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หมวดท่ี 1  ข*อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25520561103958 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Financial Engineering 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) 

ช่ือยDอ  (ไทย) :  วท.บ. (วิศวกรรมการเงิน) 

ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Financial Engineering) 

ช่ือยDอ (อังกฤษ) :  B.Sc. (Financial Engineering) 

 

3. วิชาเอก/ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินมุDงผลิตบัณฑิตใหSมีขบวนการคิดอยDางเป_นระบบ ดSานการวิเคราะห\การเงิน

โดยใชSคณิตศาสตร\และสถิติ การศึกษาแบบจำลองตDาง ๆ ซึ่งจะนำไปสูDการวิเคราะห\ทางการเงิน การลงทุน 

และการประกันความเส่ียง 

 

4. จำนวนหนQวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
126 หนDวยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปz  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ/แบบกSาวหนSาทางวิชาการ 

 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หนSา 2 

5.3 ภาษาท่ีใช* 
จัดการเรียนการสอนเป_นภาษาไทย เอกสารประกอบคำสอน และตำราในวิชาของหลักสูตรเป_น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

5.4 การรับเข*าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตDางชาติที่สามารถ ฟàง พูด อDาน เขียนและเขSาใจภาษาไทยไดS

เป_นอยDางดี 

5.5 ความรQวมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป_นหลักสูตรของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6 การให*ปริญญาแกQผู*สำเร็จการศึกษา 
ใหSปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- เร่ิมใชSหลักสูตรน้ีต้ังแตD ภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2565 

- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ใหSความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 

2565 

- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคSาไทย พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและใหSความเห็นชอบ

หลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ....  เม่ือวันท่ี  ...... 

- สภามหาวิทยาลัยหอการคSาไทย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ..... เม่ือวันท่ี ....... 

 
7.  ความพร*อมในการเผยแพรQหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดSรับการเผยแพรDวDาเป_นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปzการศึกษา 2567 

 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสำเร็จการศึกษา 

1. นักวางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ\ทางการเงิน 

2. นักวิเคราะห\หลักทรัพย\ 

3. นักบริหารความเส่ียง 

4. นักวางแผนทางการเงิน 

5. นักบริหารจัดการกองทุน 

6. ผูSแนะนำการลงทุน  

X 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 3 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชนและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยDผูGรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล ตำแหนKง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปNท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

1 นางบุญหญิง  สมรAาง ผู:ชAวย

ศาสตราจารยG 

(สถิติ) 

พบ.ม.(สถิติประยุกตG) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรGท่ัวไป) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรG  

จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย 

2529 

2524 

2 นางสาวลักขณา เศาธยะนันทG ผู:ชAวย

ศาสตราจารยG 

(สถิติ) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท .บ. (คณิตศาสตรG) 

จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรG วิทยาเขตหาดใหญA 

2534 

2526 

3 นายประยง  มหากิตติคุณ อาจารยG วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG 2538 

   กศ.บ. (คณิตศาสตรG ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2526 

4 นางระวีวรรณ เหล็งขยัน ผู:ชAวย

ศาสตราจารยG

(สถิติประยุกตG) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-กลุAมการเงิน) 

วท.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (เกษตรศาสตรG) 

มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG 

2551 

2541 

2534 

5 นางสาววรรณี  ลาภจินดา อาจารยG  ปร.ด. (คณิตศาสตรG) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ-กลุAมการเงิน) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย 

2557 

2563 

   ศศ.ม. (ศึกษาศาสตรG-การสอน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรG 2540 

   วท.บ. (ศึกษาศาสตรG-คณิตศาสตรG) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรG วิทยาเขตปaตตานี 2538 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย  
 
11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ด:วยทิศทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยJางมาก การเคลื่อนย:ายเงินทุน
เพื ่อระดมทุนและลงทุนเปNนไปอยJางรวดเร็ว  การแขJงขันจากตลาดทุนตJางประเทศเพิ ่มมากขึ ้น อีกท้ัง
แผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 4 ปV 2565-2570 ได:กำหนดให:สอดคล:องรองรับสภาวะทางเศรษฐกิจโลกอยJาง
รอบด:าน โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขJงขันของตลาดทุนไทย การใช:เทคโนโลยี
ดิจิทัลสำหรับตลาดทุน รวมถึงการสร:างสุขภาพทางการเงินที่ดีในระระยาวที่ครอบคลุมถึงวัยเกษียณ ในการน้ี
ประเทศจะพัฒนาให:บรรลุเปaาหมายดังกลJาว จำเปNนต:องวางแผนผลิตบุคคลากรที่มีความรู : ความเข:าใจ
กระบวนการทำงาน บทบาท และโครงสร:างของตลาดการเงินรวมถึงความรู:ทางด:านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงิน สามารถวิเคราะหAผลตอบแทนภายใต:ความเสี่ยง สามารถออกผลิตภัณฑAทางการเงินใหมJ ๆ ให:
สอดคล:องกับสถานการณAท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงเปNนการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เดิมการออมและการลงทุนในประเทศเปNนรูปแบบของการฝากเงิน การลงทุนในอสังหาริมทรัพยA 
หรือลงทุนในหลักทรัพยAที่มีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑAทางการเงินมีน:อย ทำให:ขาดความ
นJาสนใจในการลงทุนและไมJสามารถตอบสนองความต:องการตJอความต:องการลงทุนของผู:ลงทุนที่มีความ
หลากหลายได:  การวางแผนหลักสูตรทางด:านวิศวกรรมการเงิน มีแนวทางที่จะผลักดันให:เกิดผลิตภัณฑAทาง
การเงินใหมJๆ ข้ึนเพ่ือให:สอดคล:องกับสถานการณAและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอีก
ทางหน่ึง 

 
12. ผลกระทบจาก ข?อ 11.1 และ 11.2 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณAภายนอกตJอการพัฒนาหลักสูตร  ทำให:มีการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความทันสมัย  และสามารถปรับเปลี่ยนได:ตามการเปลี่ยนแปลงกับนวัตกรรมทางการเงินใหมJ ๆ  ผลิตบุคลากร
ที่มีศักยภาพพร:อมเข:าสูJตลาดงาน  สามารถนำความรู:ไปใช:ในภาคธุรกิจหรือประกอบกิจการสJวนตัวได: มี
ความสามารถในการแขJงขันทั้งในและตJางประเทศได: มีคุณธรรมและจริยธรรม เปNนไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศนAของมหาวิทยาลัยในการเปNนสถาบันชั้นนำด:านธุรกิจในเอเชีย  และสอดคล:องกับปรัชญาและปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพวิชาชีพพัฒนาสังคมไทย 

12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณAหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที ่ม ีตJอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุJงเน:นผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณAของมหาวิทยาลัย (Business Smart)  และมีภาพลักษณAทาง
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ธุรกิจระดับสากล  หลักสูตรวิชาวิศวกรรมการเงินเน:นการให:ความรู:เชิงวิชาการและสามารถประยุกตAความรู:ท่ี
ได:ในการทำงาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
 
13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปTดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปTดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด:านบริหารธุรกิจ 
13.2 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปTดสอนให?ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต?องมาเรียน 

ไมJมี 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารยAผู:รับผิดชอบหลักสูตรต:องประสานงานกับอาจารยAผู:แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข:องด:าน
เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล:องกับมาตรฐานผลการเรียนรู:ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี 
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หมวดท่ี 2  ข?อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตให:มีความรู:ด:านวิศวกรรมการเงิน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ด:านธุรกรรมการเงิน 
1.2 วัตถุประสงคA 

1) เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ให:ตรงตามความ
ต:องการของตลาดงานทางการเงินในปtจจุบัน 

2) เพ่ือสJงเสริมความก:าวหน:าเชิงวิชาการด:านวิศวกรรมการเงิน 
3) เพื่อสJงเสริมขบวนการคิดอยJางเปNนระบบทางด:านการวิเคราะหAการเงินโดยการใช:คณิตศาสตรA

และสถิติประยุกตA  เปNนพื ้นฐานที ่สำคัญในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑAทางการเงิน  โดยการศึกษา
แบบจำลองตJาง ๆ  ซึ่งจะนำไปสูJการวิเคราะหAการเงิน การลงทุน และการประกันความเสี่ยงอยJางเปNนระบบ
และมีเหตุผล 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให:
สอดคล:องกับความต:องการ
ของตลาดงาน 

- สำรวจความต:องการของผู:ใช:
บัณฑิต 

- ติดตามการเปล่ียนแปลงใน
ความต:องการของ
ผู:ประกอบการด:านวิศวกรรม
การเงิน 

- รายงานผลการประเมินความ 
พึงพอใจในการใช:บัณฑิต 

- ความพึงพอใจในทักษะความรู: 
ความสามารถในการทำงาน
ของบัณฑิต โดยเฉลี ่ยอยู Jใน
ระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด:านการเรียน
การสอนและการบร ิ การ
วิชาการ   

- สJงเสริมอาจารยAให:ไปสัมมนา
ในโครงการเพิ่มพูนความรู:และ
ประสบการณAของอาจารยA
ผู:สอนวิชาการเงิน 

- สJงเสริมให:อาจารยAผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยเพ่ือ
เข:าสูJตำแหนJงทางวิชาการมาก
ข้ึน 

- ปริมาณการอบรมและสัมมนา
ของอาจารยAในสาขาวิชาฯ 

- การจัดอบรมให:กับบุคคล 
ภายนอก 

- จำนวนผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร?างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา ใช:ระบบทวิภาค โดย 1 ปVการศึกษาแบJงออกเปNน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมJน:อยกวJา 15 สัปดาหA  
      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร:อน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาหA ท้ังน้ีข้ึนอยูJกับกรรมการประจำหลักสูตร 
1.3  การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมJมี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคต:น เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 
ภาคปลาย เดือนมกราคม–พฤษภาคม 
ภาคฤดูร:อน เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 

ผู:สมัครเข:าเปNนนักศึกษาจะต:องมีคุณสมบัติดังตJอไปน้ี 
2.2.1 เปNนผู :สำเร ็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หร ือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทJา หรือ 
2.2.2 เปNนผู:สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทJา หรือระดับ

อนุปริญญา (3 ปV) หรือเทียบเทJา หรือ 
2.2.3 เปNนผู:สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใด หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นใน

ประเทศหรือตJางประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข:าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
อ่ืน 

2.2.4   ผู:เข:าศึกษาที่มีความประสงคAจะเข:าแผนการเรียนแบบก:าวหน:าต:องเปNนผู:สำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทJา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมJน:อยกวJา 3.50 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทJา  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาแบบก:าวหน:าไมJน:อยกวJา 3.50 ทุกภาคการศึกษา 
อนึ่งในระหวJางการศึกษาในหลักสูตรแบบก:าวหน:า  หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ำ
กวJา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทJา จะถือวJาผู:เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบ
ก:าวหน:า 

การคัดเลือกผู?เข?าศึกษา 

- นักศึกษาท่ีเข:าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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- นักเรียนท่ีมหาวิทยาลัยหอการค:าไทยเปNนผู:ดำเนินการคัดเลือกเอง 
 

2.6.1 คRาใช?จRายตRอคนตRอป̀ 95,000 บาท  

 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปNนแบบชั้นเรียน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทย วJาด:วย การศึกษาระบบ
หนJวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  
 

2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื ่นมากJอน  เมื ่อเข:าศึกษาในหลักสูตรนี ้สามารถ 
เทียบโอนหนJวยกิตได:  ทั้งนี้ให:เปNนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทย และวJาด:วยการเทียบโอนผลการ
เรียนรู:และผลลัพธAการเรียนรู:เข:าศึกษาในระบบ พ.ศ. 2563 
 

3. หลักสูตรและอาจารย5ผู?สอน 

3.1 หลักสูตร 

หลักส ูตรแบJงเป Nนหมวดว ิชาที ่สอดคล:องก ับที ่กำหนดไว :ในเกณฑAมาตรฐานหลักส ูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

3.1.1 จำนวนหนRวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 126 หนRวยกิต 

3.1.2 โครงสร?างหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนRวยกิต 

       มี 2 สJวน ดังน้ี  
       สRวนที่ 1  เปNนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให:นักศึกษาทุกคนต:องเรียนรายวิชาใน

กลุJมความรู: จำนวน 12 หนJวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือกรายวิชา ดังตJอไปน้ี 
1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา  9  หนJวยกิต 
2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) 

บังคับหรือบังคับเลือก 1 วิชา 3 หนJวยกิต จากรายวิชาท่ีกำหนด 
สRวนที่ 2 เปNนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตJาง ๆ กำหนดสำหรับนักศึกษา ให:สอดคล:องตาม

วัตถุประสงคAของหลักสูตร ไมJน:อยกวJา 18  หนJวยกิต (โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก รายละเอียดตาม
ข:อกำหนดของหลักสูตรของแตJละคณะสำหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายละเอียดภาคผนวก ก ในข:อ 9.5) 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนRวยกิต 

1) กลุJมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด:าน 36 หนJวยกิต 
2) กลุJมวิชาเอกบังคับ 33 หนJวยกิต 
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3) กลุJมวิชาเอกเลือก 21 หนJวยกิต 
 แบJงเปNน 2 แผน 
แผน ก หลักสูตรปกติ 

  กลุJมวิชาเอกเลือก 21 หนJวยกิต 
แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา 

  (1) กลุJมวิชาเอกเลือก 15 หนJวยกิต 
  (2) วิชาสหกิจศึกษา 6 หนJวยกิต 
- ในกรณีที ่นักศึกษาต:องการเรียนหลักสูตร “แผนการศึกษาแบบก:าวหน:า” ให:

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การเงินได:จำนวนไมJเกิน 12 หนJวยกิต   
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนRวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 รหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด:วย 2 หลักแรกเปNนตัวอักษรและตามด:วยตัวเลข 3 หลัก มี
ความหมายดังน้ี 

1) รหัสวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 

   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รายละเอียดระบุไว:ท่ีท:ายภาคผนวก ก) 
2) รหัสวิชาแกน 

หลักท่ี 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ 
AC = คณะบัญชี 
EC = คณะเศรษฐศาสตรA 
HM = คณะมนุษยศาสตรA 
SC = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
CA = คณะนิเทศศาสตรA 
NG = คณะวิศวกรรมศาสตรA 
LW = คณะนิติศาสตรA 

หลักท่ี 3 1 = ช้ันปVท่ี 1 
2 = ช้ันปVท่ี 2 
3 = ช้ันปVท่ี 3 
4 = ช้ันปVท่ี 4 

หลักท่ี 4 - 5 ลำดับวิชาต้ังแตJ 01-99 
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3) รหัสวิชาเอก 

หลักท่ี 1 B = คณะบริหารธุรกิจ 
A = คณะบัญชี 
E = คณะเศรษฐศาสตรA 
H = คณะมนุษยศาสตรA 
S = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
C = คณะนิเทศศาสตรA 
N = คณะวิศวกรรมศาสตรA 
L = คณะนิติศาสตรA 

หลักท่ี 2 ใช:อักษรยJอภาษาอังกฤษแทนสาขาวิชา  
(ยกเว:นคณะที่ไมJมีสาขาวิชา คือ คณะบัญชี เศรษฐศาสตรA 
และนิติศาสตรA ให:ใช:เหมือนรหัสวิชาแกน คือ AC EC และ 
LW ตามลำดับ) 
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA 
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักท่ี 3 1 = ช้ันปVท่ี 1 
2 = ช้ันปVท่ี 2 
3 = ช้ันปVท่ี 3 
4 = ช้ันปVท่ี 4 

หลักท่ี 4 - 5 ลำดับวิชาต้ังแตJ 01-99 
 

4) รหัสวิชาเลือกเสรี  

หลักท่ี 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ 
AC = คณะบัญชี 
EC = คณะเศรษฐศาสตรA 
HM = คณะมนุษยศาสตรA 
SC = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
CA = คณะนิเทศศาสตรA 
NG = คณะวิศวกรรมศาสตรA 
LW = คณะนิติศาสตรA 

หลักท่ี 3 0 = หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักท่ี 4 - 5 ลำดับวิชาต้ังแตJ 01–99 
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5) รหัสของวิชาท่ีขอรับบริการจากคณะอ่ืน 

หลักท่ี 1 - 2 คณะท่ีให:บริการ 
BA = คณะบริหารธุรกิจ 
AC = คณะบัญชี 
EC = คณะเศรษฐศาสตรA 
HM = คณะมนุษยศาสตรA 
SC = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
CA = คณะนิเทศศาสตรA 
NG = คณะวิศวกรรมศาสตรA 
LW = คณะนิติศาสตรA 

หลักท่ี 3 9 = วิชาท่ีให:บริการนอกคณะ 
หลักท่ี 4 คณะท่ีเปNนเจ:าของวิชาใช:ตัวเลขแทน ดังน้ี 

1 = คณะบริหารธุรกิจ 
2 = คณะบัญชี 
3 = คณะเศรษฐศาสตรA  
4 = คณะมนุษยศาสตรA 
5 = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
6 = คณะนิเทศศาสตรA 
7 = คณะวิศวกรรมศาสตรA 
8 = คณะนิติศาสตรA 

หลักท่ี 5 ลำดับวิชาต้ังแตJ 1–9 
 

6) รหัสวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมการเงิน 

หลักท่ี 1 - 2 คณะท่ีให:บริการ 
SM = คณะวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
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3.1.3.2 รายวิชา 

 ส#วนที่ 1 เป,นรายวิชากลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให=นักศึกษาทุกคนต=องเรียน 12 หน#วยกิต โดยบังคับ หรือ 
บังคับเลือก รายวิชาในข=อ 1) และ 2)  ดังต#อไปน้ี 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English language) บังคับ 3 วิชา  9  หน#วยกิต (requirement of 3 courses or 9 
credits) 

รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน#วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วย

ตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self 

study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
(English for Everyday Communication) 
 

3(3-0-6)  

GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1 
(Business English for International Communication 1) 
 

3(3-0-6) ศึกษาก8อน GE071 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเท8า

ตามเกณฑHที่กำหนด 

(Prerequisite: 

GE071 or 

standardized 

test score 

based on set 

standard) 

GE073 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2 
(Business English for International Communication 2) 

3(3-0-6) ศึกษาก8อน GE072 

หรือคะแนนสอบ

ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานเทียบเท8า

ตามเกณฑHที่กำหนด 

(Prerequisite: 

GE072 or 

standardized 

test score 

based on set 

standard) 
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  2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน#วยกิต จากวิชา
ต#อไปน้ี (selectable required course: 1 course or 3 credits from the following subjects) 
รหัสวิชา 
Course 
Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน#วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 

Credits 

(Lecture-tutorial-self study) 

เง่ือนไข 
Prerequisite 

GE101 การประกอบการท่ีขับเคล่ือนด=วยนวัตกรรม1  
(Innovation-Driven Entrepreneurship)  

3(3-0-6)  

GE120 จากศูนยzสู#การเป,นฮีโร#2 
(From Zero to Hero)  

3(3-0-6)  

GE124 พาณิชยzอิเล็กทรอนิกสzเบ้ืองต=น  
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6)  

GE137  การส่ือสารหัวการค=า  
(Business Communication) 

3(3-0-6)  

GE138 
 

ความรู=เบ้ืองต=นเก่ียวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

3(3-0-6) 
 

 

GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 
(Digital Innovative Thinking for Business 

3(3-0-6) เทียบเทDา 

GE201 

หมายเหต ุ
1 บังคับเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ของวิทยาลัยผูDประกอบการ  
2 บังคับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรM (หลักสูตรนานาชาติ)  
1,2, สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอื่น สามารถลงเรียนรายวิชานี้เปRนวิชาเลือกในสSวนที่สองหรือเลือกเสรีไดD 
Remarks: 
1 Required for Bachelor of Business Administration Program in College of Entrepreneurship.  
2 Required for Bachelor of Business Administration Program in Innovation Driven Entrepreneurship (International 
Program) and Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program).  
1,2, For students in the other programs, this course can be registered as an elective listed in section 2 or free 
elective. 

