Careers) 

3(3-0-6) บังคับ 

 รวม 15  

 

ปี 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SM319 การวิเคราะห์การถดถอยและอนุกรมเวลา 

(Regression and Time Series Analysis) 

3(2-2-5) ศึกษาก่อน SC124 

SM318 สมการเชิงอนุพันธ์ 

(Differential Equations) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน SC114 

BF303 การจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management) 

3(3-0-6) ศึกษาก่อน BF302 

 วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) - 

GE xxx 

(ออนไลน์) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป – เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

 รวม 15  
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ปี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

 ฝึกงาน 3 - 
 รวม 3  
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ปี 4 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SM420 สัมมนาคณติศาสตร์การเงิน 

(Financial Mathematics Seminar) 

3(3-0-6) ลงทะเบียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 6  

ภาคการศึกษา 

หรือไดร้ับความ

เห็นชอบจากคณบด ี
LW911 กฎหมายธรุกิจ 

(Business Law) 

3(3-0-6) - 

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 - 
 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 - 

GE xxx 

(ออนไลน์) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป – เลือก 1 

วิชา 

3(3-0-6)  

GE xxx 

(ออนไลน์) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป – เลือก 1 

วิชา 

3(3-0-6)  

 รวม 18  

 

 

ปี 4 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไขก่อนเรียน 

SM800 สหกิจศึกษา           6(3-0-6) - 

 รวม 6  
 

 