ส#วนท่ี 2   เป,นรายวิชาท่ีหลักสูตรของคณะต#าง ๆ  กำหนดสำหรับนักศึกษา ให=สอดคล=องตามวัตถุประสงคzของหลักสูตร 

ไม#น=อยกว#า 18  หน#วยกิต (รายละเอียดตามข=อกำหนดหลักสูตรของแต#ละคณะ  โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก หรือ เลือก 
รายละเอียดตามข:อกำหนดของหลักสูตรของแตJละคณะสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดภาคผนวก ก 
ในข:อ 9.5) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ     จำนวน 90  หนRวยกิต 

(1) กลุRมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด?าน     จำนวน 36  หนRวยกิต 

รหัสวิชา 

 

ช่ือวิชา 

 

หน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) เง่ือนไข 

AC953 หลักการบัญชี 1 
(Principles of Accounting I) 

3(2-2-5) - 

AC954 หลักการบัญชี 2 
(Principles of Accounting II) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน AC953 

EC951 
 

เศรษฐศาสตรAมหภาคเบ้ืองต:น 
(Introduction to Macroeconomics) 

3(3-0-6) - 

EC952 
 

เศรษฐศาสตรAจุลภาคเบ้ืองต:น  
(Introduction to Microeconomics) 

3(3-0-6) - 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 
(Business Law) 

3(3-0-6) - 

SC113 แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

3(3-0-6) - 

SC114 แคลคูลัส 2 
(Calculus II) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC113 

SC216 คณิตศาสตรAการเงิน 
(Mathematics for Finance) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC113 

SC217 ทฤษฎีความนJาจะเปNนเบ้ืองต:น 
(Introduction to Probability Theory) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC114 

SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน 
(Financial Statement Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน AC954 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 
(Financial  Programming) 

3(2-2-5) - 

SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1 
(Data Analytics and Statistics I) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SC217 
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(2)   กลุRมวิชาเอกบังคับ                             จำนวน 33 หนRวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วยตนเอง) 
เง่ือนไข 

SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
(Numerical Methods) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC253 

SM258 
 

ตลาดการเงิน 
(Financial Markets) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน EC951 

SM259 
 

การจัดการทางการเงิน 
(Financial Management) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC251 

SM318 สมการเชิงอนุพันธA 
(Differential Equations) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC114 

SM322 คอมพิวเตอรAประยุกตAเพ่ือการจัดการทางการเงิน 
(Computer Applications for Financial 
Management) 

3(2-2-5)    ศึกษากJอน SM259 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยA 
(Investment and Asset Management) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SM259 

SM337 
 

ตราสารอนุพันธA 
(Derivative Securities) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SM259 

SM338 
 

การจัดการความเส่ียง 
(Risk Management) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SM259 

SM340 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 2 
(Data Analytics and Statistics II) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SC254 

SM418 การจำลองตัวแบบทางการเงิน 
(Financial Model Simulation) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SC217 
SM336 

SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน 
(Financial Engineering Seminar) 

3(3-0-6) ลงทะเบียนไมDนLอยกวDา 6 

ภาคการศึกษาหรือไดLรับ

ความเห็นชอบจากคณบด ี
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(3) กลุRมวิชาเอกเลือก จำนวน 21 หนRวยกิต 

 

• ด?านการโปรแกรมและเทคโนโลยีการเงิน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด1วย
ตนเอง) 

เง่ือนไข 

SM254 การโปรแกรมทางการเงินข้ันสูง             
 (Advanced Financial Programming) 

3 (2-2-5) ศึกษากJอน SC253 

SM256 การนำเสนอข:อมูลให:เห็นภาพ                
(Data Visualization) 

3(2-2-5) - 

SM257 การจัดการข:อมูลทางการเงินขนาดใหญJ  
(Financial Big Data Management)       

3(2-2-5) ศึกษากJอน 
SC253 และ 

 SC254 
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับการสร:าง

แบบจำลองทางการเงิน                                                        
(Spreadsheet  Program for 
Financial Modeling) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SM259 

SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน                              
(Blockchain Technology) 

3(2-2-5) - 

SM333 การประมวลผลแบบกลุJมเมฆเบ้ืองต:น   
(Cloud Computing)                                 

3(3-0-6) - 

SM334 ปtญญาประดิษฐA                                    
(Artificial Intelligence) 

3(3-0-6) - 

SM419 การทำเหมืองข:อมูล 
(Data Mining) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SC254 

 

• ด?านการประยุกต5ทฤษฎีทางคณิตศาสตร5และสถิติสำหรับวิศวกรรมการเงิน 

SM323 วิจัยทางการเงิน 
(Financial Research) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC251 และ 
SC254 

SM325 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม 
(Decision Theory and Game Theory) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC254 
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SM326 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองต:น 
(Introduction to Stochastic Processes) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC217 

SM327 สถิติวิเคราะหAตัวแปรเชิงพหุ 
(Multivariate Statistical Analysis) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน SM339 

SM329 คณิตศาสตรAประกันภัย 
Mathematics of Insurance 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC216 

SM342 ออฟติไมเซช่ันทางการเงิน     
(Financial Optimization) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน  SM336 

SM417 สมการเชิงอนุพันธAยJอย 
(Partial Differential Equations) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SM318 

    
• ด?านการวิเคราะห5ข?อมูลทางการเงิน 

SM255 การวิเคราะหAงบการเงิน 2 
(Financial Statement Analysis II) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC251  

SM321 การอJานรายงานวิเคราะหAทางด:านเศรษฐกิจ
และการเงิน 
(Interpretations of Economic and 
Financial Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC251  

 

• ด?านการบริหารธุรกิจและการจัดการการเงิน 

AC955 การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) 

3(2-2-5) ศึกษากJอน AC954 

SM339 
  

การเงินสJวนบุคคล 
(Personal Finance) 

3(3-0-6) ศึกษากJอน SC251  

SM341 การวิเคราะหAและสร:างแบบจำลองทางธุรกิจ  
(Business Model and Analysis)                                                        

3(3-0-6) - 

 

• ด?านวิชาเอกเลือกท่ัวไป 

SM311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(Business English) 

3(3-0-6) - 
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SM335 การฝ°กงาน                                          
(Internship) 

3(0-40-0) ลงทะเบียนมาแล:วไมJ
น:อยกวJา 6 ภาค

การศึกษาหรือได:รับ
ความเห็นชอบจาก

คณบดี 
SM423 หัวข:อพิเศษทางวิศวกรรมการเงิน                        

(Special Topics in Financial Engineering) 
3(3-0-6) - 

SM800 สหกิจศึกษา 
(Co-operative Education) 

6(0-40-20) ลงทะเบียนมาแล:วไมJ
น:อยกวJา 6 ภาค

การศึกษาหรือได:รับ
ความเห็นชอบจาก

คณบดี 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนRวยกิต 

สามารถเลือกศึกษาอยJางน:อย 6 หนJวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดๆ 
ของมหาวิทยาลัยหอการค:าไทย หรือมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยตJางประเทศที่มีสัญญากับ
มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย   โดยได:รับความเห็นชอบจากอาจารยAท่ีปรึกษาและสอดคล:องกับระบบวิชาตJอเน่ือง  



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 19 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

3.1.4.1 หลักสูตร 4 ป6 (แผน ก หลักสูตรปกติ) จำนวน 126 หน#วยกิต 

ชั้นป6ที่ 1  ภาคตEน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

AC953 หลักการบัญชี 1 

(Principles of Accounting I) 

3(2-2-5) - 

EC951 เศรษฐศาสตรkมหภาคเบื้องตLน 

(Introduction to Macroeconomics) 

3(3-0-6) - 

SC113 แคลคูลัส 1 

(Calculus I) 

3(3-0-6) - 

GE071 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(Engish for Communications 1) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) คะแนน TOEIC ตามเกณฑHของ

มหาวิทยาลัย 

GExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป –บังคับ 1 วิชา 3(3-0-6) - 

GExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 18  
 

ชั้นป6ที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

AC954 หลักการบัญชี 2 

(Principles of Accounting II) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน AC953 

EC952 เศรษฐศาสตรkจุลภาคเบื้องตLน 

(Introduction to Microeconomics) 

3(3-0-6) - 

SC114 แคลคูลัส 2 

(Calculus II) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC113 

SM258 ตลาดการเงิน 

(Financial Markets) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน EC951 

GE072 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 

(English for Communication in Careers 2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก8อน GE071 หรือคะแนน

สอบภาษาอังกฤษตามที่ ม.กำหนด 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

  18  
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ช้ันป'ท่ี 2  ภาคต0น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SC217 ทฤษฎีความนDาจะเปÅนเบื้องตLน   

(Introduction to Probability Theory) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC114 

SC216 คณิตศาสตรkการเงิน 

(Mathematics for Finance) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC113 

SC251 การวิเคราะหkงบการเงิน 

(Financial Statement Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน AC954 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 

(Financial Programming) 

3(2-2-5) - 

GE073 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3 

(English for Communication in Careers 3) 
3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก8อน GE071 หรือคะแนน

สอบภาษาอังกฤษตามที่ ม.กำหนด 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  
  18  

 
ชั้นป'ที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SC254 
การวิเคราะหkขLอมูลและสถิติ 1 

(Data Analytics and Statistics 
3(2-2-5) ศึกษากDอน SC217 

SM259 การจัดการทางการเงิน 

(Financial Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC251 

SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  

(Numerical Methods) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC253 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3  

 รวม 15  
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ชั้นป6ที่ 3  ภาคตEน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SM318 สมการเชิงอนุพันธk 

(Differential Equations) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC114 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยk 

(Investment and Asset Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

SM322 คอมพิวเตอรkประยุกตkเพื่อการจัดการทางการเงิน 

(Computer Applications for Financial 

Management) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน SM259 

SM340 การวิเคราะหkขLอมูลและสถิติ 2         

(Data Analytics and Statistics II) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน SC254 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  
 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 - 

 รวม 18  

 

ชั้นป6ที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 

(Business Law) 

3(3-0-6) - 

SM337 ตราสารอนุพันธk 

(Derivative Securities) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

SM338 การจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3  - 

 รวม 15  
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ชั้นป6ที่ 4  ภาคตEน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SM418 การจำลองตัวแบบทางการเงิน 

(Financial Model Simulation) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน SC217 

SM336 

SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน 

(Financial Engineering Seminar) 

3(3-0-6) ลงทะเบียนมาแลLว 

ไมDนLอยกวDา 6 

ภาคการศึกษา 

หรือไดLรับความเห็นชอบจาก

คณบด ี

 วิชาเอกเลือก 2 วิชา (ปกติ) 6  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา  3  

 แผนการศึกษากLาวหนLา (3 วิชา)  9  

 รวม 15  

 

 

ชั้นป6ที่ 4  ภาคปลาย   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

  วิชาเอกเลือก 2 วิชา 6 - 

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3  

 แผนการศึกษากLาวหนLา (3 วิชา) 9  

รวม 9  
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 3.1.4.2 หลักสูตร 4 ป6 (แผน ข สหกิจศึกษา) จำนวน 126 หน#วยกิต 

 

ชั้นป6ที่ 1  ภาคตEน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

AC953 หลักการบัญชี 1 

(Principles of Accounting I) 

3(2-2-5) - 

EC951 เศรษฐศาสตรkมหภาคเบื้องตLน 

(Introduction to Macroeconomics) 

3(3-0-6) - 

SC113 แคลคูลัส 1 

(Calculus I) 

3(3-0-6) - 

GE071 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(Engish for Communications 1) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) คะแนน TOEIC ตามเกณฑHของ

มหาวิทยาลัย 

GExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป –บังคับ 1 วิชา 3(3-0-6) - 

GExxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6) - 

 รวม 18  

 

ชั้นป6ที่ 1  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

AC954 หลักการบัญชี 2 

(Principles of Accounting II) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน AC953 

EC952 เศรษฐศาสตรkจุลภาคเบื้องตLน 

(Introduction to Microeconomics) 

3(3-0-6) - 

SC114 แคลคูลัส 2 

(Calculus II) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC113 

SM258 ตลาดการเงิน 

(Financial Markets) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน EC951 

GE072 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 

(English for Communication in Careers 

2) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก8อน GE071 หรือคะแนน

สอบภาษาอ ั งกฤษตามท ี ่  ม .

กำหนด 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

  18  

 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 24 

ช้ันป'ท่ี 2  ภาคต0น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SC217 ทฤษฎีความนDาจะเปÅนเบื้องตLน   

(Introduction to Probability Theory) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC114 

SC216 คณิตศาสตรkการเงิน 

(Mathematics for Finance) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC113 

SC251 การวิเคราะหkงบการเงิน 

(Financial Statement Analysis) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน AC954 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 

(Financial Programming) 

3(2-2-5) - 

GE073 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3 

(English for Communication in Careers 

3) 

3(3-0-6) 1) บังคับ* 

2) ศึกษาก8อน GE071 หรือคะแนน

สอบภาษาอ ั งกฤษตามท ี ่  ม .

กำหนด 
GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

  18  

 
ชั้นป'ที ่2  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SC254 
การวิเคราะหkขLอมูลและสถิติ 1 

(Data Analytics and Statistics 
3(2-2-5) ศึกษากDอน SC217 

SM259 การจัดการทางการเงิน 

(Financial Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC251 

SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข  

(Numerical Methods) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC253 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3  

 รวม 18  
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ชั้นป6ที่ 3  ภาคตEน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SM318 สมการเชิงอนุพันธk 

(Differential Equations) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SC114 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยk 

(Investment and Asset Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

SM322 คอมพิวเตอรkประยุกตkเพื่อการจัดการทาง

การเงิน 

(Computer Applications for Financial 

Management) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน SM259 

SM340 การวิเคราะหkขLอมูลและสถิติ 2         

(Data Analytics and Statistics II) 

3(2-2-5) ศึกษากDอน SC254 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป – เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  
 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3 - 

 รวม 18  

 

ชั้นป6ที่ 3  ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 

(Business Law) 

3(3-0-6) - 

SM337 ตราสารอนุพันธk 

(Derivative Securities) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

SM338 การจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management) 

3(3-0-6) ศึกษากDอน SM259 

GE xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป - เลือก 1 วิชา 3(3-0-6)  

 วิชาเอกเลือก 1 วิชา 3  - 

 รวม 15  
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ชั้นป6ที่ 4  ภาคตEน  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วยตนเอง) 
เงื่อนไขก#อนเรียน 

SM418 

การจำลองตัวแบบทางการเงิน 

(Financial Model Simulation) 

 

3(2-2-5) 
ศึกษากDอน SC217 

SM336  

SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน 

(Financial Engineering Seminar) 

3(3-0-6) ลงทะเบียนมาแลLว 

ไมDนLอยกวDา 6  

ภาคการศึกษา 

หรือไดLรับความเห็นชอบจาก

คณบด ี

 วิชาเอกเลือก 2 วิชา (ปกติ) 6  

 วิชาเลือกเสรี 1 วิชา  3  

 รวม 15  

 

 

ชั้นป6ที่ 4  ภาคปลาย   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน#วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด1วย
ตนเอง) 

เงื่อนไขก#อนเรียน 

 SM800 สหกิจศึกษา 6 (0-40-20) ลงทะเบียนมาแลLวไมDนLอยกวDา 

6 ภาคการศึกษา หรือไดLรับ

ความเห็นชอบจากคณบด ี

รวม 6  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 
   3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 30 หนRวยกิต 

 สJวนที่ 1 เปNนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให:นักศึกษาทุกคนต:องเรียนรายวิชาในกลุJมความรู: 
จำนวน 12 หนJวยกิต โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก รายวิชาในข:อ 1) และ 2) ดังตJอไปน้ี 
Part 1 UTCC’s common curriculum requires all students to study in the knowledge group,   
 number of credits, required or selectable elective from the following groups:     
1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา 9  หนJวยกิต (Requirement of 3 courses or 9 credits)  
2) รายวิชากลุJมธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship) บังคับ หรือบังคับเลือกหรือ เลือก 1 
วิชา 3 หนJวยกิต (Requirement/selectable electives of 1 course/3 credits) 
 

1) รายวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) บังคับ 3 วิชา 9  หนJวยกิต (Requirement of 3 courses or 
     9 credits) 

GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
(English for Everyday Communication) 

3(3-0-6) 

           พัฒนาทักษะการใช:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเน:น
ทักษะการฟtงเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดจากข:อความหรือบทสนทนาสั้น ๆ 
การพูดทักทายการแนะนำตนเอง การถามตอบและแสดงความคิดเห็น การพูดใน
สถานการณAตJาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การอJานข:อความ ระดับยJอหน:าที่หลากหลายเพ่ือ
จับใจความสำคัญ และการเขียนข:อความสั ้น ๆ ในรูปแบบทั ่วไปและผJานส่ือ
อิเล็กทรอนิกสA 

Development of English communication skills in everyday life 
focusing on listening to short passages or conversations for main ideas 
and details, greeting, introducing oneself, asking and giving basic 
information, responding, and expressing opinions; speaking in various 
situations in everyday life; reading short passages on diverse topics for 
main ideas and expressing opinions towards what is being read; writing 
short passages in both general and electronic forms 

 

   
GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1     

(Business English for International Communication 1) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  ศึกษากJอน GE071 ภาษาอังกฤษเพ่ือการในชีวิตประจำวัน หรือคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทJาตามเกณฑAท่ีกำหนด 
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           พัฒนาทักษะการใช:ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปtจจุบัน ผJาน
การบูรณาการทักษะการฟtง พูด อJาน และเขียน  ซึ่งประกอบด:วย การฝ°กสนทนาทาง
โทรศัพทA การนำเสนอข:อมูล การเปรียบเทียบและวิเคราะหAข:อมูลทางธุรกิจ การเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกสA การอJานขJาวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุป
ใจความสำคัญ  กำหนดให:มีการอJานนอกเวลาและการศึกษาด:วยตนเอง และความเข:า
ใจความแตกตJางทางวัฒนธรรม 
          Development of business English skills for communication in the 
present world through the integration of the four skills of listening, 
speaking, reading, and writing, including telephone conversation; 
presenting, comparing, and analyzing business information; reading news 
or articles for details and summarizing main ideas; external readings and 
self-study lessons; cross-cultural understanding 

 

   
GE073  ภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2          

(Business English for International Communication 2) 
3(3-0-6) 

 เงื ่อนไข  ศึกษากJอน GE072 ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1 หรือ
คะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานเทียบเทJาตามเกณฑAท่ีกำหนด 

 

 พัฒนาทักษะการใช:ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารในโลกปtจจุบัน ผJาน
การบูรณาการทักษะการฟtง พูด อJาน และเขียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งประกอบด:วย การ
ฝ°กเสนอและอภิปรายข:อคิดเห็น การสัมภาษณAงาน การเขียนประวัติสJวนตัวและ
จดหมายสมัครงาน  การอJานขJาวหรือบทความเพื่อศึกษารายละเอียดและสรุปใจความ
สำคัญ  กำหนดให:มีการอJานนอกเวลาและการศึกษาด:วยตนเอง และการเข:าใจความ
แตกตJางทางวัฒนธรรม   

Development of business English skills for communication in the 
present world through the integration of the four skills of listening, 
speaking, reading, and writing at a more complex level, including 
presentation and discussion skills; job interview; writing résumés and 
application letters; reading news or articles for details and summarizing 
main ideas; external readings and self-study lessons; cross-
cultural understanding  
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2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)  บังคับเลือก 1 วิชา         
   3 หนJวยกิต  

GE101 การประกอบการท่ีขับเคล่ือนด:วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

 กระบวนการประกอบการเพื่อเสริมสร:างและผสมผสาน ทฤษฎี แนวคิด ทักษะ 
ทัศนคติ และความสามารถในการเปNนผู:ประกอบการ โดยการตระหนักถึงปtญหาและ
โอกาส  เพื่อค:นหาแนวคิดและหนทางเชิงสร:างสรรคAในการแก:ไขปtญหาและสร:าง
คุณคJา รวมไปถึงการพัฒนาตJอยอดให:เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจอยJางเปNนรูปธรรม 

Entrepreneurial process to develop and integrate theories, ideas, 
skills, mindsets, and entrepreneurial capabilities in order to explore and 
generate ideas for solving problems and creating value, as well as 
development for business practice 

 

   
GE120 จากศูนยAสูJการเปNนฮีโรJ 

(From Zero to Hero) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  
1) วิชาศึกษาทั่วไป-บังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรA (หลักสูตรนานาชาติ) 
2) เปNนวิชาศึกษาท่ัวไป-เลือก หรือ วิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนฯ 

 

 กรอบแนวคิดการสร:างสตารAทอัพ กระบวนการ แนวคิด เครื่องมือและความท:า
ทายของการสร:างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  โครงสร:างและแนวคิดตลาดท่ีสำคัญ 
กระบวนการการนำไอเดียมาสูJตลาดโดยใช:กรอบแนวคิดและวิธีการตรวจสอบไอเดียท่ี
เปNนที่นิยม การออกแบบโมเดลธุรกิจและกลยุทธAแรงยึดเหนี่ยวสำหรับสตารAทอัพ 
ความสามารถและความนJาสนใจในการเปNนผู:ประกอบการ 

Frameworks of creating startups. The process, concepts, tools, and 
challenges of creating a successful new venture. Key market structures 
and concepts. Process of bringing ideas to market using popular idea 
validation frameworks and methodologies. Business model design and 
cohesive strategy for startups. Capabilities and interest in being an 
entrepreneur. 
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GE124 พาณิชยAอิเล็กทรอนิกสAเบ้ืองต:น  
(Introduction to E-Commerce) 

3(3-0-6) 

 ความรู:พ้ืนฐานเก่ียวกับพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA ประเภทและรูปแบบของพาณิชยA
อิเล็กทรอนิกสA องคAประกอบท่ีสำคัญของระบบพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA การเตรียมความ
พร:อมเพื่อการเปNนผู:ประกอบการพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA การตลาดอิเล็กทรอนิกสA การ
เลือกชJองทางการขายและการติดตJอสื่อสารกับลูกค:า วิธีการชำระเงินของพาณิชยA
อิเล็กทรอนิกสA การจัดสJงสินค:า และการฝ°กปฏิบัติการพาณิชยAอิเล็กทรอนิกสA 

Basic knowledge about e-commerce, types and business models 
for  
e-commerce, key components of e-commerce, preparation for e-
commerce entrepreneurs, e-market, sales channels and customer 
communication, payment methods, shipping and e-commerce 
implementation. 

 

   
GE137  การส่ือสารหัวการค:า  

(Business Communication) 
3(3-0-6) 

 การวิเคราะหAสถานการณA การวิเคราะหAกลุJมผู:บริโภค เครื่องมือการสื่อสาร
การตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด การออกแบบเนื้อหา การสื่อสารเพื่อสร:าง
ตราสินค:า การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนองาน มารยาทและจริยธรรมการ
ส่ือสารธุรกิจ   

Situation analysis, Consumer Analysis, Marketing Communication 
Tools, Marketing Communication Planning, Message Design, Brand 
Communication, Personality Development, Presentation Technique, 
Etiquette and Ethics in Communication  

 

   
GE138 ความรู:เบ้ืองต:นเก่ียวกับธุรกิจ 

(Introduction to Business) 
3(3-0-6) 

 
 
 

 

แนวคิดพ้ืนฐานทางธุรกิจ ระบบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ การเปNน
ผู:ประกอบการ หน:าท่ีธุรกิจด:านการจัดการองคAการ การผลิต การบัญชี การเงิน ภาษี
อากร การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษยA จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตJอ
สังคม  

Foundation of business concept, business system, business model, 
entrepreneurship, business functions in organization management, 
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production, accounting, finance, taxation, marketing, and human resource 
management, business ethics and social responsibility.  

 
GE154 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ 

(Digital Innovative Thinking for Business) 
3(3-0-6) 

 เง่ือนไข  เทียบเทJา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค:ด (Digital 
Innovative Thinking and Coding) 

แนวคิด มุมมอง และการประยุกตAใช:เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให:เกิด
การเรียนรู:และการแก:ปtญหาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ°กทักษะพื้นฐานการใช:แอปพลิเค
ชัน และการออกแบบ พัฒนา โปรแกรมประยุกตAสมัยใหมJผJานการศึกษา ประสบการณA
ของผู:ใช: สJวนตJอประสานกับผู:ใช: กระบวนการค:นคว:าวิเคราะหA และประมวลผลข:อมูล 
และ ข:อมูลขนาดใหญJ จนเกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองตJอความต:องการทางธุระกิจ
ดิจิทัล   

Concepts, points of view and applications of information 
technology to support learning and problem solving in the digital 
economy era, as well as practices on fundamental skills for application 
usage and modern application program development through user 
experience/user interface, researching, analyzing and assessing data and 
big data leading to innovation responding to digital business’s needs
  

 

สJวนที่ 2   เปNนรายวิชาที่หลักสูตรของคณะตJาง ๆ  กำหนดสำหรับนักศึกษา ให:สอดคล:องตามวัตถุประสงคAของ
หลักสูตร ไมJน:อยกวJา 18  หนJวยกิต (รายละเอียดตามข:อกำหนดหลักสูตรของแตJละคณะ  โดยบังคับ หรือ บังคับเลือก 
หรือ เลือก รายละเอียดตามข:อกำหนดของหลักสูตรของแตJละคณะสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียด
ภาคผนวก ก ในข:อ 9.5) 
 

   3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนRวยกิต 

   1) กลุRมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด?าน จำนวน 36 หนRวยกิต 

AC953 หลักการบัญชี 1 3(2-2-5) 
(Principles of Accounting I) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
 ความหมาย วัตถุประสงคA และแนวคิดทางการบัญชี หลักและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี การจัดทำงบ
ทดลอง รายการปรับปรุงและปØดบัญชีของธุรกิจให:บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค:า การจัดทำงบการเงินเพ่ือ
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วัดผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับสJวนของทุนสำหรับกิจการเจ:าของคนเดียว 
ห:างหุ:นสJวน และบริษัทจำกัด และภาษีมูลคJาเพ่ิม 
 
AC954 หลักการบัญชี 2 3(2-2-5) 

(Principles of Accounting II) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน AC953 หลักการบัญชี 1 

การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค:าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณA 
และสินทรัพยAไมJมีตัวตน การบัญชีเกี่ยวกับเจ:าหนี้ ตั๋วเงินจJาย และหุ:นกู: งบการเงินของบริษัทจำกัด และการ
บัญชี สำหรับกิจการอุตสาหกรรม 
 
EC951 เศรษฐศาสตรAมหภาคเบ้ืองต:น 3(3-0-6) 

(Introduction to Macroeconomics) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 

ปtญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดในเรื่องระบบเศรษฐกิจ รายได:ประชาชาติ การบริโภค 
การออมและการลงทุน การเงินและการธนาคาร การค:าและการเงินระหวJางประเทศ ความจำเริญเติบโตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน:นสภาพที่เปNนอยูJในเศรษฐกิจไทย และปtญหาเศรษฐกิจเฉพาะ ได:แกJ เงินเฟaอ เงิน
ฝ±ด วัฏจักรธุรกิจ การวJางงาน 
  

EC952 เศรษฐศาสตรAจุลภาคเบ้ืองต:น 3(3-0-6) 
(Introduction to Microeconomics) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
แนวคิดเกี ่ยวกับอุปสงคA อุปทาน การกำหนดราคาและดุลยภาพของตลาดสินค:านิยามและการ

ประยุกตAใช:ของความยืดหยุJนประเภทตJาง ๆ ทฤษฏีพฤติกรรมของผู:บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต:นทุนการผลิต 
การกำหนด  ปริมาณการผลิตและราคาของผู:ผลิตกรณีที่ตลาดสินค:ามีการแขJงขันสมบูรณAและกรณีที่ตลาด
สินค:ามีการแขJงขันไมJสมบูรณA 

 
LW911 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Law) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 

หลักท่ัวไปของกฎหมายแพJงและพาณิชยA เร่ืองบุคคล นิติกรรม สัญญา หน้ี ละเมิด เอกเทศสัญญา
ประเภทตJาง ๆ ท่ีจำเปNนต:องใช:ในทางธุรกิจ รวมท้ังหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดต้ัง อำนาจหน:าท่ี 
การดำเนินงานและการเลิกประกอบธุรกิจของธุรกิจรูปแบบตJาง ๆ โดยเน:นการนำไปใช:ในการดำเนินธุรกิจ 
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SC113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)  
(Calculus I) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
 ลิมิตและความตJอเนื่องของฟtงกAชันหนึ่งตัวแปร    อนุพันธAของฟtงกAชันพีชคณิต  ฟtงกAชันลอการิทึม   
ฟtงกAชันเอ็กโพเนนเชียล  และฟtงกAชันตรีโกณมิติ  การประยุกตAใช:อนุพันธAในทางธุรกิจ ปริพันธAจำกัดเขตและไมJ
จำกัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธAโดย การแทนคJา  การแยกสJวน การทำเปNนเศษสJวนยJอย  การแทนคJาโดย
ตรีโกณมิติ  การประยุกตAใช:ปริพันธAในปtญหาธุรกิจ 
 
SC114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)  

(Calculus II) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC113 แคลคูลัส 1 

ลิมิตและความตJอเนื่องของฟtงกAชันหลายตัวแปร  อนุพันธAยJอย  อนุพันธAของฟtงกAชันโดยปริยายและ
การประยุกตAใช:ในทางธุรกิจ ปริพันธAหลายชั้นและการประยุกตA  ลำดับและอนุกรม  การทดสอบการลูJเข:า 
อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริน  อนุกรมเทเลอรAและอนุกรมฟูริเยรA 
 
SC216 คณิตศาสตรAการเงิน 3(3-0-6) 

(Mathematics for Finance) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC113 แคลคูลัส 1 

มูลคJาเงินตามเวลา การผJอนชำระหนี้ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ  หุ:น พันธบัตรและหลักทรัพยA  
หลักการลงทุน การคำนวณมูลคJาปtจจุบันสุทธิ  การประยุกตAใช:คณิตศาสตรAในการแก:ปtญหาด:านการเงิน เชJน 
สัญญาสิทธ์ิ  สัญญาซ้ือขายลJวงหน:า 
 
SC217 ทฤษฎีความนJาจะเปNนเบ้ืองต:น 3(3-0-6) 

(Introduction to Probability Theory) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC114 แคลคูลัส 2 

ความนJาจะเปNน ตัวแปรสุJมและการแจกแจงความนJาจะเปNนของตัวแปรสุJม การแจกแจงความนJาจะ
เปNนของตัวแปรสุJมหลายตัว  ฟtงกAชันของตัวแปรสุJม การแจกแจงของสถิติและทฤษฎีบทเซ็นทรัลลิมิตและการ
ประยุกตAใช:ทางการเงิน 
 
SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Statement Analysis) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน AC954 หลักการบัญชี 2 
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 รายงานทางการเงิน  งบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เครื่องมือหรือเทคนิคตJาง ๆ ใน
การวิเคราะหAงบการเงินไปปรับใช:กับการวิเคราะหAงบการเงินของธุรกิจ เพื่อประโยชนA  ทางด:านการเงิน การ
ตัดสินใจของผู:บริหาร และเพื่อการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนสามารถวิเคราะหAปtญหา และให:ข:อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยใช:กรณีศึกษาเปNนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยAแหJงประเทศ
ไทย 
 
SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 3(2-2-5) 

(Financial Programming) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน ไมJมี 

การโปรแกรมคำสั่ง ภาษาโปรแกรม  เชJน  Python, R, MATLAB หรือ อื่น ๆ ท่ีภาษาโปรแกรมท่ี
ทันสมัยที่ใช:ทางด:านการเงินใช:ทางด:านการเงิน ศึกษาคำสั่งควบคุมเบื้องต:นประเภทตJาง ๆ เชJน คำสั่งการ
กำหนดคJา คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งการทำซ้ำ การอ:างอิงและการเข:าถึงโครงสร:างข:อมูลแบบอาเรยAหรือเมทริกซA 
การเขียนฟtงกAชันและการเรียกใช:งาน การสJงผJานพารามิเตอรA การอJานและการเขียนข:อมูลลงบนแฟaมข:อมูล 
การโปรแกรมเพ่ือประยุกตAใช:ในทางการเงิน เชJนการกำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับตัวช้ีวัดทางเทคนิคหรือรูปแบบของ
แทJงเทียน เพ่ือแสดงสัญญาณการซ้ือและการขายหลักทรัพยAหรือ ผลิตภัณฑAทางการเงินอ่ืน ๆ 
 

SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1             3(2-2-5) 
          (Data Analytics and Statistics I)   
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC217 ทฤษฎีความนJาจะเปNนเบ้ืองต:น 
  ตัวแปรสุJมและการแจกแจงตัวแปรสุJม ข:อมูลและประเภทของข:อมูล การวิเคราะหAข:อมูลด:วยสถิติเชิง
พรรณา โดยการนำเสนอข:อมูลด:วยกราฟและตาราง  การวิเคราะหAข:อมูลด:วยสถิติเชิงอนุมานโดยการประมาณ
คJาเชิงสถิติและทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ การประยุกตAทางการเงิน 

  

  2) กลุRมวิชาเอกบังคับ จำนวน 33 หนRวยกิต 

 
SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

(Numerical Methods) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 

แนะนำพื้นฐานวิธีการคำนวณตัวเลข โดยศึกษารJวมกับการใช:ภาษาการโปรแกรม 1 ภาษาในการ  หา
ผลเฉลยของสมการพหุนามและสมการอดิศัย  ผลตJางสืบเนื่องและการประยุกตAในการประมาณคJาในชJวง  การ
หาอนุพันธA  การหาปริพันธAและ การหาผลลัพธAของอนุกรม  การหาเส:นโค:งที่เหมาะสม และ ระเบียบวิธีกำลัง
สองท่ีน:อยท่ีสุด  การคำนวณเชิงเส:น การแนะนำการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธA 
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SM258 ตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Markets) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน EC951 เศรษฐศาสตรAมหภาคเบ้ืองต:น 
 โครงสร:างของตลาดทุนตJาง ๆ ธนาคารพาณิชยAและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในยุโรป สหรัฐ อเมริกา และ
ประเทศไทย ศึกษาการเคลื่อนไหวของเงินทุนรวมถึงแหลJงเงินทุนและเงินออม นโยบายเกี่ยวกับการบริหาร 
การควบคุมและสJงเสริมตลาดการเงิน ตลาดทุนและสินเช่ือสถาบันการเงินระหวJางประเทศ 
 
SM259  การจัดการทางการเงิน      3(3-0-6) 

(Financial Management) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน   
 นโยบายทางการเงินอันมีผลตJอการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคตJาง ๆ ที่ใช:ในการบริหาร
การเงิน ได:แกJ การหาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมินมูลคJาพันธบัตรและมูลคJาหุ:น การประเมิน
กระแสเงินสด เงื่อนไขการลงทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร:างเงินลงทุน อัตราทด การ
ประเมินคJากิจการ การรวมกิจการและนโยบายเงินปtนผล 
 
SM318 สมการเชิงอนุพันธA 3(3-0-6) 

(Differential Equations) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC114 แคลคูลัส 2 

พีชคณิตเชิงเส:นเบ้ืองต:น  สมการเชิงอนุพันธAอันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธAอันดับสอง  และการหาผล
เฉลยเบื้องต:น  ระบบสมการเชิงอนุพันธAเชิงเส:นอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย  ระบบสมการเชิงอนุพันธAไมJเชิง
เส:นอันดับหนึ่ง  การวิเคราะหAความเสถียร  วงกลมลิมิตและความอลวนและแนะนำสมการเชิงอนุพันธAยJอย
เบ้ืองต:น 
 
SM322 คอมพิวเตอรAประยุกตAเพ่ือการจัดการทางการเงิน 3(2-2-5) 

(Computer Applications for Financial Management) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM259 การจัดการทางการเงิน 
 การสร:างแบบจำลองการตัดสินใจทางการเงินด:วยโปรแกรมสเปรดชีท และ MATLAB หรือ SciLab 
หรือ R การปรับโปรแกรมให:สอดคล:องกับความต:องการในแตJละกรณีศึกษา ได:แกJ การประยุกตAแบบจำลอง
เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนภายใต:การบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได: การทำ Backtesting หรือ Stress 
testing แบบจำลองการลงทุนและแบบจำลองการบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 
 
 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 36 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยA 3(3-0-6) 
(Investment and Asset  Management) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM259 การจัดการทางการเงิน 
การกำหนดเปaาหมายการลงทุน การจัดสรรเงินลงทุน การประยุกตAใช:ทฤษฎีทางการเงิน เชJน Portfolio 

Theory, Capital Asset Pricing Model และ Arbitrage Pricing Theory เพ ื ่ อ ใช : ในกระบวนการการ
ตัดสินใจในการลงทุน รวมไปถึงศึกษาหลักฐานเชิงประจักษAที่เกี่ยวข:องกับผลตอบแทนของตราสารทุนทั้งใน
ลักษณะ Cross-sectional และ Time Series และความผันผวนของตลาดทุนและตลาดอนุพันธAที่มีตราสาร
ทุนเปNนสินทรัพยAอ:Jางอิง การวิเคราะหAผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารหนี้ รวมไปถึงเส:นผลตอบแทน 
(Yield Curve) และตลาดอนุพันธAที ่ม ีตราสารหนี ้เปNนสินทรัพยAอ:างอิง การจัดการลงทุนแบบ Active 
Portfolio Management และพ้ืนฐานการเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioral Fianance) 

 
SM337 ตราสารอนุพันธA 3(3-0-6) 

(Derivative  Securities) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM259 การจัดการทางการเงิน 
 บทบาท กลไก แนวทางปฏิบัติของตลาดตราสารอนุพันธA เครื่องมือทางการเงินที่จัดเปNนอนุพันธAทาง
การเงิน ทฤษฎีและการใช:แบบจำลองทางคณิตศาสตรAเพื่อประเมินมูลคJาตราสารอนุพันธA เชJน สัญญาซื้อขาย
ลJวงหน:า สัญญา สวอป สัญญาออปชั่น รวมไปถึงตราสารอนุพันธAเครดิตชนิดตJางๆ เชJน CDS เปNนต:น การใช:กล
ยุทธAตJางๆ ในการปaองกันความเส่ียง และการเก็งกำไร   
 
SM338 การจัดการความเส่ียง 3(3-0-6) 

(Risk Management) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM259 การจัดการทางการเงิน 
 ลักษณะและประเภทของความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดผลกระทบแกJการดำเนินงานของธุรกิจ 
องคAกร ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม ปtจจัยที่มีผลตJอการบริหารความเสี่ยง วิธีการและเครื่องมือที่ชJวยบริหาร
ความเส่ียงทางการเงิน 
  
SM340 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 2              3(2-2-5) 
           (Data Analytics and Statistics II) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1 
  การวิเคราะหAอนุกรมเวลา การวิเคราะหAการถดถอย การพยากรณAทางการเงิน การวิเคราะหAการ
จำแนกกลุJม และการประยุกตA 
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SM418 การจำลองตัวแบบทางการเงิน                                                      3(2-2-5) 
          (Financial Model Simulation) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC217 ทฤษฎีความนJาจะเปNนเบ้ืองต:น 
                                    SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยA 
           กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต:น สโตแคสติกดิฟเฟอเรลเชียล การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน  การหา
มูลคJาและวิเคราะหAความเสี่ยงของตราสารทางการเงินที่ซับซ:อน และกลุJมสินทรัพยA จากการจำลองความไมJ
แนJนอนของปtจจัยท่ีมีผลกระทบตJอราคาของสินทรัพยAลงทุน 
 
SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Engineering Seminar) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ลงทะเบียนมาแล:วไมJน:อยกวJา 6 ภาคการศึกษา หรือได:รับความเห็นชอบจากคณบดี 

ประมวลผลความรู:ทางทฤษฎี และการประยุกตAวิชาที่ได:ศึกษาผJานมา โดยให:ศึกษาจากเอกสาร 
วารสารท่ีเก่ียวข:องทางด:านการเงินหรือเชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยเน:นให:นักศึกษาใช:แนวความคิดของตนเอง 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท้ังทางด:านทฤษฎีหรือการประยุกตA 
 

2) กลุRมวิชาเอกเลือก จำนวน 21 หนRวยกิต  

 

• ด?านการโปรแกรมและเทคโนโลยีการเงิน 

SM254 การโปรแกรมทางการเงินข้ันสูง                                                             3(2-2-5) 
           (Advanced Financial Programming) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC253 การโปรแกรมทางการเงิน 
          การโปรแกรมโดยใช:ภาษา Python ซึ่งเปNนภาษาโปรแกรมที่นิยมที่สุดสำหรับงานทางด:านการเงิน  
รวมถึงการใช:งานไลบรารีตJาง ๆ อันได:แกJ NumPy สำหรับการจัดการข:อมูลอาเรยAหรือเมทริกซA  Pandas 
สำหรับการจัดการและวิเคราะหAข:อมูลอนุกรมเวลา และ Matplotlib สำหรับการนำเสนอแผนภาพตJาง ๆ   
การซื้อขายแบบขั้นตอนวิธี (Algorithmic trading) ซึ่งอาจมีการเรียนรู:ตัวแบบจากข:อมูลย:อนหลังด:วยเทคนิค
ทางสถิติหรือการเรียนรู:ของเคร่ือง (Machine learning) และการทดสอบย:อนหลัง (Back testing) 
 
SM256 การนำเสนอข:อมูลให:เห็นภาพ                                                               3(2-2-5) 

(Data Visualization) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
          หลักการสร:างสรรคAเพื่อออกแบบ และนำเสนอ เนื้อหาข:อมูลที่ได:จากการสกัด ข:อมูลทางด:านการเงิน 
ด:านธุรกิจที่เกี่ยวข:องและข:อมูลทั่วไป ให:สามารถเข:าใจได:อยJางรวดเร็ว สวยงามและสร:างสรรคA โดยอาศัยการ
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ใช: Data Visualization tools และเทคนิคตJางๆ สำหรับการนำเสนอข:อมูล   โดยสามารถใช:ได:ทั ้งบนส่ือ
ส่ิงพิมพAและส่ือดิจิทัลประเภทตJางๆ 
 
SM257 การจัดการข:อมูลทางการเงินขนาดใหญJ                                                    3(2-2-5) 

(Financial Big Data Management) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : SC253 การโปรแกรมคอมพิวเตอรA 
                       SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ1 
           ศึกษาการจัดการระบบฐานข:อมูลเบื้องต:น การเก็บรวมรวม การจัดเก็บ การทำความสะอาด การสกัด 
การวิเคราะหAและการจัดการข:อมูลขนาดใหญJทางด:านการเงิน ให:มีความถูกต:องนJาเชื่อถือ การประยุกตAใช:ใน
องคAกร ตลอดจนสามารถนำไปประมวลผลข:อมูลแบบเรียลไทมA 
 
SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับการสร:างแบบจำลองทางการเงิน                           3 (2-2-5) 
           (Spreadsheet Program for Financial Modeling) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :   ศึกษากJอน SM259 การจัดการทางการเงิน 
      การใช:มาโครบนโปรแกรมสเปรดชีทสำหรับออกแบบระบบงานอัตโนมัติ และพัฒนาระบบงานให:มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื ่อสร:างแบบจำลองเพื่อจัดการทางการเงิน (Financial Modeling) และการปรับ
โปรแกรมให:สอดคล:องกับความต:องการในแตJละกรณีศึกษา เชJน แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
ภายใต:การบริหารความเสี่ยงท่ียอมรับได: การคาดการณAและการวางแผนด:านการเงิน (Financial Forecasting 
and Planning) การประเมินงบลงทุน (Capital Budgeting) การประเมินมูลคJาหุ:น (Stock Valuation) การ
ประเมินมูลคJากิจการ (Firm Valuation) เปNนต:น 
 
SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน                                                                              3(2-2-5) 

(Blockchain Technology) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :   ไมJมี 
 ความเข:าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน และแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข:อง เทคโนโลยีพื้นฐานที่อยูJเบื้องหลัง
บล็อกเชน การเข:ารหัส การประมวลผลแบบเครื่องตJอเครื่อง (Peer-to-Peer Computing) สกุลเงินดิจิตอล 
(Cryptocurrency) แนวคิด วิธีการทำงาน และลักษณะของบล็อกเชน ตัวอยJางแอปพลิเคชั่นทางด:านบล็อก
เชนท่ีใช:ในอุตสาหกรรมการเงิน 
 
SM333 การประมวลผลแบบกลุJมเมฆเบ้ืองต:น                                                          3(3-0-6) 

(Cloud Computing) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :   ไมJมี 
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 เรียนรู:ระบบคอมพิวเตอรA การประมวลผลและการจัดเก็บข:อมูลเบื้องต:น การเข:าถึงข:อมูลบนเครือขJาย
อินเทอรAเน็ต การบริการแบบกลุJมเมฆ โครงสร:างพื้นฐาน ซอฟตAแวรA ความปลอดภัยและการจัดการเงิน การ
จัดการทรัพยากรท่ีใช:รJวมกันในระบบทางด:านวิศวกรรมการเงิน 
 
SM334 ปtญญาประดิษฐA                                                                                    3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :   ไมJมี 
          เรียนรู:หลักการเบื้องต:นของแนวคิดและเทคนิคของปtญญาประดิษฐA  ประวัติของปtญญาประดิษฐA  
แนวคิดเกี่ยวกับฮิวริสติก  การค:นหาแบบเบส-เฟØรAส  ลักษณะของเกมที่มีผู:เลJนสองฝ¥าย  การแทนและการ
อนุมานความรู:  ตรรกวิทยาแบบพร็อบโพซิชันแนลและเพรดิเคต  การแก:ปtญหาและการทดสอบสัจพจนAและ
กฎของเบยA  แนวคิดโครงขJายประสาทเทียม  รวมถึงการประยุกตAใช:ปtญญาประดิษฐAทางวิศวกรรมการเงิน เชJน 
ระบบผู:เช่ียวขาญแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ ระบบติดตามราคาหุ:น เปNนต:น 
 
SM419 การทำเหมืองข:อมูล 3(2-2-5) 

(Data Mining) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1 

ความรู:เบื ้องต:นการทำเหมืองข:อมูล การจัดเตรียมข:อมูล เทคนิคการทำเหมืองข:อมูล ได:แกJการ
เปรียบเทียบ  การจัดกลุJมข:อมูล  การแบJงหมวดหมูJและการทำนาย  การประยุกตAใช:การทำเหมืองข:อมูล 
 
• ด?านการประยุกต5ทฤษฎีทางคณิตศาสตร5และสถิติสำหรับวิศวกรรมการเงิน 

SM323 วิจัยทางการเงิน 3(3-0-6) 
(Financial Research) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน และ SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1 
           ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การอJานผลการวิจัยและการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงิน  การทำ
วิจัยทางการเงิน 
 
SM325 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม 3(3–0-6) 

(Decision Theory and Games) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC254 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 1 

โครงสร:างของปtญหาการตัดสินใจ ฟtงกAชันอรรถประโยชนA  การตัดสินใจภายใต:ความไมJแนJนอนเมื่อไมJ
ทราบข:อมูลกJอนการทดลอง การวิเคราะหAการตัดสินใจโดยอาศัยข:อมูลกJอนการทดลองและข:อมูลที่ได:จาก
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ตัวอยJาง การประมาณคJาและการทดสอบสมมติฐานโดยใช:ทฤษฎีการตัดสินใจการทดสอบแบบซีเควนเชียลและ
ทฤษฎีเกม 
 
SM326 กระบวนการสโตแคสติกเบ้ืองต:น  3(3-0-6) 

(Introduction to Stochastic Processes) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC217 ทฤษฎีความนJาจะเปNนเบ้ืองต:น 

ปริภูมิความนJาจะเปNน ตัวแปรสุJมและคJาคาดหวัง ทฤษฎีบทลิมิต วิธีการจำลองแบบมอนติ-คารAโล การ
เคลื่อนที่แบบบราวนAและกระบวนการปtวสAซอง โซJมารAคอฟ  กระบวนการเกิดและการดับ  และการประยุกตA
ของความนJาจะเปNนทางการเงิน 
 
SM327 สถิติวิเคราะหAตัวแปรเชิงพหุ 3(2–2-5) 

(Multivariate Statistical Analysis) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM340 การวิเคราะหAข:อมูลและสถิติ 2 

การวิเคราะหAองคAประกอบ  การวิเคราะหAการจำแนก  ระดับการวัดหลายมิติ  และการใช:โปรแกรม
สำเร็จรูปในการวิเคราะหAข:อมูลสถิติ 
 
SM329 คณิตศาสตรAประกันภัย 3(3-0-6) 

(Mathematics of Insurance) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC216 คณิตศาสตรAการเงิน 

ความรู:ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ฟtงกAชันของการอยูJรอด ตารางชีพหรือตารางมรณะ ประกันชีวิต 
ประกันชีวิตแบบเงินรายปV การคำนวณเบ้ียประกันผลประโยชนA และการคำนวณเงินสำรองผลประโยชนA 
 
SM342 ออฟติไมเซช่ันทางการเงิน                    3(2-2-5) 
          (Financial Optimization)            
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพยA 

การตัดสินใจทางการเงินที่เหมาะสมในสภาวะของความไมJแนJนอนโดยการแก:ไขปtญหาแบบออฟติไม
เซช่ัน (Optimization) การสร:างและกำหนดแบบรูปแบบการแก:ไขปtญหา (Formulation) ท่ีเหมาะสมเพ่ือการ
ตัดสินใจทางการเงิน โดยใช:วิธีการ โปรแกรมเชิงเส:น (Linear Programming) โปรแกรมที่ไมJเปNนเส:นตรง 
(Non-Linear Programming)  โปรแกรมเลขจำนวนเต็ม (Integer Programming)   กำหนดการพลวัตร 
(Dynamic Programming) โปรแกรมท่ีมีความนJาจะเปNน (Stochastic Programming)  หัวข:อการประยุกตAใช:
การแก:ไขปtญหาแบบออฟติไมเซช่ัน (Optimization) ท่ีนJาสนใจทางการเงินเชJน การคำนวนสัดสJวนการลงทุนท่ี
ให:ผลตอบแทนตJอความเส่ียงท่ีดีท่ีสุด (Portfolio Optimization) 
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SM417 สมการเชิงอนุพันธAยJอย 3(3-0-6) 
(Partial Differential  Equations) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SM318 สมการเชิงอนุพันธA 
สมการเชิงอนุพันธAยJอยอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธAยJอยอันดับสอง  การแยกประเภทของสมการ

เชิงอนุพันธAยJอย  ปtญหาคJาเริ่มต:น  ปtญหาคJาขอบ  สมการคลื่น  สมการการแพรJ  สมการลาปลาส  วิธีการหา
ผลเฉลยแบบฟูริเยรA  วิธีการหาผลเฉลยวิธีการแปลง  การประยุกตA  
 
• ด?านการวิเคราะห5ข?อมูลทางการเงิน 

SM255 การวิเคราะหAงบการเงิน 2                                                                        3 (3-0-6) 
     (Financial Statement Analysis II) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน 
          แนวคิดทางบัญชีและความรู:พื้นฐานการวิเคราะหAงบการเงินมาประยุกตAในการหามูลคJาหุ:นของบริษัท
ในอุตสาหกรรมตJางๆ โดยใช:แบบจำลองทางการเงินประเภทตJางๆ พัฒนาทักษะในการเขียนรายงานวิเคราะหA
หลักทรัพยAตามรูปแบบมาตรฐานท่ีใช:ในบริษัทหลักทรัพยA 
 
SM321 การอJานรายงานวิเคราะหAทางด:านเศรษฐกิจและการเงิน 3(3-0-6) 

(Interpretations of Economic and Financial Analysis) 
เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน หรือ BA205 การเงินธุรกิจ 

วิธีการวิเคราะหAทางด:านเศรษฐกิจและการเงิน เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช:ในการวิเคราะหA  การอJาน
รายงานทางเศรษฐกิจและการเงิน การแก:วิกฤตการณAและข:อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับหนJวยงานในองคAกรธุรกิจ
โดยใช:กรณีศึกษา 

 
• ด?านการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการการเงิน 

AC955 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
(Managerial Accounting) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน AC954 หลักการบัญชี 2 
 การนำข:อมูลทางการบัญชีมาใช:เพื่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ โดยศึกษา
ถึงการวิเคราะหAความสัมพันธAระหวJางต:นทุน ปริมาณ และกาไร การใช:ข:อมูลต:นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะส้ัน 
การวิเคราะหAงบการเงิน งบกระแสเงินสด การจัดทางบประมาณ ต:นทุนมาตรฐาน การบัญชีตามศูนยAความ
รับผิดชอบ และการตัดสินใจเก่ียวกับการจJายลงทุน 
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SM339 การเงินสJวนบุคคล 3(3-0-6) 
(Personal Finance) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ศึกษากJอน SC251 การวิเคราะหAงบการเงิน   
การวางแผนการเงินสJวนบุคคล แนวคิดและเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด:วย บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร การกู:ยืม บัตรเครดิต กองทุนการเงินตJาง ๆ ทางเลือกและการจัดการงบประมาณการลงทุนสJวนบุคคล 
รวมถึงการจัดการ Portfolio สJวนบุคคล 
 
SM341 การวิเคราะหAและสร:างแบบจำลองทางธุรกิจ                                                        3(3-0-6) 
           (Business Model and Analysis)      
เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
 การเขียนแผนธุรกิจจำลอง เทคนิคการวิเคราะหAและกลยุทธAการดำเนินธุรกิจ เทคนิคการพัฒนา 
Scenario การวิเคราะหAผู:มีสJวนได:สJวนเสีย และวิธีการบริหารการจัดการความเส่ียงของธุรกิจ 
 
• ด?านวิชาเอกเลือกท่ัวไป 

SM311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6) 
(Business English) 

เง่ือนไขกJอนเรียน : ไมJมี 
การใช:ภาษาอังกฤษในการอJานขJาวและบทความทางเศรษฐกิจและการเงิน  รวมทั้งฝ°กการเขียน

บทความ  การสนทนา  และการวิเคราะหAประเด็นปtญหาตJาง ๆ ทางเศรษฐกิจและการเงิน 
 
SM335 การฝ°กงาน                                                                                         3(0-40-0) 
          (Internship) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :  ลงทะเบียนมาแล:วไมJน:อยกวJา 6 ภาคการศึกษา หรือได:รับความเห็นชอบจากคณบดี 
 การทำงานจริงในหนJวยงานที่เกี่ยวข:องกับการเงิน การธนาคาร การประกันภัย บริษัทหลักทรัพยAหรือ
หนJวยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ผJานการเห็นชอบจากสาขาวิชา เปNนเวลาอยJางน:อย 300 ชั่วโมง พร:อมท้ัง
จัดทำรายงานเก่ียวกับงานท่ีทำเพ่ือนำเสนอ 
 
SM423 หัวข:อพิเศษทางวิศวกรรมการเงิน                                                                3(3-0-6) 

(Special Topics in Financial Engineering) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :   ไมJมี   
           ศึกษาเจาะลึกลักษณะเฉพาะเรื ่อง ประเด็น หรือหัวข:อทางการเงินที ่นJาสนใจในปtจจุบันที ่เปNน
ประโยชนAสำหรับนักศึกษา 
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SM800 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) 

(Co-operative Education) 
เง่ือนไขกJอนเรียน :  ลงทะเบียนมาแล:วไมJน:อยกวJา 6 ภาคการศึกษาหรือได:รับความเห็นชอบจากคณบดี 

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอยJางมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเปNนระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต:องเข:ารับการเตรียมความพร:อมทั้งทางด:านวิชาการ และ
การปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยูJภายใต:การกำกับดูแลของอาจารยAที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานท่ี
ปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน<งและคุณวุฒิของอาจารยC 
3.2.1 อาจารยCประจำหลักสูตร 

ลำดับ
ท่ี 

เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

ตำแหน7ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปI พ.ศ. 

1 310130041XXXX ผู)ช+วย
ศาสตราจารย4 
(สถิติ) 

นางบุญหญิง สมร+าง พบ.ม. 
วท.บ. 

สถิติประยุกต4 
วิทยาศาสตร4ท่ัวไป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร4  
จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 

2529 
2524 

2 393030024XXXX ผู)ช+วย
ศาสตราจารย4 
(สถิติ) 

นางสาวลักขณา เศาธยะนันท4 สต.ม. 
วท.บ. 

สถิติ  
คณิตศาสตร4 

จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4  
วิทยาเขตหาดใหญ+ 

2534 
2526 

3 310220124XXXX อาจารย4 นายประยง  มหากิตติคุณ วท.ม. 
กศ.บ. 

  สถิติ  
 คณิตศาสตร4 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2538 
2526 

4 310120144XXXX ผู)ช+วย
ศาสตราจารย4 
(สถิติประยุกต4) 

นางระวีวรรณ เหล็งขยัน บธ.ม. 
วท.ม. 
วท.บ. 

บริหารธุรกิจ-กลุ+มการเงิน 
สถิติ 
เกษตรศาสตร4 

มหาวิทยาลัยหอการค)าไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 

2551 
2541 
2534 

5 393030026XXXX อาจารย4 
 

นางสาววรรณี  ลาภจินดา ปร.ด. 
 

บธ.ม. 
ศศ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร4 
 
บริหารธุรกิจ-กลุ+มการเงิน 
ศึกษาศาสตร4-การสอนศึกษาศาสตร4 
(คณิตศาสตร4) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยหอการค)าไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร4 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร4 วิทยาเขตปaตตานี 

2557 
 

2563 
2540 
2538 

3.2.2 ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ง.) 
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4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (การฝ;กงาน หรือ สหกิจศึกษา) 
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู:ใช:บัณฑิต ผู:ใช:บัณฑิตมีความต:องการให:บัณฑิตมีประสบการณI

ในวิชาชีพกJอนเข:าสูJตลาดงาน ดังนั้นในหลักสูตรจึงจัดให:มีรายวิชาสหกิจศึกษาเปNนวิชาเอกเลือก และในทาง
ปฏิบัติหลักสูตรได:กระตุ:นให:นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว:นแตJกรณีที่นักศึกษาขาดคุณสมบัติที่จะเข:า
ฝWกในรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.1 ผลการเรียนรูHของประสบการณ'ภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรู:ประสบการณIภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
4.1.1 ได:รับทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

4.1.2 สามารถบูรณาการความรู:ท่ีเรียนมาสูJการปฏิบัติได:อยJางเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธIและสามารถทำงานรJวมกับผู:อ่ืนได:ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข:าใจวัฒนธรรมขององคIกร ตลอดจนสามารถปรับตัวให:เข:า

กับสถานประกอบการได: 
4.1.5 มีความกล:าในการแสดงออก และนำความคิดสร:างสรรคIไปใช:ประโยชนIในการปฏิบัติงานท่ี

ได:รับมอบหมายจากผู:บังคับบัญชาได: 

4.2 ชLวงเวลา  
การฝWกงาน ภาคฤดูร:อน ของปbการศึกษาท่ี 3  
สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปbการศึกษาท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขHอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
ข:อกำหนดในการทำโครงงาน  ต:องเปNนหัวข:อที่เกี่ยวข:องกับการประยุกตIด:านวิศวกรรมการเงินโดยให:

นักศึกษาประมวลผลความรู:ทางทฤษฎี และประยุกตIวิชาตJาง ๆ ท่ีได:ศึกษาผJาน 

5.1 คำอธิบายโดยยLอ  
นักศึกษาสามารถเลือกหัวข:อโครงงานตามความสนใจและความถนัด โดยต:องเปNนหัวข:อท่ี

เกี่ยวข:องกับการประยุกตIด:านวิศวกรรมการเงิน โดยให:นักศึกษาประมวลผลความรู:ทางทฤษฎี และประยุกตI

วิชาตJาง ๆ ท่ีได:ศึกษาผJานมา 
5.2 ผลการเรียนรูH 

นักศึกษามีความรู:ลึกซึ้งในหัวข:อโครงงาน สามารถแสดงความคิดริเริ่ม สามารถเลือกใช:รูปแบบ

การนำเสนอได:อยJางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน โดยเฉพาะอยJางยิ่งมีทักษะในการเรียนรู:อยJาง
ตJอเน่ืองเพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 
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5.3 ชLวงเวลา 
 การฝWกงาน ภาคฤดูร:อน ของปbการศึกษาท่ี 3 

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ 2 ของปbการศึกษาท่ี 4 
5.4 จำนวนหนLวยกิต 

การฝWกงาน จำนวน 3 หนJวยกิต 

สหกิจศึกษา จำนวน 6 หนJวยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการกำหนดชั่วโมงการให:คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให:คำปรึกษา ให:ข:อมูลขJาวสารเกี่ยวกับ

หัวข:อทางด:านวิศวกรรมการเงิน โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย และ แนะนำวารสารทางการเงินให:นักศึกษา
ค:นคว:า 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก:าวหน:าในการทำสัมมนา โดยบันทึกในสมุดให:คำปรึกษาโดยอาจารยIท่ี

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได: กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา ในการกำหนดให:นักศึกษา
ค:นคว:า 

 
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรูH กลยุทธ'การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด:านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตJงกาย การเข:าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธIท่ี
ดี และการวางตัวในการทำงานในบางรายวิชาท่ี

เกี ่ยวข:องและในกิจกรรมปiจฉิมนิเทศกJอนท่ี
นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

ด:านภาวะผู:นำ และความรับผิดชอบตลอดจนมี

วินัยในตนเอง 

- กำหนดให:มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต:องทำงานเปNน

กลุJม  และมีการกำหนดหัวหน:ากลุJมในการทำ
รายงาน  ตลอดจนกำหนดให:ทุกคนมีสJวนรJวมใน
การนำเสนอรายงาน  เพ ื ่อเป Nนการฝ Wกให:

นักศึกษาได:สร:างภาวะผู:นำและการเปNนสมาชิก
กลุJมท่ีดี 
- มีกติกาที ่จะสร:างวินัยในตนเอง เชJน การเข:า

เรียนตรงเวลา เข:าเรียนอยJางสม่ำเสมอ การมี
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

สJวนรJวมในชั้นเรียน สJงเสริมให:มีการแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - จัดกิจกรรมสJงเสริมความรู :ด:านจรรยาบรรณ

วิชาชีพทางการเงิน  และมีการให:ความรู :ถึง
ผลกระทบตJอสังคมและข:อกฎหมายที่เกี่ยวข:อง
กับการกระทำความผิดเกี ่ยวกับธุรกรรมทาง

การเงิน 

ความสามารถพิเศษทางด:านวิชาชีพ - จัดโครงการหรือสนันสนุนให:นักศึกษาเข:ารJวม
โครงการจากหนJวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเพ่ือสJงเสริมให:มีการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการเงิน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูHในแตLละดHาน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูHดHานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต:องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให:สามารถดำเนินชีวิตรJวมกับผู:อื่นในสังคมอยJางราบร่ืน

และเปNนประโยชนIตJอสJวนรวม  นอกจากนี้การจะเปNนผู:ประกอบการทางด:านการเงินนั้น มีความจำเปNนอยJางย่ิง
ที่จะต:องมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงความซื่อสัตยIสุจริตคJอนข:างสูงมากไมJเชJนนั้นอาจเกิดความเสียหายท้ัง

ตJอตนเองและสังคม อาจารยIผู:สอนแตJละวิชาจึงต:องพยายามสอดแทรกเนื้อหา ยกตัวอยJางประกอบ เพื่อให:
นักศึกษาสามารถเห็นภาพได:ชัดเจนขึ้น มีการสJงเสริมใหพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร:อมกับความรู:ที่ได:รับ
จากการเรียน รวมท้ังอาจารยIต:องมีคุณสมบัติด:านคุณธรรม จริยธรรม อยJางน:อย 4 ข:อตามท่ีระบุไว:ดังน้ี 

1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตJอตนเองและสังคม  
2) มีความซ่ือสัตยIสุจริตในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
3) มีความรู:ความเข:าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

4) เคารพ และปฏิบัติตามกฎและข:อบังคับขององคIกรและสังคม 
2.1.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชHพัฒนาการเรียนรูHดHานคุณธรรม จริยธรรม 

กำหนดให:มีวัฒนธรรมองคIกร เพื่อเปNนการปลูกฝiงให:นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน:นการเข:า

ชั้นเรียนให:ตรงเวลา  ตลอดจนการแตJงกายที่เปNนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   นักศึกษาต:องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทำงานกลุJมต:องฝWกให:รู:หน:าที่ของการเปNนผู:นำกลุJมและการเปNนสมาชิกกลุJม ความซื่อสัตยI
โดยต:องไมJกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ:านของผู:อื่น เปNนต:น  นอกจากนี้อาจารยIผู:สอนทุกคน

ต:องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา   รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสJงเสริมคุณธรรม 
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จริยธรรม เชJน การยกยJองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนIแกJสJวนรวม เสียสละ รู:จักการบำเพ็ญประโยชนIเพ่ือ
สJวนรวม รวมถึงการมีจิตสาธารณะอีกด:วย 

 
2.1.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูHดHานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข:าชั ้นเรียน  การสJงงานตามกำหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  และการเข:ารJวมกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร:อมเพรียงของนักศึกษาในการเข:ารJวมกิจกรรมในช้ันเรียน 
3) ปริมาณการทำทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน:าท่ีท่ีได:รับมอบหมาย 
 
2.2 ความรูH 

2.2.1 ผลการเรียนรูHดHานความรูH 
นักศึกษาต:องมีความรู:เกี่ยวกับวิศวกรรมการเงิน มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรู:เกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นต:องเปNนสิ่งที่นักศึกษาต:องรู:เพื่อใช:ประกอบอาชีพและชJวยพัฒนาสังคม  ดังนั้นมาตรฐาน

ความรู:ต:องครอบคลุมส่ิงตJอไปน้ี 
1) มีความรู:ความเข:าใจในศาสตรIด:านวิศวกรรมการเงิน 
2) มีความรู: ความเข:าใจในสาระสำคัญของศาสตรIที่เกี่ยวข:องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

เชJน คณิตศาสตรI สถิติ การโปรแกรมคอมพิวเตอรI บริหาร บัญชี และเศรษฐศาสตรI 
3) สามารถนำหลักการและทฤษฎีไปประยุกตIในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความรู:เก่ียวกับความก:าวหน:าทางวิชาการและวิชาชีพ 

การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทำได:โดยการทดสอบจากข:อสอบของแตJละวิชาในชั้นเรียน
ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยูJในหลักสูตร  

2.2.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชHพัฒนาการเรียนรูHดHานความรูH 
ใช:การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบสอนผJานระบบ Hybrid-learning  การทำรายงาน

โดยเน:นหลักการทางทฤษฎีและประยุกตIทางปฏิบัติในสภาพแวดล:อมจริง  โดยทันตJอการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกรรมทางการเงิน  ทั้งนี ้ ให:เปNนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ   

นอกจากน้ีจัดให:มีการเรียนรู:จากสถานการณIจริงโดย 
1) การศึกษาดูงานจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพยI สถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพยIแหJง

ประเทศไทย 

2) เชิญผู:เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณIทางการเงินมาเปNนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  
3) การฝWกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยเน:นให:นักศึกษาไปสหกิจศึกษา 

2.2.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูHดHานความรูH 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด:านตJาง ๆ คือ 
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1) การทดสอบยJอย  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 

3) ประเมินจากหัวข:อสัมมนาท่ีนักศึกษาเลือก 
4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 
2.3 ทักษะทางป[ญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูHดHานทักษะทางป[ญญา 
นักศึกษาต:องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได:  โดยพึ่งตนเองได:เมื่อจบการศึกษา

แล:ว  ดังนั้นนักศึกษาจำเปNนต:องได:รับการพัฒนาทักษะทางปiญญาไปพร:อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู:
เกี่ยวกับวิศวกรรมการเงินในขณะที่สอนนักศึกษา  อาจารยIต:องเน:นให:นักศึกษาคิดหาเหตุผล  เข:าใจที่มาและ

สาเหตุของปiญหา  วิธีการแก:ปiญหารวมทั้งแนวคิดด:วยตนเอง  ไมJสอนในลักษณะทJองจำ  นักศึกษาต:องมี
คุณสมบัติตJาง ๆ จากการสอนเพ่ือให:เกิดทักษะทางปiญญาดังน้ี 

1) มีความสามารถสืบค:นและรวบรวมข:อมูลสารสนเทศจากแหลJงตJาง ๆ อยJางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถคิดวิเคราะหIอยJางเปNนระบบ  และสามารถบูรณาการความรู:จากสาขาวิชา
เพ่ือแก:ไขปiญหาทางการเงิน 

3) มีความสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก:ไขปiญหาในสถานการณIตJาง ๆ ได:อยJาง

สมเหตุสมผล 
2.3.2 กลยุทธ'การสอนท่ีใชHพัฒนาการเรียนรูHดHานทักษะทางป[ญญา 

1) กำหนดปiญหาหรือกรณีศึกษาให:นักศึกษาแก:ปiญหา จัดกลุJมนักศึกษา กลุJมละ 2-3 คน 

2) ให:นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก:ปiญหาและวิธีการแก:ปiญหาโดยการประยุกตIความรู:ท่ี
เรียนมา 

3) ฝWกให:นักศึกษาอภิปรายผลท่ีได:ในช้ันเรียน 

2.3.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูHดHานทักษะทางป[ญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชJน ประเมินจากการสังเกต

พฤติกรรม การทดสอบยJอย การนำเสนอรายงานในช้ันเรียน เปNนต:น 

 
2.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูHดHานทักษะความสัมพันธ'ระหวLางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
เมื่อนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพซึ่งต:องพบปะกับผู:คนที่หลากหลาย  ดังนั้นนักศึกษาควรมี

ความสามารถในการติดตJอสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธIที่ดี มีภาวะผู:นำ และสามารถปรับตัวในการทำงานรJวมกับ
ผู:อื่นได:อยJางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงสอดแทรกวิธีการที่จะสJงเสริมคุณลักษณะข:างต:น  

หรืออาจให:นักศึกษาเข:าเรียนวิชาทางด:านสังคมศาสตรIเก่ียวกับคุณสมบัติตJาง ๆ น้ี 
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1) สามารถทำงานเปNนทีม แสดงภาวะ การเปNนผู:นำ หรือการเปNนสมาชิกของทีมได:อยJาง
เหมาะสม  

2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและสามารถแสดงความเห็นที่แตกตJางได:อยJางสร:างสรรคI  เพ่ือ
เอ้ือตJอการแก:ไขปiญหาของทีมได: 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู:เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยJางตJอเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชHพัฒนาการเรียนรูHดHานทักษะความสัมพันธ'ระหวLางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ใช:การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให:มีการทำงานเปNนกลุJม  การทำงานที่ต:องประสานงานกับ

ผู:อ่ืน  หรือต:องค:นคว:าหาข:อมูลจากการสัมภาษณIบุคคลอ่ืน  หรือผู:มีประสบการณI  โดยนักศึกษาสามารถเข:าใจ
ตอบคำถามในทุกประเด็นในงานท่ีทำในกลุJมท้ังหมดได: 

2.4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรู HดHานทักษะความสัมพันธ'ระหวLางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรม ผลงาน และการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุJมใน
ช้ันเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรJวมกิจกรรมตJาง ๆ  

 
2.5 ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู HดHานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใชHเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) สามารถเลือกและประยุกตIใช:เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรIท่ีเกี่ยวข:องอยJางเหมาะสมใน
การศึกษาค:นคว:าและเสนอแนะแนวทางในการแก:ไขปiญหา  

2) สามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข:อมูล ประมวลผล แปลความหมาย 
และนำเสนอข:อมูลสารสนเทศได:อยJางเหมาะสม 

3) สามารถส่ือสารได:อยJางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถเลือกใช:รูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับกลุJมบุคคลท่ีแตกตJางกันได: 
2.5.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชHพัฒนาการเรียนรูHดHานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การเรียนการสอนโดยฝWกให:นักศึกษาระดมความคิด คิดวิเคราะหI และนำเทคโนโลยีมาชJวยใน

การแก:ปiญหา  โดยกำหนดกรณีศึกษาให:นักศึกษาระดมความคิด เร่ิมจากการรวบรวมข:อมูล การนำเสนอข:อมูล 
การวิเคราะหIข:อมูลโดยใช:โปรแกรม และการนำเสนอข:อมูล  โดยใช:โปรแกรมสำเร็จรูป เชJน Microsoft word, 

Microsoft Excel และ Microsoft Power Point และการใช:เคร่ืองคำนวณทางการเงิน เปNนต:น 
 
2.5.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูHดHานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชH

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช:ทฤษฎี การเลือกใช:เครื ่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หรือคณิตศาสตรIและสถิติ ท่ีเก่ียวข:อง 

2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข:อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช:เครื่องมือตJาง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาตJาง ๆ ท่ีมีการนำเสนอตJอช้ันเรียน 
 

3. ความสัมพันธ'ของผลการเรียนรูH และผลลัพธ'ผูHเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานที่ 1 
ด:านผลลัพธIผู:เรียน ดังน้ี 

 (1.1) เปNนบุคคลที่มีความสามารถ และความรอบรู:ด:านตJาง ๆ ในการสร:างสัมมาอาชีพ ความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู:ตลอดชีวิต โดยเปNนผู:มีคุณธรรม
ความเพียร มุJงม่ัน มานะ บากบ่ัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชีพ  

 (1.2) เปNนผู:รJวมสร:างสรรคIนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 ใความสามารถในการบูรณาการศาสตรI
ตJาง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก:ไขปiญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปNนผู:ประกอบการ รู:เทJาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร:างโอกาสและเพ่ิมพูนมูลคJาให:กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

 (1.3) เปNนพลเมืองที่เข:มแข็ง มีความกล:าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในคงวามถูกต:อง รู:คุณคJาและ
รักษIความเปNนไทยรJวมมือรวมพลังเพื่อสร:างสรรคIการพัฒนาและเสริมสร:างสันติสุข อยJางยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประชาคมโลก 

 

ด"าน ผลการเรียนรู" 

ผลลัพธ1ผู"เรยีนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผู"มีความรู"

ความสามารถ 
รอบด"าน 

ผู"ร?วมสร"างสรรค1
นวัตกรรม 

พลเมืองที่เข"มแข็ง 

คุณธรรมจริยธรรม 1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความ

รับผิดชอบต=อตนเองและสังคม  

2) มีความซื่อสัตยCสุจริตใน การ

ปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 

3) มีความรูJความเขJาใจในหลัก

จริยธรรม คุณธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

4) เคารพและปฏิบัติตามกฎและ

ขJอบังคับขององคCกรและสังคม 

 

P  P 

ความรูJ 1) มีความรูJความเขJาใจในศาสตรCดJาน

วิศวกรรมการเงิน 

 P P 
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ด"าน ผลการเรียนรู" 

ผลลัพธ1ผู"เรยีนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผู"มีความรู"

ความสามารถ 
รอบด"าน 

ผู"ร?วมสร"างสรรค1
นวัตกรรม 

พลเมืองที่เข"มแข็ง 

2) มีความรูJ ความเขJาใจในสาระสำคัญ

ของศาสตรCที่เกี่ยวขJองกับสาขาวิชา

วิศวกรรมการเงิน เช=น คณิตศาสตรC 

สถิติ การโปรแกรมคอมพิวเตอรC 

บริหาร บัญชี และ เศรษฐศาสตรC 

3) สามารถนำหลักการและทฤษฎีไป

ประย ุกต C ในการปฏ ิบ ัต ิ งานใน

วิชาชีพ 

4) มีความรู Jเกี ่ยวกับความกJาวหนJา

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

ทักษะทางปZญญา 1) มีความสามารถสืบคJนและรวบรวม

ขJอมูลสารสนเทศจากแหล=งต=าง ๆ 

อย=างมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถคิดวิเคราะหCอย=าง

เป]นระบบ  และสามารถบูรณาการ

ความรู Jจากสาขาวิชาเพื ่อแกJไข

ปZญหาทางการเงิน 

3) ม ีความสามารถต ัดส ินใจเล ือก

ทางเล ือกในการแกJไขปZญหาใน

สถานการณ Cต = า ง  ๆ  ได J อย = า ง

สมเหตุสมผล 

 

P P  

ทักษะความสัมพันธC

ระหว=างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) สามารถทำงานเป]นทีม แสดงภาวะ 

การเป]นผูJนำ หรือการเป]นสมาชิก

ของทีมไดJอย=างเหมาะสม  

2) สามารถแสดงความคิดริเริ ่มและ

ความเห็นต=างอย=างสรJางสรรคCเอื้อ

ต=อการแกJไขปZญหาของทีมไดJ 

3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูJ

อย=างต=อเนื่อง  เพื่อพัฒนาตนเอง

และอาชีพ 

 

P  P 
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ด"าน ผลการเรียนรู" 

ผลลัพธ1ผู"เรยีนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ผู"มีความรู"

ความสามารถ 
รอบด"าน 

ผู"ร?วมสร"างสรรค1
นวัตกรรม 

พลเมืองที่เข"มแข็ง 

ทักษะการวิเคราะหC

เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชJ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1)  สามารถเล ือกและประยุกต CใชJ

เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรCที่

เกี่ยวขJองอย=างเหมาะสมในการศึกษา

คJนควJาและเสนอแนะแนวทางในการ

แกJไขปZญหา  

2) สามารถใชJเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเก็บรวบรวมขJอมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และนำเสนอขJอมูล

สารสนเทศไดJอย=างเหมาะสม 

3) ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ส า ร ไ ด J อ ย = า ง มี

ประสิทธิภาพ 

4) สามารถเลือกใชJรูปแบบของการ

นำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ=มบุคคล

ที่แตกต=างกันไดJ 

 

P P  

(หมายเหตุ ใส=เครื่อง P ผลลัพธCผูJเรียนตามาตรฐานการอุดมศึกษา) 

 
4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูHจากหลักสูตรสูLรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ผลการเรียนรูHในตารางมีความหมายดังน้ี 

คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบตJอตนเองและสังคม  

2) มีความซ่ือสัตยIสุจริตใน การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
3) มีความรู:ความเข:าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 
4) เคารพและปฏิบัติตามกฎและข:อบังคับขององคIกรและสังคม 

ความรูH 
1) มีความรู:ความเข:าใจในศาสตรIด:านวิศวกรรมการเงิน 

2) มีความรู: ความเข:าใจในสาระสำคัญของศาสตรIที่เกี่ยวข:องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน เชJน 

คณิตศาสตรI สถิติ การโปรแกรมคอมพิวเตอรI บริหาร บัญชี และ เศรษฐศาสตรI 
3) สามารถนำหลักการและทฤษฎีไปประยุกตIในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
4) มีความรู:เก่ียวกับความก:าวหน:าทางวิชาการและวิชาชีพ 
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          ทักษะทางป[ญญา 
1) มีความสามารถสืบค:นและรวบรวมข:อมูลสารสนเทศจากแหลJงตJาง ๆ อยJางมีประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถคิดวิเคราะหIอยJางเปNนระบบ  และสามารถบูรณาการความรู:จากสาขาวิชา

เพ่ือแก:ไขปiญหาทางการเงิน 

3) มีความสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก:ไขปiญหาในสถานการณIตJาง ๆ ได:อยJาง

สมเหตุสมผล 

ทักษะความสัมพันธ'ระหวLางบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) สามารถทำงานเปNนทีม แสดงภาวะ การเปNนผู:นำ หรือการเปNนสมาชิกของทีมได:อยJาง

เหมาะสม  
2) สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นตJางอยJางสร:างสรรคIเอื้อตJอการแก:ไขปiญหา

ของทีมได: 
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู:อยJางตJอเน่ือง  เพ่ือพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 
ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชHเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถเลือกและประยุกตIใช:เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรIที่เกี่ยวข:องอยJางเหมาะสม
ในการศึกษาค:นคว:าและเสนอแนะแนวทางในการแก:ไขปiญหา  

2) สามารถใช:เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข:อมูล ประมวลผล แปล   ความหมาย 
และนำเสนอข:อมูลสารสนเทศได:อยJางเหมาะสม 
3) สามารถส่ือสารได:อยJางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถเลือกใช:รูปแบบของการนำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับกลุJมบุคคลท่ีแตกตJางกันได: 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

l  ความรับผิดชอบหลัก  ¡  ความรับผิดชอบรอง 
• กลุ?มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด=าน 

รายวิชา 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะความสัมพันธ<
ระหว>างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห< 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช/เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
AC953 หลักการบัญชี 1 ¡ • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

AC954 หลักการบัญชี 2 • • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

EC951 เศรษฐศาสตร;มหภาคเบื้องตCน • • ¡ • ¡ • • ¡ • • • • • • • • • ¡ 

EC952 เศรษฐศาสตร;จุลภาคเบื้องตCน • • ¡ • ¡ • • ¡ • • • • • • • • • ¡ 

LW911 กฎหมายธุรกิจ • • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • ¡ ¡ ¡ 

SC113 แคลคูลัส 1 • ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ • ¡ 

SC114 แคลคูลัส 2 • ¡ • • • ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ • ¡ 

SC216 คณิตศาตร;การเงิน ¡ • • ¡ ¡ • • ¡ ¡ • • ¡ ¡ • ¡ • • ¡ 

SC217 ทฤษฎีความนVาจะเปYนเบื้องตCน ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • • • • 

SC251 การวิเคราะห;งบการเงิน • • ¡ • ¡ • • ¡ ¡ • • ¡ • ¡ • • ¡ ¡ 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน •     • •   •    •  •   

SC254 การวิเคราะห;ขCอมูลและสถิติ 1 ¡ • •  • • • • • • ¡ ¡ ¡ ¡ • • ¡ • 
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• กลุ?มวิชาเอกบังคับ 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ<

ระหว>างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห< 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข • ¡ • • ¡ • • ¡ ¡ ¡ • ¡ • ¡ • ¡ ¡ • 

SM258 ตลาดการเงิน • • • • • • ¡ ¡ ¡ • • ¡ ¡ • ¡ • • ¡ 

SM259 การจัดการทางการเงิน ¡ • • ¡ • • • ¡ ¡ • • • ¡ • • • ¡ ¡ 

SM318 สมการเชิงอนุพันธ; • ¡ • • ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ • ¡ ¡ ¡ 

SM322 คอมพิวเตอร;ประยุกต;เพื่อการจัดการทาง

การเงิน 

• •   ¡ • • • ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ • • ¡ ¡ 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพย; • • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

SM337 ตราสารอนุพันธ; • • • ¡ • • • ¡ • • ¡ ¡ ¡ • • • ¡ • 

SM338 การจัดการความเสี่ยง • • • ¡ ¡ • • ¡ • • ¡ • • • • • • ¡ 

SM340 การวิเคราะห;ขCอมูลและสถิติ 2 • • • • ¡ • ¡ ¡ ¡ ¡ • • ¡ ¡ • • ¡ • 

SM418 การจำลองตัวแบบทางการเงิน • • ¡ • ¡ • ¡ ¡ • ¡ ¡ • • • • • • ¡ 

SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน • ¡ • • • • • • • • • • • • ¡ ¡ • • 
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• กลุ?มวิชาเอกเลือก 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ<

ระหว>างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห< 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
• ด/านการโปรแกรมและเทคโนโลยีการเงิน                   

SM254 การโปรแกรมทางการเงินขั้นสูง   •     • •   •  •    •   

SM256 การนำเสนอขCอมูลใหCเห็นภาพ      •     • •   •  •    •   

SM257 การจัดการขCอมูลทางการเงินขนาดใหญV •     • •   •  •    •   

SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับการสรCาง

แบบจำลองทางการเงิน     
• • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ ¡ 

SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน       •       •  •    •  •   

SM333 การประมวลผลแบบกลุVมเมฆเบื้องตCน •       •  •    •  •   

SM334 ปhญญาประดิษฐ;    •       •  •    • •    

SM419 การทำเหมืองขCอมูล •      •   • • •    •   

• ดCานการประยุกต;ทางทฤษฎีคณิตศาสตร;และ

สถิต ิ

                  

SM323 วิจัยทางการเงิน • • • • ¡ • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ ¡ • • • ¡ 

SM325 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม • ¡ ¡ ¡ ¡ • • ¡ • ¡ • • ¡ ¡ • ¡ ¡ ¡ 

SM326 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตCน • ¡ • • • • • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ • • • • 

SM327 สถิติวิเคราะห;ตัวแปรเชิงพห ุ • • ¡ • ¡ • ¡ ¡ • ¡ ¡ • • • • • • ¡ 
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รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู/ ทักษะทางป7ญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ<

ระหว>างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห< 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช/เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
SM329 คณิตศาสตร;ประกันภัย • • • ¡ • • • • ¡ • • • ¡ ¡ • • • ¡ 

SM342 ออฟติไมเซชั่นทางการเงิน   ¡ ¡ • • • • • • • • • ¡ ¡ • • • • ¡ 
SM417 สมการเชิงอนุพันธ;ยVอย • ¡ ¡ ¡ ¡ • • ¡ ¡ • ¡ ¡ • ¡ • ¡ ¡ ¡ 

• ดCานการวิเคราะห;ขCอมูลทางการเงิน                   

SM255 การวิเคราะห;งบการเงิน 2 • • • ¡ ¡ ¡ • ¡ • • • • • ¡ ¡ • • ¡ 

SM321 การอVานรายงานวิเคราะห;ทางดCานเศรษฐกิจ

และการเงิน 

• • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

• ดCานการบริหารการจัดการธุรกิจและการ

จัดการการเงิน 
                  

AC955 การบัญชบีริหาร • • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

SM339 การเงินสVวนบุคคล • • • • ¡ ¡ • • • • • ¡ ¡ • • • ¡ ¡ 

SM341 การวิเคราะห;และสรCางแบบจำลองทางธุรกิจ • • • • ¡ ¡ • ¡ • • • • • ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

• ดCานวิชาเอกเลือกทั่วไป                   

SM311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ • • o • • o • o • o o o o o o o • o 

SM335 การฝmกงาน      • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

SM423 หัวขCอพิเศษทางวิศวกรรมการเงิน     • • • • • • • • • • • • ¡ ¡ • • • • 

SM800 สหกิจศึกษา • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธ2การเรียนรู:เม่ือส้ินภาคการศึกษา (ระบุเปIนแตLละปMการศึกษาจนครบ
ระยะเวลาของหลักสูตร) 

ช้ันป@ รายละเอียด 

ช้ันป@ท่ี 1 มีความรู: ความเข:าใจในพ้ืนฐานทางด:านการคำนวณคณิตศาสตรN สถิติ และด:าน

เศรษฐกิจการเงินในภาพรวม 

ช้ันป@ท่ี 2 มีความรู:ความเข:าใจทางด:านตลาดการเงิน วิเคราะหNงบการเงินและสามารถเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรNบางภาษาข้ันพ้ืนฐานได: 

ช้ันป@ท่ี 3 สามารถเข:าใจหลักการลงทุน การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน มีความรู:ทางด:าน
คณิตศาสตรNข้ันสูงและสามารถนำมาประยุกตNสร:างโมเดลทางการเงินได: รวมท้ังสามารถ
ฝYกงานรZวมกับหนZวยงานทางด:านการเงินในภาคฤดูร:อนได: 

ช้ันป@ท่ี 4 นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู:ทางด:านการเงินการลงทุน มีความพร:อมท่ีจะเข:าสูZ
ตลาดงาน 

 
หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ2ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ2ในการให:ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป`นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทย วZาด:วยการศึกษา

ระบบหนZวยกิต ข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ขณะนักศึกษายังไมLสำเร็จการศึกษา 
กำหนดให:ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู:ของนักศึกษาเป`นสZวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต:องทำความเข:าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู:ประเมินภายนอกจะต:องสามารถตรวจสอบได: การทวนสอบในระดับรายวิชาให:นักศึกษา

ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข:อสอบให:เป`นไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินข:อสอบโดยผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู:ของนักศึกษา ทำวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบ

อาชีพของบัณฑิตอยZางตZอเนื่องและนำผลวิจัยที่ได:ย:อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและ

หลักสูตร  รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนZวยงาน โดยดำเนินการดังตZอไปน้ี 
2.2.1 ภาวะการได:งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตZละรุ Zนที ่จบการศึกษาในด:านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตZอความรู: ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 60 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู:ประกอบการ โดยการขอเข:าสัมภาษณN หรือ การสZงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข:าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตZาง 

ๆ  
2.2.3 การประเมินตำแหนLงและหรือความก:าวหน:าในสายงานของบัณฑิต สZงแบบสอบถามถึง

ตำแหนZงงานของบัณฑิต ท่ีสำเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินความก:าวหน:าในสายงานท่ีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา  

2.2.4 การประเมินสมรรถนะของตนเองจากนักศึกษา ในแงZของความพร:อมและความรู:จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปjด
โอกาสให:เสนอข:อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให:ดีย่ิงข้ึนด:วย 

2.2.5 ความเห็นจากผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป`นอาจารยNพิเศษ ตZอความ
พร:อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข:องกับกระบวนการเรียนรู: และการพัฒนาองคNความรู:
ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ2การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 นักศึกษาทีมีสิทธ์ิได:รับอนุปริญญา ปริญญา ต:องมีคุณสมบัติครบถ:วน ดังตLอไปน้ี 
3.1.1 การให:อนุปริญญา 

นักศึกษาได:หนZวยกิตครบถ:วนตามหลักสูตรขั้นปริญญา ได:แต:มเฉลี่ยไมZถึง 2.00 แตZไมZต่ำกวZา 
1.75 หรือสอบได:หนZวยกิตตามที่กำหนดไว:ในแตZละสาขาวิชาของหลักสูตร แตZยังไมZถึงขั้นปริญญา มีสิทธิขอรับ

อนุปริญญาได: 
3.1.2 การอนุมัติปริญญา 

3.1.2.1 นักศึกษาท่ีจะได:รับอนุมัติปริญญาจะต:องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) สอบไลZได:จำนวนหนZวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด
ไว:ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทยวZาด:วยการศึกษาระบบหนZวยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 
(ภาคผนวก ก.)  

(2) ได:แต:มเฉล่ียสะสมไมZต่ำกวZา 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
(3) มีความประพฤติดี 
(4) ไมZมีพันธะติดค:างหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

(5) เข:ารZวมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยรวม 60 ชั่วโมงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(ภาคผนวก ช.) 

(6) สอบผZานข:อสอบวัดมาตรฐานความรู :ด:านภาษาอังกฤษธุรกิจ ด:านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และด:านบริหารธุรกิจ ตามเกณฑNท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
3.1.2.2 นักศึกษาที่สอบไลZได:จำนวนหนZวยกิตครบตามหลักสูตร แตZแต:มเฉลี่ยไมZถึง 2.00 จะ

ได:รับอนุมัติปริญญาก็ตZอเม่ือ 
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(1) ลงทะเบียนศึกษาวิชาที่เปjดสอนตามหลักสูตรตZอไปอีกจนกวZาจะทำแต:มเฉล่ีย
สะสมไมZต่ำกวZา 2.00 ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว:ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทยวZาด:วย

การศึกษาระบบหนZวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545  วZาด:วยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 
(2) ลงทะเบียนศึกษาซ้ำเฉพาะวิชาซึ่งนักศึกษาเคยสอบได:ลำดับขั้น D+ D หรือ F 

จนกวZาจะทำแต:มเฉลี่ยสะสมไมZต่ำกวZา 2.00 ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว:ในระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:า

ไทยวZาด:วยการศึกษาระบบหนZวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 วZาด:วยเร่ืองระยะเวลาการศึกษา 
 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย2 
 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย2ใหมL 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป`นครูแกZอาจารยNใหมZ ให:มีความรู:และเข:าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
1.2  สZงเสริมอาจารยNให:มีการเพิ่มพูนความรู: สร:างเสริมประสบการณNเพื่อสZงเสริมการสอนและการวิจัย

อยZางตZอเนื่อง สนับสนุนด:านการศึกษาตZอ ฝYกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคNกรตZาง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตZางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณN 
 
2. การพัฒนาความรู:และทักษะให:แกLอาจารย2 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สZงเสริมอาจารยNให:มีการเพิ่มพูนความรู:  สร:างเสริมประสบการณNเพื่อสZงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยZางตZอเนื่อง  สนับสนุนด:านการศึกษาตZอ ฝYกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคNกรตZางๆ  การ

ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตZางประเทศ  หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณN 
2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการการเรียนการสอนและการประเมินผลให:ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด:านอ่ืน ๆ  

2.2.1 การมีสZวนรZวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกZชุมชนท่ีเก่ียวข:องกับการพัฒนาความรู:และคุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุ:นอาจารยNทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

2.2.4 จัดให:อาจารยNทุกคนเข:ารZวมกลุZมวิจัยตZาง ๆ ของคณะ จัดให:อาจารยNเข:ารZวมกิจกรรมบริการ
วิชาการตZาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป`นไปตามเกณฑNมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหZงชาติทั ้ง 3 ข:อ คือ 

หลักสูตรมีจำนวนอาจารยNประจำหลักสูตร 5 คน โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท

และดำรงตำแหนZงผู:ชZวยศาสตราจารยN จำนวน 3 คนซึ่งอาจารยNประจำหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการย:อนหลัง
ภายใน 5 ป@ 

ในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบไปด:วยอาจารยNประจำหลักสูตร ทำ

หน:าที่ วางแผน ดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีการประชุมรZวมกับ
ผู:สอนเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให:สอดคล:องกับผลการเรียนรู :ใน มคอ.2 และกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตZาง ๆ ให:แกZนักศึกษาในแตZละภาคการศึกษา อีกทั้งรZวมกันพิจารณาการเชิญอาจารยNพิเศษในแตZละ

รายวิชาที่มีความเชียวชาญเฉพาะด:านเพื่อให:เกิดประโยชนNสูงสุดแกZนักศึกษา หลักสูตรมีแตZงตั้งกรรมการกำกับ
มาตรฐานวิชาการในการพิจารณาข:อสอบและการตัดเกรด มีการจัดทำ มคอ.3 ทุกรายวิชาและ มคอ.5 เม่ือ
สิ้นสุดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่ สกอ. กำหนด มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ความพึงพอใจ

ของผู:ใช:บัณฑิตทุกป@การศึกษาเพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการปรับหลักสูตรทุก ๆ 5 ป@ 
 
2. บัณฑิต 

จากการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตจากผู:ใช:บัณฑิตซึ่งมีการสำรวจทุกป@การศึกษา พบวZาบัณฑิตทำงาน
ตรงกับสายงานทางด:านการเงิน การลงทุนร:อยละ 80 เป`นผู :มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาครบท้ัง 5 ด:าน เป̀นอยZางดี คือ ด:านความรู: ทักษะทางปrญญา ทักษะความสัมพันธNระหวZางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ การสื่อสารและใช:เทคโนโลยี และด:านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหลักสูตรได:นำข:อเสนอแนะจาก
ผู:ใช:บัณฑิต มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให:นักศึกษามีความรู:เทZาทันตZอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปrจจุบัน 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรมีการวางแผนประชาสัมพันธNการรับนักศึกษาใหมZในทุกป@การศึกษารZวมกับหนZวยงานการรับ

นักศึกษาของฝsายประชาสัมพันธNของคณะฯ และหนZวยงานการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ให:ทุนการศึกษากับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี  

3.2 การเตรียมความพร:อมกLอนเข:าศึกษา 
หลักสูตรได:มีการวางแผนการเตรียมความพร:อมกZอนเข:าศึกษาคือ 
(1) จัดเตรียมความพร:อมทางด:านวิชาการ ได:แกZ การจัดให:มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางด:าน

คณิตศาสตรN เป̀นต:น 
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(2) จัดเตรียมความพร:อมการใช:ชีวิตอยู Zในมหาวิทยาลัย โดยให:นักศึกษาใหมZเข:ารZวมโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมZ ที่จัดโดยคณะวิชา และเข:ารZวมโครงการคZายลูกแมZไทรจิตใจงาม และคZายคุณธรรม 

จริยธรรม ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย 
3.3 การควบคุมการดูแลการให:คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกLนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

คณะมีการแตZงตั้งอาจารยNที่ปรึกษาทางวิชาการให:แกZนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปrญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยNท่ีปรึกษาทางวิชาการได: โดยอาจารยNของคณะทุกคนจะต:องทำหน:าท่ีอาจารยNท่ี
ปรึกษาทางวิชาการให:แกZนักศึกษา และทุกคนต:องกำหนดชั่วโมงให:คำปรึกษา เพื่อให:นักศึกษาเข:าปรึกษาได: 
นอกจากนี้ยังได:มีการจัดทำ Focus Group ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป@เพื่อรับทราบปrญหา ข:อร:องเรียนจาก

นักศึกษาในแตZละช้ันป@ อยZางน:อย 1 คร้ังตZอป@การศึกษา จัดทำความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันป@ท่ี 4 ท่ีมีตZอคณะ
และหลักสูตร จำนวน 1 ครั้ง การจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา (แผน 6) โดยจัดให:มีกิจกรรมที่ทำ
รZวมกันท้ัง 4 ช้ันป@  เชZน กิจกรรมผูกข:อมือน:อง กิจกรรมคZาย FE น:องพ่ีทำดีเพ่ือสังคม เป̀นต:น 

3.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร:างทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษท่ี 21 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกป@การศึกษา ซึ่งหัวข:อที่จัดเป`นหัวข:อที่ทันสมัยและ

นักศึกษาสามารถนำไปใช:ในการทำงานได:ในอนาคต เชZน จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาต การจัดอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพทางด:านวิชาการ โดยเชิญวิทยากรหรือผู:เช่ียวชาญจากภายนอกมาบรรยายให:กับนักศึกษา หรือ
การนำนักศึกษาออกไปดูงานนอกสถานท่ี ตลอดจนการสZงเสริมให:นักศึกษาเข:ารZวมการประกวดหรือแขZงขัน
ทางด:านวิชาการ  

3.5 การคงอยูL  
อัตราการคงอยูZของนักศึกษาคิดเป̀นร:อยละ 90  

3.6 ความพึงพอใจและผลการจัดการข:อเรียกร:องของนักศึกษา  
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการข:อร:องเรียนของหลักสูตรอยูZในระดับดีและทันทZวงทีโดย

นักศึกษาสามารถสZงข:อร:องเรียนในเรื่องตZาง ๆ เกี่ยวกับวิชาในหลักสูตร การใช:ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัด
กิจกรรมนักศึกษา หรือเรื่องอื่น ๆ ตามที่นักศึกษาต:องการแสดงความคิดเห็นหรือร:องเรียนได: โดยให:มีชZองทาง

ในการรับข:อร:องเรียนผZานการทำ Focus Group ผZานอาจารยNที่ปรึกษา หรือผZาน Line ของหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรZวมประชุมเพื่อแก:ปrญหาข:อร:องเรียนดังกลZาวตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึง
ประโยชนNท่ีนักศึกษาจะได:รับเป̀นสำคัญ  

 
4. อาจารย2 

4.1 การรับอาจารย2ใหมL 
มีการคัดเลือกอาจารยNใหมZตามระเบียบและหลักเกณฑNของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยNใหมZจะต:องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิศวกรรมการเงินหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข:อง 
4.2 ระบบการบริหารอาจารย2 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด:วย ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการ และ
เลขานุการ โดยมีภาระงานของประธาน รองประธาน และเลขานุการตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job 

Description) ตามคำสั่งคณะฯ ที่วท.12/2556 คณะกรรมการหลักสูตรรZวมกันจัดทำแผนงานของสาขาวิชา
ประจำป@ ด:านการบริหารอาจารยN ได:แกZ แผนพัฒนาและสZงเสริมงานวิจัย ซึ่งกำหนด KPIs 1 ตัว คือ จำนวน
ผลงานวิจัย แผนด:านการบริการวิชาการแกZสังคม กำหนด KPIs 1 ตัว คือ จำนวนอาจารยNที ่เป`นวิทยากร

ภายนอกและจำนวนอาจารยNที่เป`นวิทยากรภายนอกด:านการเงิน แผนพัฒนาด:านการเรียนการสอน กำหนด 
KPIs 1 ตัว คือ จำนวนอาจารยNที่มีการประยุกตNใช:เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และแผนพัฒนาบุคลากร คือ 
จำนวนอาจารยNท ี ่ เสนอผลงานวิชาการ มีการวางแผนการจัดการเร ียนการสอนกZอนเปjดภาคเร ียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมรZวมกันเพื่อวางแผนในการขอเปjดรายวิชา มีการจัดภาระงานสอน
ให:กับอาจารยNประจำหลักสูตรทุกคน โดยเน:นที่ความเชี่ยวชาญของอาจารยNแตZละทZาน และเป`นไปตามเกณฑN
ภาระงานสอนข้ันต่ำของมหาวิทยาลัย 

4.3 ระบบการพัฒนาอาจารย2 
คณะวิชามีนโยบายให:บุคลากรทุกระดับเข:ารZวมการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือทักษะ

วิชาชีพและความรู:ทางด:านเทคโนโลยีให:ทันสมัย อยZางน:อย 1 ครั้งตZอป@การศึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได:รZวมกับคณะในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 5 ป@สำหรับอาจารยN ทั้งด:านการศึกษาตZอ และการขอ
ดำรงตำแหนZงทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข:อง มีการรายงานร:อยละของอาจารยNท่ีมีตำแหนZงทางวิชาการทุก
ป@ มีการเผยแพรZผลงานทางวิชาการของอาจารยNทุกป@การศึกษา 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู:เรียน 

5.1 ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน เป`นหลักสูตรที่มุZงเน:นให:นักศึกษานำความรู:

คณิตศาสตรN สถิติ และการโปรแกรมคอมพิวเตอรNมาใช:ในการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน 
เพื่อปáองกันความเสี่ยงจากการลงทุน จึงเป̀นหลักสูตรสมัยใหมZ และเป̀นที่ต:องการของตลาดงานในปrจจุบัน โดย

สาระวิชาในหลักสูตรจะเป̀นรายวิชาท่ีทันสมัยตZอการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน 
5.2 การกำหนดผู:สอน  

ประชุมอาจารยNเพื่อกำหนดภาระงานสอนกZอนเริ่มภาคการศึกษาใหมZ ซึ่งหลักสูตรพิจารณาผู:สอนจาก

ความเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ บางวิชาอาจจะมีการเชิญอาจารยNพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในด:านวิชาชีพมาสอน  
5.3 การกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู: (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ

เรียนการสอน  
กำหนดให:อาจารยNผู:สอนทุกรายวิชาจะต:องจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 กZอนวันเปjดภาคเรียน และ

กำหนดให:สZง มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสอบไลZวันสุดท:าย 
5.4 การประเมินผลการเรียนรู:ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหLงชาติ  
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หลักสูตรมีแผนการประเมินผลการเรียนรู: ท่ีได:ระบุในหมวดท่ี 5 หลักเกณฑNในการประเมินผลนักศึกษา 
ตาม มคอ.2 และมีการประเมินผลการเรียนรู:ในแตZละรายวิชาตาม มคอ.3 (ตามเอกสาร มคอ.3) 

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
 มคอ.7) มีการแตZงตั้งผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา พร:อมดำเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู:และรายงานผล โดยกรรมการประเมินผลการศึกษา และ กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู: 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจำป@ เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณN และ วัสดุ

ครุภัณฑN เครื่องมืออยZางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร:างสภาพแวดล:อมให:

เหมาะสมกับการเรียนรู:ด:วยตนเองของนักศึกษา 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูLเดิม 

คณะวิชามีความพร:อมด:านหนังสือ ตำรา   และการสืบค:นผZานฐานข:อมูล โดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือด:านการบริหารจัดการและด:านอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานข:อมูลท่ีจะให:สืบค:น สZวนระดับคณะก็มีหนังสือ  ตำรา
เฉพาะทาง  นอกจากน้ีคณะมีอุปกรณNท่ีใช:สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยZางพอเพียง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข:อง เพื่อบริการให:อาจารยN

และนักศึกษาได:ค:นคว:า และใช:ประกอบการเรียนการสอน 
นอกจากน้ียังมีการวางแผนในการจัดหา จัดซ้ือเคร่ืองมือ อุปกรณNเพ่ือจัดทำงบประมาณ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร มีเจ:าหน:าที่ประจำห:องสมุด ซึ่งจะประสานงานการจัดซ้ือ

จัดหาหนังสือเพื ่อเข:าหอสมุดกลาง และทำหน:าที ่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มี

เจ:าหน:าที่ด:านโสตทัศนอุปกรณN ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช:สื่อของอาจารยNแล:วยังต:องประเมินความ
พอเพียงและความต:องการใช:ส่ือของอาจารยNด:วย  
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7. ตัวบLงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 (ปรับตัวบ)งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให@เหมาะสมโดยเปEนไปตามหนังสือที่ ศธ.0506(1)/ว1639ลงวันที่ 24 ธันวาคม  

2558 และได@รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  2559) 

ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน ป3ที่ 1 ป3ที่ 2 ป3ที่ 3 ป3ที่ 4 ป3ที่ 5 
(1) อาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีอย<างน-อย 4 คน และ

อาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก อย<างน-อย 3 คน ที่

มีส<วนร<วมในการประชุมแต<ละครั้ง  เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคล-องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห<งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ-ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ*ภาคสนาม 

(ถ-ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย<างน-อยก<อนการเป\ดสอนในแต<

ละภาคการศึกษาให-ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ*ภาคสนาม (ถ-ามี)  ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอบ วันสุดท-ายของภาคการศึกษา

ที่เป\ดสอนให-ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ก<อนการ

ตรวจประเมินหลักสูตรแต<ไม<เกิน 60 วัน หลังสิ้นสุดปbการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลการเรียนรู-ของนักศึกษาตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู-

ที่กำหนด อย<างน-อยร-อยละ 40 ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด-าน 

กลุ<มวิชาแกนและกลุ<มวิชาเอกที่เป\ดสอนในแต<ละปbการศึกษาของทุก

หลักสูตร 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ*การสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู-จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปbที่แล-ว 

 X X X X 

(8) อาจารย*ใหม< (ถ-ามี) ทุกคนได-รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด-านการ

จัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย*ประจำทุกคนได-รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อย<างน-อยปbละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ-ามี) ได-รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม<น-อยกว<าร-อยละ 50 ต<อปb 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปbสุดท-าย/บัณฑิตใหม<ที่มีต<อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม<น-อยกว<า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิตที่มีต<อบัณฑิตใหม< เฉลี่ยไม<น-อยกว<า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ2การสอน 
หลังจากสอนจบแตZละภาคการศึกษา มีการวิเคราะหNผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและ

วิเคราะหNผลการเรียนของนักศึกษา 

มีกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง  โดยการรวบรวมปrญหา/ข:อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ
กำหนดให:หัวหน:าหลักสูตรและทีมผู:สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตZอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย2ในการใช:แผนกลยุทธ2การสอน 
การประเมินทักษะดังกลZาวสามารถทำได:ดังน้ี 
(1) การประเมินโดยนักศึกษาในแตZละรายวิชา 
(2) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมZ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะทำโดยการสำรวจข:อมูลจาก  

1) นักศึกษาป@สุดท:าย/บัณฑิตใหมZ 
2) ผู:ใช:บัณฑิต 
3) ผู:ทรงคุณวุฒิภายนอก  

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ต:องผZานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี  และตัวบZงช้ีเพ่ิมเติมข:างต:น  รวมท้ังการผZานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ2การสอน 

1) รวบรวมข:อเสนอแนะ/ข:อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู:ใช:บัณฑิต ผู:ทรงคุณวุฒิ 
2) วิเคราะหNทบทวนข:อมูลข:างต:น  โดยผู:รับผิดชอบหลักสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธN  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร:างและองค2ประกอบของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลประกอบ 
ภาษาไทย หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

ภาษาไทย หล ั กส ู ต ร ว ิ ทย าศาสตรบ ัณฑิ ต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน 

คงเดิม 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program 

in Financial Engineering 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in 

Financial Engineering 

คงเดิม 

 

2. ช่ือปริญญา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลประกอบ 
ชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อปริญญาภาษาไทย คงเดิม 

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน) ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)  

ชื่อย'อ วท.บ. (วิศวกรรมการเงิน) ชื่อย'อ วท.บ. (วิศวกรรมการเงิน)  

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม Bachelor of Science  

(Financial Engineering) 

ชื่อเต็ม Bachelor of Science  

(Financial Engineering) 

 

ชื่อย'อ B.Sc. (Financial Engineering) ชื่อย'อ B.Sc. (Financial Engineering)  
 

3. โครงสร:างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลประกอบ 
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน&วยกิต จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน&วยกิต ปรับลดจำนวนหน&วยกิต  

โครงสร>างหลักสูตร โครงสร>างหลักสูตร  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน&วยกิต 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ ต>องเรียน 21 หน&วย

กิต ประกอบด>วย 

(1) กลุ&มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  

(2) กลุ&มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

(3) กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี  

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก เลือกเรียนไม&น>อยกว&า 

9 หน&วยกิต ประกอบด>วย 

(1) กลุ&มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร  

(2) กลุ&มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  

(3) กลุ&มวิชาวิทยาศาสตรTและเทคโนโลยี  

(4) กลุ&มวิชาสุนทรียศาสตรTและวัฒนธรรม  

(5)    กลุ&มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน&วยกิต 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ ต>องเรียน 12 หน&วย

กิต ประกอบด>วย 

     (1) รายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน&วยกิต  

     (2) รายวิชาธุรกิจและการประกอบการ บังคับ หรือ 

บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน&วยกิต จากรายวิชาที่กำหนด  

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก เลือกเรียนไม&น>อยกว&า 18 

หน&วยกติ ประกอบด>วย 

   1) กลุ;มความรู@    
   (1.1) กลุ&มธุรกิจและการประกอบการ   

   (1.2) กลุ&มวิทยาศาสตรT เทคโนโลยี และสิ่งแวดล>อม  

   (1.3) กลุ&มสุขภาพอนามัย  

   (1.4) กลุ&มสุนทรียศาสตรTและวัฒนธรรม   

- ปรับชื่อกลุ&มวิชา 

- ปรับจำนวนหน&วยกิต

และรายวิชาที่ต>องเรียน

ในแต&ละหมวด   

- ดูภาคผนวก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผลประกอบ 
          1.4.1) กลุ&มไทยศึกษา   

          1.4.2) กลุ&มจิตสำนึกต&อโลก   

    (1.5) กลุ&มความเป_นพลเมือง   

     2) กลุ;มทักษะและเจตคติ   
    (2.1) กลุ&มภาษาของโลก  

    (2.2) กลุ&มทักษะการเรียนรู>และนวัตกรรม   

    (2.3) กลุ&มทักษะด>านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

    (2.4) กลุ&มทักษะชีวิตและการทำงาน    

    (2.5) กลุ&มสมดุลชีวิต    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน&วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน&วยกิต ปรับจำนวนหน&วยกิต 

2.1 กลุ&มวิชาพื้นฐานเฉพาะด>าน 39 หน&วยกิต 2.1 กลุ&มวิชาพื้นฐานเฉพาะด>าน 36 หน&วยกิต  

2.2 กลุ&มวิชาเอกบังคับ 30 หน&วยกิต 2.2 กลุ&มวิชาเอกบังคับ 33 หน&วยกิต  

2.3 กลุ&มวิชาโทหรือเอกเลือก 30 หน&วยกิต 2.3 กลุ&มวิชาเอกเลือก 21 หน&วยกิต  

 แบ&งเป_น 2 แผน คือ  แบ&งเป_น 2 แผน คือ  

2.3.1 แผน ก หลักสูตรปกต ิ  2.3.1 แผน ก หลักสูตรปกต ิ  

 2.3.1.1 กลุ&มวิชาเอกเลือกในสาขา 

    15 หน&วยกิต 

 2.3.1.1 กลุ&มวิชาเอกเลือกในสาขา 

    21 หน&วยกิต 

 

 2.3.2 แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา  2.3.2 แผน ข หลักสูตรสหกิจศึกษา  

 2.3.2.1 กลุ&มวิชาเอกเลือกในสาขา 

    9 หน&วยกิต 

 2.3.2.1 กลุ&มวิชาเอกเลือกในสาขา 

  15 หน&วยกิต 

*หลักส ูตรว ิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต เป_นไป 

 2.3.2.2 วิชาสหกิจศึกษา 6 หน&วยกิต  2.3.2.2 วิชาสหกิจศึกษา 6 หน&วยกิต 

- ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดี  โดยมี

คุณสมบัติเป_นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  ให>สามารถเลือก

เร ียนรายว ิชาในหลักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินจำนวนไม&น>อยกว&า 12 หน&วย

กิตแทน* 

ตามแนวทางการจัด 

การศึกษาระดับปริญญา

ตรีแบบก>าวหน>าใน

สถาบันอุดมศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 กลุ&มวิชาโท 15 หน&วยกิต  ปรับออก 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน&วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน&วยกิต คงเดิม 
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3.1 คำอธิบายรายวิชา 
3.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนLวยกิต  
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3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หนLวยกิต 
1) กลุLมวิชาพ้ืนฐานเฉพาะด:าน 36 หนLวยกิต 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหต ุ

AC911 หลักการบัญชี 1 3(2-2-5) 

(Principles of Accounting I) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

วัตถุประสงค*และแนวความคิดทางการบัญชี หลัก

และขั ้นตอนในการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง

รายการปรับปรุงและป\ดบัญชีเมื่อสิ้นงวดตามเกณฑ*สิทธิ์ 

การจัดทำงบการเงินเพื่อวัดผลกำไรและแสดงฐานะทาง

การเงิน การบัญชีสำหรับกิจการเจ-าของคนเดียว ห-าง

หุ-นส<วนและบริษัทจำกัดเพื่อแสดงความแตกต<างในส<วน

ของทุนการบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค-า 

และภาษีมูลค<าเพิ่ม 

AC953 หลักการบัญชี 1                3(2-2-5) 

(Principles of Accounting I) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

ความหมาย วัตถุประสงค* และแนวคิด

ทางการบัญชี หลักและขั้นตอนในการบันทึกบัญชี 

การจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงและป\ดบัญชี

ของธุรกิจให-บริการ และธุรกิจซื้อขายสินค-า การ

จัดทำงบการเงินเพื่อวัดผลการดำเนินงานและ

แสดงฐานะทางการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับส<วนของ

ทุนสำหรับกิจการเจ-าของคนเดียว ห-างหุ-นส<วน 

และบริษัทจำกัด และภาษีมูลค<าเพิ่ม 

ปรับรหัสวิชา

และคำอธิบาย

รายวิชา 

AC912 หลักการบัญชี 2 3(2-2-5) 

(Principles of Accounting II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน AC911 หลักการบัญชี 1 

การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ 

เจ-าหนี้ ตั๋วเงิน สินค-าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ* 

และสินทรัพย*ไม<มีตัวตน  หุ-นกู- งบการเงินของบริษัท

จำกัดตามแบบที่กฎหมายกำหนด การบัญชีของธุรกิจ

อุตสาหกรรม 

AC954 หลักการบัญชี 2 3(2-2-5) 

(Principles of Accounting II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน AC953 หลักการ

บัญชี 1 

การบัญชีเกี ่ยวกับเงินสด เงินฝากธนาคาร 

ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค-าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ* และสินทร ัพย *ไม <ม ีต ัวตน การบัญชี

เกี่ยวกับเจ-าหนี้ ตั๋วเงินจ<าย และหุ-นกู- งบการเงิน

ของบริษัทจำกัด และการบัญชี สำหรับกิจการ

อุตสาหกรรม 

ปรับรหัสวิชา

คำอธิบาย

รายวิชา 

และเงื่อนไข

ก<อนเรียน 

EC101 เศรษฐศาสตร*มหภาคเบื้องต-น 3(3-0-6) 

(Introduction to Macroeconomics) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

ปäญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดใน

เรื่องระบบเศรษฐกิจ รายได-ประชาชาติ การบริโภค การ

ออมและการลงทุน การเงินและการธนาคาร การค-าและ

การเงินระหว<างประเทศ ความจำเริญเติบโตและการ

พฒันาเศรษฐกจิ โดยเน-นสภาพทีเ่ปãนอยู<ในเศรษฐกจิไทย 

และปäญหาเศรษฐกิจเฉพาะ ได-แก< เงินเฟçอ เงินฝéด วัฏ

จักรธุรกิจ การว<างงาน 

EC951 เศรษฐศาสตร*มหภาคเบื้องต-น 3(3-0-6) 

(Introduction to Macroeconomics) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

ป äญหาพื ้นฐานทางเศรษฐก ิจ หล ักและ

แนวคิดในเรื่องระบบเศรษฐกิจ รายได-ประชาชาติ 

การบริโภค การออมและการลงทุน การเงินและ

การธนาคาร การค-าและการเงินระหว<างประเทศ 

ความจำเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย

เน-นสภาพที่เปãนอยู<ในเศรษฐกิจไทย และปäญหา

เศรษฐกิจเฉพาะ ได-แก< เงินเฟçอ เงินฝéด วัฏจักร

ธุรกิจ การว<างงาน 

ปรับรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหต ุ
EC102 เศรษฐศาสตร*จุลภาคเบื้องต-น 3(3-0–6) 

(Introduction to Microeconomics) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

    แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค* อุปทาน การกำหนด

ราคาและดุลยภาพของตลาดสินค-านิยามและการ

ประยุกต*ใช-ของความยืดหยุ<นประเภทต<าง ๆ ทฤษฏี

พฤติกรรมของผู-บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต-นทุนการ

ผลิต การกำหนดปริมาณการผลิตและราคาของผู-ผลิต

กรณีที ่ตลาดสินค-ามีการแข<งขันสมบูรณ*และกรณีที่

ตลาดสินค-ามีการแข<งขันไม<สมบูรณ* 

EC952 เศรษฐศาสตร*จุลภาคเบื้องต-น 3(3-0–6) 

(Introduction to Microeconomics) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

       แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค* อุปทาน การกำหนด

ราคาและดุลยภาพของตลาดสินค-านิยามและการ

ประยุกต*ใช-ของความยืดหยุ<นประเภทต<าง ๆ ทฤษฏี

พฤติกรรมของผู-บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต-นทุน

การผลิต การกำหนดปริมาณการผลิตและราคาของ

ผู-ผลิตกรณีที่ตลาดสินค-ามีการแข<งขันสมบูรณ*และ

กรณีที่ตลาดสินค-ามีการแข<งขันไม<สมบูรณ* 

ปรับรหัสวิชา 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Law) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

   หลักทั่วไปของกฎหมายแพ<งและพาณิชย* เรื่อง

บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา

ประเภทต<าง ๆ ที่จำเปãนต-องใช-ในทางธุรกิจ รวมทั้ง

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจ

หน-าที่ การดำเนินงานและการเลิกประกอบธุรกิจของ

ธุรกิจรูปแบบต<าง ๆ โดยเน-นการนำไปใช-ในการดำเนิน

ธุรกิจ 

LW911 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

(Business Law) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

หลักทั่วไปของกฎหมายแพ<งและพาณิชย* เรื่อง

บุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด เอกเทศสัญญา

ประเภทต<าง ๆ ที่จำเปãนต-องใช-ในทางธุรกิจ รวมทั้ง

หลักกฎหมายและวิธ ีปฏิบ ัต ิเก ี ่ยวกับการจัดตั้ง 

อำนาจหน-าที่ การดำเนินงานและการเลิกประกอบ

ธุรกิจของธุรกิจรูปแบบต<าง ๆ โดยเน-นการนำไปใช-

ในการดำเนินธุรกิจ 

คงเดิม 

SC113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

(Calculus I) 

เงือ่นไขก<อนเรียน : ไม<มี  

ลิมิตและความต<อเนื่องของฟäงก*ชันหนึ่งตัวแปร    

อนุพันธ*ของฟäงก*ช ันพีชคณิต  ฟäงก*ช ันลอการิทึม   

ฟäงก*ชันเอ็กโพเนนเชียล  และฟäงก*ชันตรีโกณมิติ  การ

ประยุกต*ใช-อนุพันธ*ในทางธุรกิจ ปริพันธ*จำกัดเขตและ

ไม<จำกัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ*โดย การแทนค<า  

การแยกส<วน การทำเปãนเศษส<วนย<อย  การแทนค<า

โดยตรีโกณมิติ  การประยุกต*ใช-ปริพันธ*ในปäญหาธุรกิจ 

SC113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

(Calculus I) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

ลิมิตและความต<อเนื ่องของฟäงก*ชันหนึ ่งตัว

แปร    อนุพ ันธ *ของฟäงก *ช ันพีชคณิต  ฟäงก *ชัน

ลอการิทึม   ฟäงก*ชันเอ็กโพเนนเชียล  และฟäงก*ชัน

ตรีโกณมิติ  การประยุกต*ใช-อนุพันธ*ในทางธุรกิจ 

ปริพันธ*จำกัดเขตและไม<จำกัดเขต  เทคนิคการหา

ปริพันธ*โดย การแทนค<า  การแยกส<วน การทำเปãน

เศษส<วนย<อย  การแทนค<าโดยตรีโกณมิติ  การ

ประยุกต*ใช-ปริพันธ*ในปäญหาธุรกิจ 

คงเดิม 

SC114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

(Calculus II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC113 แคลคูลัส 1 

ลิมิตและความต<อเนื่องของฟäงก*ชันหลาย 

ตัวแปร  อนุพันธ*ย<อย  อนุพันธ*ของฟäงก*ชันโดยปริยาย

SC114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

(Calculus II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC113 แคลคูลัส 1 

ลิมิตและความต<อเนื่องของฟäงก*ชันหลายตัวแปร  

อนุพันธ*ย<อย  อนุพันธ*ของฟäงก*ชันโดยปริยายและ

คงเดิม 
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และการประยุกต*ใช-ในทางธุรกิจ ปริพันธ*หลายชั้นและ

การประยุกต*   

ลำดับและอนุกรม  การทดสอบการลู<เข-า อนุกรมกำลัง 

อนุกรมแมคลอริน  อนุกรมเทเลอร*และอนุกรมฟูริเยร* 

การประยุกต*ใช-ในทางธุรกิจ ปริพันธ*หลายชั้นและ

การประยุกต*  ลำดับและอนุกรม  การทดสอบการลู<

เข-า อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริน  อนุกรมเท

เลอร*และอนุกรมฟูริเยร* 

SC123 สถิติธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

(Business Statistics I) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี  

สถิติพรรณนา  ความน<าจะเปãนเบื้องต-น ตัวแปร

สุ<ม การแจกแจงความน<าจะเปãนของตัวแปรสุ<มแบบไม<

ต<อเนื่องและแบบต<อเนื่อง ความรู-พื้นฐานเกี่ยวกับการ

เลือกตัวอย<าง บทบาทและความสำคัญของการเลือก

ตัวอย<าง  ชนิดของการเลือกตัวอย<าง  การแจกแจง

ค<าสถิติ การประมาณค<า และการทดสอบสมมติฐาน

สำหรับประชากรเดียวทั้งแบบพาราเมตริกและนอน

พาราเมตริกการทดสอบไคสแควร* ตลอดจนการใช-

โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห*ข-อมูลสถิต ิ

 ปรับออก 

SC124 สถิตธิุรกิจ 2 3(2-2-5) 

(Business Statistics II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน :ศึกษาก<อน SC123 สถิติธุรกิจ 1   

การประมาณค<าและการทดสอบสมมต ิฐาน

สำหรับสองประชากรทั้งแบบพาราเมตริก และนอน

พาราเมตริก ความรู -พื ้นฐานเกี ่ยวกับแผนแบบการ

ทดลองแบบต<าง ๆ และการวิเคราะห*ความแปรปรวน 

ได-แก< แผนการสุ<มแบบสมบูรณ*  แผนการสุ<มในบล็อค 

แผนแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห*การถดถอยและ

สหสัมพันธ*เชิงเดียวและเชิงพหุเบื้องต-นตลอดจนการ

ใช-โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห*ข-อมูลสถิต ิ

 ปรับออก 

SC216 คณิตศาสตร*การเงิน 3(3-0-6) 

(Mathematics for Finance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC113 แคลคูลัส 1 

ม ู ล ค < า เ ง ิ น ต า ม เ ว ล า  ก า ร ผ < อ น ช ำ ร ะ ห นี้  

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ  หุ-น พันธบัตรและ

หลักทรัพย*  หลักการลงทุน การคำนวณมูลค<าปäจจุบัน

สุทธิ  การประยุกต*ใช-คณิตศาสตร*ในการแก-ปäญหาด-าน

การเงิน เช<น สัญญาสิทธิ์  สัญญาซื้อขายล<วงหน-า 

SC216 คณิตศาสตร*การเงิน 3(3-0-6) 

(Mathematics for Finance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC113 แคลคูลัส 1 

ม ู ลค < า เ ง ิ นตาม เ วลา  การผ < อนชำระหนี้  

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ  หุ-น พันธบัตรและ

หลักทรัพย*  หลักการลงทุน การคำนวณมูลค<า

ปäจจุบันสุทธิ  การประยุกต*ใช-คณิตศาสตร*ในการ

แก-ปäญหาด-านการเงิน เช<น สัญญาสิทธิ์  สัญญาซื้อ

ขายล<วงหน-า 

คงเดิม 
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SC217 ทฤษฎีความน<าจะเปãนเบื้องต-น 3(3-0-6) 

(Introduction to Probability Theory) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC114 แคลคูลัส 2 

ความน<าจะเปãน ตัวแปรสุ<มและการแจกแจงความ

น<าจะเปãน ของตัวแปรสุ<ม การแจกแจงความน<าจะเปãน

ของตัวแปรสุ<มหลายตัว  ฟäงก*ชันของตัวแปรสุ<ม การ

แจกแจงของสถิติและทฤษฎีบทเซ็นทรัลลิมิตและการ

ประยุกต*ของความน<าจะเปãนทางการเงิน 

SC217 ทฤษฎีความน<าจะเปãนเบื้องต-น 3(3-0-6) 

(Introduction to Probability Theory) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC114 แคลคูลัส 2 

ความน<าจะเปãน ตัวแปรสุ <มและการแจกแจง

ความน<าจะเปãนของตัวแปรสุ<ม การแจกแจงความ

น<าจะเปãนของตัวแปรสุ<มหลายตัว  ฟäงก*ชันของตัว

แปรสุ<ม การแจกแจงของสถิติและทฤษฎีบทเซ็นทรัล

ลิมิตและการประยุกต*ใช-ทางการเงิน 

คงเดิม 

SC251 การวิเคราะห*งบการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Statement Analysis) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน AC912 หลักการบัญชี 

2 

รายงานทางการเงิน  งบการเงิน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  เครื่องมือหรือเทคนิคต<าง ๆ ใน

การวิเคราะห*งบการเงินไปปรับใช-กับการวิเคราะห*งบ

การเงินของธุรกิจ เพื่อประโยชน*  ทางด-านการเงิน การ

ตัดสินใจของผู -บริหาร และเพื ่อการตัดสินใจลงทุน 

ตลอดจนสามารถวิเคราะห*ปäญหา และให-ข-อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกิจกรรมที ่เก ิดขึ ้นในธุรกิจ โดยใช-

กรณีศึกษาเปãนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย*

แห<งประเทศไทย 

SC251 การวิเคราะห*งบการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Statement Analysis) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึกษาก <อน AC954 หล ักการ

บัญชี 2 

รายงานทางการเงิน  งบการเงิน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน  เครื่องมือหรือเทคนิคต<าง ๆ ใน

การวิเคราะห*งบการเงินไปปรับใช-กับการวิเคราะห*

งบการเงินของธุรกิจ เพื่อประโยชน*  ทางด-านการเงิน 

การตัดสินใจของผู -บริหาร และเพื ่อการตัดสินใจ

ลงทุน ตลอดจนสามารถวิเคราะห*ปäญหา และให-

ข-อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นใน

ธุรกิจ โดยใช-กรณีศึกษาเปãนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย*แห<งประเทศไทย 

ปร ับเง ื ่อนไข

ก<อนเรียน 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน             3(2-2-5) 

(Financial Programming) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

การ โปรแกรมคำส ั ่ ง  ภาษา โปรแกรมโดย

ครอบคลุม  C++, C#, R, MATLAB หรือ อื่น ๆ ที่ใช-

ทางด-านการเงิน ศึกษาคำสั่งควบคุมเบื้องต-นประเภท

ต<าง ๆ ทั้งคำสั่งการกำหนดค<า คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่ง

การทำซ้ำ การอ-างอิงและการเข-าถึงโครงสร-างข-อมูล

แบบอาเรย*หรือเมทริกซ* การเขียนฟäงก*ชันและการ

เรียกใช-งาน การส<งผ<านพารามิเตอร* การอ<านและการ

เข ียนข-อม ูลลงบนแฟçมข -อม ูล การโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต*ใช-ในทางการเงิน ทั ้งการกำหนดเงื ่อนไข

เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือรูปแบบของแท<งเทียน 

เพื่อแสดงสัญญาณการซื้อและการขายหลักทรัพย*หรือ 

ผลิตภัณฑ*ทางการเงินอื่น ๆ 

SC253 การโปรแกรมทางการเงิน          3(2-2-5) 

(Financial Programming) 

เงื่อนไขก<อนเรยีน : ไม<ม ี

การโปรแกรมคำสั่ง ภาษาโปรแกรม 

เช<น  Python, R, MATLAB หรือ อื่น ๆ ทีภ่าษา

โปรแกรมที่ทันสมัยที่ใช-ทางด-านการเงินใช-ทางด-าน

การเงิน ศึกษาคำสั่งควบคุมเบื้องต-นประเภทต<าง ๆ 

เช<น คำสั่งการกำหนดค<า คำสั่งเงื่อนไขและคำสั่งการ

ทำซ้ำ การอ-างอิงและการเข-าถึงโครงสร-างข-อมูลแบบ

อาเรย*หรือเมทริกซ* การเขียนฟäงก*ชันและการเรียกใช-

งาน การส<งผ<านพารามิเตอร* การอ<านและการเขียน

ข-อมูลลงบนแฟçมข-อมูล การโปรแกรมเพื่อประยุกต*ใช-

ในทางการเงิน เช<นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวชี้วัด

ทางเทคนิคหรือรูปแบบของแท<งเทียน เพื่อแสดง

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา 
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สัญญาณการซื้อและการขายหลักทรัพย*หรือ 

ผลิตภัณฑ*ทางการเงินอื่น ๆ 

 SC254 การวิเคราะห*ข-อมูลและสถิติ 1      3(2-2-5) 

(Data Analytics and Statistics I)   

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC217 ทฤษฎีความ

น<าจะเปãนเบื้องต-น 

         ตัวแปรสุ<มและการแจกแจงตัวแปรสุ<ม ข-อมูล

และประเภทของข-อมูล การวิเคราะห*ข-อมูลด-วยสถิติ

เชิงพรรณา โดยนำเสนอข-อมูลด-วยกราฟและตาราง  

การวิเคราะห*ข-อมูลด-วยสถิติเชิงอนุมานโดยการ

ประมาณค<าเชิงสถิติและทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 

การประยุกต*ทางการเงิน 

วิชาใหม< 
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BA044 ตราสารอนุพันธ* 3(3-0-6) 

(Derivative Securities) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน BF302 การจัดการ

ทางการเงิน 

บทบาท กลไก แนวทางปฏิบัติของตลาดตรา

สารอนุพันธ* เครื่องมือทางการเงินที่จัดเปãนอนุพันธ*

ทางการเงิน ทฤษฎีและการประเมินมูลค<าอนุพันธ*ที่

สำค ัญ  ได -แก < ส ัญญาสิทธ ิ ์และส ัญญาซื ้อขาย

ล<วงหน-าทางการเงิน การใช-กลยุทธ*ต<าง ๆ ในการ

ปçองกันความเสี ่ยง และการเก็งกำไร  เพื ่อนำไป

ประยุกต*ใช-ในการจัดการธุรกิจและการลงทุน 

SM337 ตราสารอนุพันธ* 3(3-0-6) 

(Derivative Securities) 

เง ื ่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM259 การ

จัดการ 

                        ทางการเงิน 

บทบาท กลไก แนวทางปฏิบัติของตลาดตรา

สารอนุพันธ* เครื ่องมือทางการเงินที ่จ ัดเปãน

อน ุพ ันธ *ทางการ เ ง ิ น  ทฤษฎ ีและการ ใช-

แบบจำลองทางคณิตศาสตร*เพื่อประเมินมูลค<า

ตราสารอนุพันธ* เช<น สัญญาซื ้อขายล<วงหน-า 

สัญญาสวอป สัญญาออปชั่น รวมไปถึงตราสาร

อนุพันธ*เครดิตชนิดต<างๆ เช<น CDS เปãนต-น การ

ใช-กลยุทธ*ต<างๆ ในการปçองกันความเสี่ยง และ

การเก็งกำไร   

ปรับรหัสวิชา

คำอธิบายรายวิชา

และเงื่อนไขก<อน

เรียน 

BA952 ตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Markets) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน EC101 

เศรษฐศาสตร*มหภาคเบื้องต-น 

โครงสร-างของตลาดทุนต<าง ๆ ธนาคารพาณิชย*

และสถาบันการเงินอื่น ๆ ในยุโรป สหรัฐ อเมริกา 

และประเทศไทย ศึกษาการเคลื่อนไหวของเงินทุน

รวมถึงแหล<งเงินทุนและเงินออม นโยบายเกี่ยวกับ

การบริหาร การควบคุมและส<งเสริมตลาดการเงิน 

ตลาดทุนและสินเชื่อสถาบันการเงินระหว<างประเทศ 

SM258 ตลาดการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Markets) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน EC951 

เศรษฐศาสตร*มหภาค

เบื้องต-น 

โครงสร-างของตลาดทุนต<าง ๆ ธนาคาร

พาณิชย*และสถาบันการเงินอื่น ๆ ในยุโรป สหรัฐ 

อเมริกา และประเทศไทย ศึกษาการเคลื่อนไหว

ของเงินทุนรวมถึงแหล<งเงินทุนและเงินออม 

นโยบายเกี ่ยวกับการบริหาร การควบคุมและ

ส<งเสริมตลาดการเง ิน ตลาดทุนและสินเชื่อ

สถาบันการเงินระหว<างประเทศ 

ปรับรหัสวิชาและ

เงื่อนไขก<อนเรียน 

BF302 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Management) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การ

วิเคราะห*งบการเงิน หรือ 

BA205 การเงินธุรกิจ 

นโยบายทางการเงินอันมีผลต<อการตัดสินใจ

ทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคต<าง ๆ ที ่ใช-ในการ

บริหารการเงิน ได-แก< การวิเคราะห*การจัดหาและ

จัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร-างเงินทุน การ

SM259 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Management) 

เง ื ่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การ

วิเคราะห* 

                       งบการเงิน  

นโยบายทางการเง ินอ ันม ีผลต <อการ

ตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคต<าง ๆ ที่

ใช-ในการบริหารการเงิน ได-แก< การหาอัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยง การประเมินมูลค<า

ปรับรหัสวิชา 

คำอธิบายรายวิชา

และเงื่อนไขก<อน

เรียน  



 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หน:า 77 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 หมายเหต ุ
กำหนดโครง สร-างเงินทุนและนโยบายปäนผล การ

ประเมินค<ากิจการ การรวมกิจการ การบริหาร

การเงินในสภาวะต<าง ๆ 

พันธบัตรและมูลค<าหุ-น การประเมินกระแสเงิน

สด เงื ่อนไขการลงทุน การจัดหาและจัดสรร

เงินทุน การกำหนดโครงสร-างเงินลงทุน อัตรา

ทด การประเมินค<ากิจการ การรวมกิจการและ

นโยบายเงินปäนผล 

BF303 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 

(Risk Management) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน BF302 การจัดการ

ทางการเงิน 

ล ักษณะและประเภทของความเส ี ่ยงทาง

การเงินและความเสียหายทางการเงินที่อาจจะเกิด

ผลกระทบแก<การดำเนินงานของธุรกิจ องค*กร 

ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวม ปäจจัยที ่มีผลต<อการ

บริหารความเสี่ยง วิธีการและเทคนิคการปçองกัน

ความเสี่ยงทางการเงิน 

SM338 การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 

(Risk Management) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึ กษาก <อน SM259 การ

จัดการ 

                         ทางการเงิน 

ลักษณะและประเภทของความเสี ่ยงทาง

การ เ ง ิ นท ี ่ อ าจจะ เก ิ ดผลกระทบแก < ก าร

ดำเนินงานของธุรกิจ องค*กร ตลอดจนเศรษฐกิจ

โดยรวม ปäจจัยที่มีผลต<อการบริหารความเสี่ยง 

วิธีการและเครื่องมือที่ช<วยบริหารความเสี่ยงทาง

การเงิน  

ปรับรหัสวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 

และเงื่อนไขก<อน

เรียน 

SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 

(Numerical Methods) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC253 การ

โปรแกรมทางการเงิน 

แนะนำพื้นฐานวิธีการคำนวณตัวเลข โดยศึกษา

ร<วมกับการใช-ภาษาการโปรแกรม 1 ภาษา ในการ

หาผลเฉลยของสมการพหุนามและสมการอดิศัย  

ผลต<างสืบเนื่องและการประยุกต*ในการประมาณค<า

ในช<วง  การหาอนุพันธ*  การหาปริพันธ*และการหา

ผลลัพธ*ของอนุกรม  การหาเส-นโค-งที่เหมาะสม และ 

ระเบียบวิธีกำลังสองที่น-อยที่สุด  การคำนวณเชิง

เส-น  

SM208 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 

(Numerical Methods) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึ กษาก < อน  SC253 ก า ร

โปรแกรมทางการเงิน 

แนะนำพื้นฐานวิธีการคำนวณตัวเลข โดย

ศึกษาร<วมกับการใช-ภาษาการโปรแกรม 1 ภาษา 

ในการหาผลเฉลยของสมการพหุนามและสมการ

อดิศัย  ผลต<างสืบเนื่องและการประยุกต*ในการ

ประมาณค<าในช<วง  การหาอนุพันธ*  การหา

ปริพันธ*และการหาผลลัพธ*ของอนุกรม  การหา

เส-นโค-งที่เหมาะสม และ ระเบียบวิธีกำลังสองที่

น-อยที่สุด  การคำนวณเชิงเส-น  

คงเดิม 
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SM318 สมการเชิงอนุพันธ* 3(3-0-6) 

(Differential Equations) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC114 แคลคูลัส 2 

พีชคณิตเชิงเส-นเบื้องต-น สมการเชิงอนุพันธ*

อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ*อันดับสอง  และการ

หาผลเฉลยเบื้องต-น  ระบบสมการเชิงอนุพันธ*เชิง

เส-นอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย  ระบบสมการ

เชิงอนุพันธ*ไม<เชิงเส-นอันดับหนึ่ง  การวิเคราะห*

ความเสถียร  วงกลมลิม ิตและความอลวนและ

แนะนำสมการเชิงอนุพันธ*ย<อยเบื้องต-น 

SM318 สมการเชิงอนุพันธ* 3(3-0-6) 

(Differential Equations) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC114 แคลคูลัส 

2 

พีชคณิตเชิงเส-นเบื้องต-น สมการเชิงอนุพันธ*

อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ*อันดับสอง  และ

การหาผลเฉลยเบ ื ้องต -น  ระบบสมการเชิง

อนุพันธ*เชิงเส-นอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย  

ระบบสมการเชิงอนุพันธ*ไม<เชิงเส-นอันดับหนึ่ง  

การวิเคราะห*ความเสถียร  วงกลมลิมิตและ

ความอลวนและแนะนำสมการเชิงอนุพันธ*ย<อย

เบื้องต-น 

คงเดิม 

SM319 การวิเคราะห*การถดถอยและอนุกรมเวลา  

                                                   3(2-2-5) 

(Regression and Time Series Analysis) 
เงื่อนไขก<อนเรียน :ศึกษาก<อน SC124 สถิติธุรกิจ 2 

การวิเคราะห*การถดถอยและสหสัมพันธ*เชิงพหุ 

ลักษณะข-อมูลอนุกรมเวลา เทคนิคการพยากรณ*เชิง

ปริมาณแบบต<าง ๆ ได-แก< วิธีการเฉลี ่ยเคลื ่อนที่ 

วิธีการปรับให-เรียบ วิธีบอกซ*และเจนกินส* และการ

ประยุกต*เชิงธุรกิจ เช<น เทคนิคการวิเคราะห*ราคา

หุ-น ตลอดจนการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช-ในการ

พยากรณ* 

 ปรับออก 

SM322 คอมพิวเตอร*ประยุกต*เพื่อการจัดการทาง

การเงิน 3(2-2-5) 

(Computer Applications for Financial 

Management) 

เงื ่อนไขก<อนเรียน :ศึกษาก<อน BF302 การจัดการ

ทางการเงิน 

การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทาง

การ เง ินด - วยโปรแกรมสเปรดช ีท  การสร - า ง

แบบจำลองเพ ื ่ อการจ ัดการทางการเง ินโดย 

MATLAB หรือ SciLab หรือ R การปรับโปรแกรม

ให-สอดคล-องกับความต-องการในแต<ละกรณีศึกษา 

ได-แก< การประยุกต*แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจใน

การลงทุน โดยมีองค*ประกอบความเสี่ยงร<วมด-วย 

SM322 คอมพิวเตอร*ประยุกต*เพื ่อการจัดการ

ทางการเงิน 3(2-2-5) 

(Computer Applications for Financial 

Management) 

เง ื ่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM259 การ

จัดการทางการเงิน 

การสร-างแบบจำลองการตัดสินใจทาง

การเงินด-วยโปรแกรมสเปรดชีท และ MATLAB 

หร ือ SciLab หร ือ R การปร ับโปรแกรมให-

สอดคล-องกับความต-องการในแต<ละกรณีศึกษา 

ได-แก< การประยุกต*แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ

ในการลงทุนภายใต-การบริหารความเสี ่ยงที่

ยอมรับได- การทำ Back testing หรือ Stress 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา และ

เงื่อนไขก<อนเรียน 
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testing แบบจำลองการลงทุนและแบบจำลอง

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

SM421 การจัดการลงทุนในหลักทรัพย* 3(3-0-6) 

(Investment and Asset  Management) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน BF302 การจัดการ

ทางการเงิน 

การกำหนดเปçาหมายการลงทุน การจัดสรรเงิน

ลงทุน การวิเคราะห*เศรษฐกิจมหภาค และตลาด

หลักทรัพย*โดยรวม การวิเคราะห*ภาวะอุตสาหกรรม 

การวิเคราะห*งบการเงินของธุรกิจ การประเมิน

มูลค<าตราสารทุน ประสิทธิภาพของตลาด

หลักทรัพย*และการวิเคราะห*เชิงเทคนิค  การลด

ความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ<มหลักทรัพย*  

หลักการตัดสินใจ และการบริหารการลงทุนทั้งของ

ส<วนบุคคลและสถาบัน การวิเคราะห*ความเสี่ยงของ

การลงทุนในตราสารหนี้และการประเมินมูลค<าตรา

สารหนี้  หลักการจัดการลงทุนในกลุ<มหลักทรัพย*ทั้ง

ตราสารทุนและตราสารหนี้ 

SM336 การจัดการลงทุนในหลักทรัพย* 3(3-0-6) 

(Investment and Asset  Management) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM259 การ

จัดการทางการเงิน 

การกำหนดเปçาหมายการลงทุน การ

จัดสรรเงินลงทุน การประยุกต*ใช-ทฤษฎีทางการ

เงิน เช<น Portfolio Theory, Capital Asset 

Pricing Model และ Arbitrage Pricing 

Theory เพื่อใช-ในกระบวนการการตัดสินใจใน

การลงทุน รวมไปถึงศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ*

ที่เกี่ยวข-องกับผลตอบแทนของตราสารทุนทั้งใน

ลักษณะ Cross-sectional และ Time Series 

และความผันผวนของตลาดทุนและตลาด

อนุพันธ*ที่มีตราสารทุนเปãนสินทรัพย*อ-<างอิง การ

วิเคราะห*ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตรา

สารหนี้ รวมไปถึงเส-นผลตอบแทน (Yield 

Curve) และตลาดอนุพันธ*ที่มีตราสารหนี้เปãน

สินทรัพย*อ-างอิง การจัดการลงทุนแบบ Active 

Portfolio Management และพื้นฐานการเงิน

เชิงพฤติกรรม (Behavioral Finance) 

ปรับรหัสวิชา  

 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา  

และเงื่อนไขก<อน

เรียน 

 SM340 การวิเคราะห*ข-อมูลและสถิติ 2        

3(2-2-5) 

(Data Analytics and Statistics II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC254 การ 

                       วิเคราะห*ข-อมูลและสถิติ 1 

การวิเคราะห*อนุกรมเวลา การวิเคราะห*

การถดถอย การพยากรณ*ทางการเงิน การ

วิเคราะห*การจำแนกกลุ<ม และการประยุกต* 

วิชาใหม< 

SM418 การจำลองและตัวแบบ 3(3-0-6) 

(Simulation and Modeling) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC123 สถิติธุรกิจ 1 

ระบบการตัดสินใจตัวแบบจำลอง และตัวแปร

สัญลักษณ*ของระบบพลวัต การสร-างตัวเลขคล-ายสุ<ม 

การสร -างต ัวแปรส ุ <ม การจำลองเหต ุการณ*สุ<ม

SM418 การจำลองตัวแบบทางการเงิน      3(2-

2-5) 

(Financial Model Simulation) 

เงื่อนไขก<อนเรียน :  ศึกษาก<อน SC217 ทฤษฎี

ความน<าจะเปãนเบื้องต-น 

                          SM336 การจัดการ                                       

ปรับเพิ่มเข-ามา

ใหม<โดยย-ายมา

จากกลุ<มวิชาเอก

เลือก 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
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ตัวอย<าง ตัวแบบจำลอง การวิเคราะห*ผลการจำลอง 

ประส ิทธ ิภาพของการจำลอง  การตรวจตั ว

แบบจำลอง กรณีศึกษา 

                          ลงทุนในหลักทรัพย* 

        กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต-น สโตแค

สติกดิฟเฟอเรลเชียล การเคลื่อนที่แบบบราว

เนียน  การหามูลค<าและวิเคราะห*ความเสี่ยงของ

ตราสารทางการเงินที่ซับซ-อน  

และกลุ<มสินทรัพย* จากการจำลองความไม<

แน<นอนของปäจจัยที่มีผลกระทบต<อราคาของ

สินทรัพย*ลงทุน  

เปลี่ยนคำอธิบาย

รายวิชา และ

เงื่อนไขก<อนเรียน 

SM420 สัมมนาคณิตศาสตร*การเงิน 3(3-0-6) 

(Financial Mathematics Seminar) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ลงทะเบียนมาแล-วไม<น-อยกว<า 6 

ภาคการศึกษาหรือได-รับความ

เห็นชอบจาก คณบด ี

ประมวลผลความรู-ทางทฤษฎี และการประยุกต*

วิชาที ่ได-ศึกษาผ<านมา โดยให-ศึกษาจากเอกสาร 

วารสารที่เกี่ยวข-องทางด-านการเงินหรือเชิญวิทยากร

มาบรรยาย โดยเน-นให-นักศึกษาใช-แนวความคิดของ

ตนเอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งทางด-านทฤษฎีหรือ

การประยุกต* 

SM420 สัมมนาทางวิศวกรรมการเงิน  3(3-0-6) 

(Financial Engineering Seminar) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ลงทะเบียนมาแล-วไม<น-อย

กว<า 6 ภาคการศึกษาหรือ

ได -ร ับความเห ็นชอบจาก

คณบด ี

ประมวลผลความรู -ทางทฤษฎี และการ

ประยุกต*วิชาที่ได-ศึกษาผ<านมา โดยให-ศึกษาจาก

เอกสาร วารสารที่เกี่ยวข-องทางด-านการเงินหรือ

เชิญวิทยากรมาบรรยาย โดยเน-นให-นักศึกษาใช-

แนวความคิดของตนเอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้ง

ทางด-านทฤษฎีหรือการประยุกต* 

ปรับชื่อวิชา 

 

 

  

 
3) กลุ'มวิชาเอกเลือก จำนวน 21 หน'วยกิต 
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AC913 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 

(Managerial Accounting) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึกษาก <อน AC912 หล ักการ

บัญชี 2 

การนำข-อมูลทางการบัญชีมาใช-เพื ่อการวาง

แผนการดำเนินงานและการควบคุมของฝ£ายบริหาร 

โดยศึกษาถึงการวิเคราะห*งบการเงิน การจัดทำงบ

กระแสเงินสด การบัญชีตามศูนย*ความรับผิดชอบ 

ความสัมพันธ*ระหว<างต-นทุน ปริมาณ กำไรต-นทุน

มาตรฐาน การจัดทำงบประมาณและการนำวิธีการ

ทางบัญชีมาใช-ในการแก-ปäญหาทางธุรกิจ 

AC955 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 

(Managerial Accounting) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน AC954 หลักการบัญชี 2 

การนำข-อมูลทางการบัญชีมาใช-เพื ่อการวางแผน 

ควบคุม และตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ โดยศึกษาถึง

การวิเคราะห*ความสัมพันธ*ระหว<างต-นทุน ปริมาณ และ

กาไร การใช-ข-อมูลต-นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น การ

ว ิ เคราะห *งบการเง ิน งบกระแสเง ินสด การจ ัดทา

งบประมาณ ต-นทุนมาตรฐาน การบัญชีตามศูนย*ความ

รับผิดชอบ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ<ายลงทุน 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับคำอธิบาย

รายวิชา และ

เงื่อนไขก<อน

เรียน 
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BA041 การเงินส<วนบุคคล 3(3-0-6) 

(Personal Finance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห*

งบการเงิน หรือBA205 การเงิน

ธุรกิจ 

การวางแผนการเงินส<วนบุคคล แนวคิดและ

เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด-วย บัญชีเงิน

ฝากธนาคาร การกู-ยืม บัตรเครดิต กองทุนการเงิน

ต<าง ๆ ทางเลือกและการจัดการงบประมาณการ

ลงทุนส<วนบุคคล รวมถึงการจัดการ Portfolio ส<วน

บุคคล 

SM339 การเงินส<วนบุคคล 3(3-0-6) 

(Personal Finance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห*งบ

การเงิน  

         การวางแผนการเง ินส<วนบุคคล แนวคิดและ

เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด-วย บัญชีเงินฝาก

ธนาคาร การกู-ยืม บัตรเครดิต กองทุนการเงินต<าง ๆ 

ทางเลือกและการจัดการงบประมาณการลงทุนส<วน

บุคคล รวมถึงการจัดการ Portfolio ส<วนบุคคล 

ปรับรหัสวิชา

และเงื่อนไข

ก<อนเรียน 

BF410 นวัตกรรมทางการเงิน 3(3-0-6) 

(Innovation of Financial Instruments) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การ

วิเคราะห*งบการเงิน หรือBA205 

การเงินธุรกิจ 

ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิด

ใหม<ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงินตลาดทุน ตลอดจน

ตลาดอื่นที ่เกี ่ยวข-อง เพื ่อใช-เปãนเครื ่องมือในการ

จัดหาทุนและหรือเพื ่อปçองกันความเสี ่ยงในการ

บริหารเงินของธุรกิจ 

 ปรับออก 

BF311 การวางแผนการเงินส<วนบุคคล     3(3-0-6) 

(Personal Financial Planning) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน BF302 การจัดการ

ทางการเงิน 

ความหมายและความสำคัญของการเงินส<วน

บุคคล กระบวนการประเมินสถานภาพทางการเงิน

ของแต<ละบุคคลในเรื่องการหารายได- ค<าใช-จ<าย การ

คุ-มครองชีวิต การออม การลงทุน และการเก็บเกี่ยว

ผลประโยชน*จากการออม และการลงทุน การจัดทำ

แผนการเง ินส <วนบ ุคคลให -สอดคล -องก ับความ

ต-องการและสร-างความมั่นคงทางการเงิน รวมถึง

กรณีศึกษา การแก-ปäญหาและการวางแผนการเงิน

ส<วนบุคคล จรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินส<วน

บุคคล 

 ปรับออก 

SM207 การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6)  ปรับออก 
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(Operations Research) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

รูปแบบของการวิจัยดำเนินงาน  หาคำตอบของ

ปäญหาทางธ ุรก ิจด -วยต ัวแบบการโปรแกรมเชิง

เส-นตรง  ตัวแบบการขนส<ง  ตัวแบบการมอบงาน   

ต ัวแบบการควบคุมส ินค-าคงคลัง  ต ัวแบบการ

วิเคราะห*ข<ายงาน  ตัวแบบการวางแผนโครงการโดย

ใช- PERT และ CPM  และการใช-โปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อหาคำตอบของปäญหาในแต<ละตัวแบบ 

SM254 การโปรแกรมทางการเงินขั้นสูง   3 (2-2-5) 
 (Advanced Financial Programming) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC253 การโปรแกรม 

                       ทางการเงิน 

          การโปรแกรมโดยใช-ภาษา Python ซึ่งเปãน

ภาษาโปรแกรมที ่น ิยมที ่ส ุดสำหรับงานทางด-าน

การเงิน  รวมถึงการใช-งานไลบรารีต<าง ๆ อันได-แก< 

NumPy สำหรับการจัดการข-อมูลอาเรย*หรือเมท

ริกซ*  Pandas สำหรับการจัดการและวิเคราะห*

ข-อมูลอนุกรมเวลา และ Matplotlib สำหรับการ

นำเสนอแผนภาพต<าง ๆ   การซื้อขายแบบขั้นตอน

วิธี (Algorithmic trading) ซึ ่งอาจมีการเรียนรู -ตัว

แบบจากข-อมูลย-อนหลังด-วยเทคนิคทางสถิติหรือ

การเรียนรู-ของเครื่อง (Machine learning) และการ

ทดสอบย-อนหลัง (Back testing) 

SM254 การโปรแกรมทางการเงินขั้นสูง    

                                                      3 (2-2-5) 
 (Advanced Financial Programming) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC253  

                       การโปรแกรมทางการเงิน 

          การโปรแกรมโดยใช -ภาษา Python ซ ึ ่งเปãน

ภาษาโปรแกรมที่นิยมที่สุดสำหรับงานทางด-านการเงิน  

รวมถึงการใช-งานไลบรารีต <าง ๆ อันได-แก< NumPy 

สำหรับการจัดการข-อมูลอาเรย*หรือเมทริกซ*  Pandas 

สำหรับการจัดการและวิเคราะห*ข-อมูลอนุกรมเวลา และ 

Matplotlib สำหรับการนำเสนอแผนภาพต<าง ๆ   การ

ซื้อขายแบบขั้นตอนวิธี (Algorithmic trading) ซึ่งอาจมี

การเรียนรู-ตัวแบบจากข-อมูลย-อนหลังด-วยเทคนิคทาง

สถิติหรือการเรียนรู -ของเครื ่อง (Machine learning) 

และการทดสอบย-อนหลัง (Back testing) 

คงเดิม 

SM255 การวิเคราะห*งบการเงิน 2         3 (3-0-6) 
(Financial Statement Analysis II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห* 

                       งบการเงิน 

          แนวคิดทางบัญชีและความรู -พื ้นฐานการ

วิเคราะห*งบการเงินมาประยุกต*ในการหามูลค<าหุ-น

ของบริษัทในอุตสาหกรรมต<างๆ โดยใช-แบบจำลอง

ทางการเงินประเภทต<างๆ พัฒนาทักษะในการเขียน

รายงานวิเคราะห*หลักทรัพย*ตามรูปแบบมาตรฐานที่

ใช-ในบริษัทหลักทรัพย* 

SM255 การวิเคราะห*งบการเงิน 2             3 (3-0-6) 
(Financial Statement Analysis II) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห*งบ

การเงิน 

          แนวค ิดทางบ ัญช ีและความร ู -พ ื ้นฐานการ

วิเคราะห*งบการเงินมาประยุกต*ในการหามูลค<าหุ-นของ

บริษัทในอุตสาหกรรมต<างๆ โดยใช-แบบจำลองทาง

การเงินประเภทต<างๆ พัฒนาทักษะในการเขียนรายงาน

วิเคราะห*หลักทรัพย*ตามรูปแบบมาตรฐานที่ใช-ในบริษัท

หลักทรัพย* 

คงเดิม 
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SM256 การนำเสนอข-อมูลให-เห็นภาพ     3 (2-2-5) 

(Data Visualization) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

          หลักการสร-างสรรค*เพื่อออกแบบ และ

นำเสนอ เนื้อหาข-อมูลที่ได-จากการสกัด ข-อมูล

ทางด-านการเงิน ด-านธุรกิจที่เกี่ยวข-อง  และข-อมูล

ทั่วไป ให-สามารถเข-าใจได-อย<างรวดเรว็ สวยงามและ

สร-างสรรค* โดยอาศัยการใช- Data Visualization 

tools และเทคนิคต<างๆ สำหรับการนำเสนอข-อมูล   

โดยสามารถใช-ได-ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ*และสื่อดิจิทัล

ประเภทต<างๆ 

 

SM256 การนำเสนอข-อมูลให-เห็นภาพ         3 (2-2-5) 

(Data Visualization) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

          หลักการสร-างสรรค*เพื่อออกแบบ และนำเสนอ 

เนื้อหาข-อมูลที่ได-จากการสกัด ข-อมูลทางด-านการเงิน 

ด-านธุรกิจที่เกี่ยวข-อง  และข-อมูลทั่วไป ให-สามารถเข-าใจ

ได-อย<างรวดเร็ว สวยงามและสร-างสรรค* โดยอาศัยการใช- 

Data Visualization tools และเทคนิคต<างๆ สำหรับ

การนำเสนอข-อมูล   โดยสามารถใช-ได-ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ*

และสื่อดิจิทัลประเภทต<างๆ 

คงเดิม 

SM257 การจัดการข-อมูลทางการเงินขนาดใหญ<     

                                                   3(2-2-5) 

(Financial Big Data Management)             

เงื่อนไขก<อนเรียน : SC123 สถิติธุรกิจ 1 

                       SC253 การโปรแกรม             

                                 คอมพิวเตอร* 

          ศึกษาการจัดการระบบฐานข-อมูลเบื้องต-น 

การเก็บรวมรวม การจัดเก็บ การทำความสะอาด 

การสกัด การวิเคราะห*และการจัดการข-อมูลขนาด

ใหญ<ทางด-านการเงิน ให-มีความถูกต-องน<าเชื่อถือ 

การประยุกต*ใช-ในองค*กร ตลอดจนสามารถนำไป

ประมวลผลข-อมูลแบบเรียลไทม* 

SM257 การจัดการข-อมูลทางการเงินขนาดใหญ<                          

                                                        3(2-2-5) 

(Financial Big Data Management)             

เงื่อนไขก<อนเรียน : SC253 การโปรแกรมคอมพิวเตอรa 
                         SC254 การวิเคราะหaข@อมูลและสถิต1ิ 

ศึกษาการจัดการระบบฐานข-อมูลเบื้องต-น การ

เก็บรวมรวม การจัดเก็บ การทำความสะอาด การสกัด 

การวิเคราะห*และการจัดการข-อมูลขนาดใหญ<ทางด-าน

การเงิน ให-มีความถูกต-องน<าเชื่อถือ การประยุกต*ใช-ใน

องค*กร ตลอดจนสามารถนำไปประมวลผลข-อมูลแบบ

เรียลไทม* 

ปร ับเง ื ่อนไข

ก<อนเรียน 

SM311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ            3(3-0-6) 

(Business English) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

    การใช-ภาษาอังกฤษในการอ<านข<าวและ

บทความทางเศรษฐกิจและการเงิน  รวมทั้งฝßกการ

เขียนบทความ  การสนทนา  และการวิเคราะห*

ประเด็นปäญหาต<าง ๆ ทางเศรษฐกิจและการเงิน 

SM311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ            3(3-0-6) 

(Business English) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี

การใช-ภาษาอังกฤษในการอ<านข<าวและบทความ

ทางเศรษฐกิจและการเงิน  รวมทั้งฝßกการเขียนบทความ  

การสนทนา  และการวิเคราะห*ประเด็นปäญหาต<าง ๆ 

ทางเศรษฐกิจและการเงิน 

คงเดิม 

SM321 การอ<านรายงานวิเคราะห*ทางด-านเศรษฐกิจ

และการเงิน                                      3(3-0-6) 

(Interpretations of Economic and Financial 

Analysis) 

SM321 การอ<านรายงานวิเคราะห*ทางด-านเศรษฐกิจ

และการเงิน                                     3(3-0-6) 

(Interpretations of Economic and Financial 

Analysis) 

ปรับเงื่อนไข

ก<อนเรียน 
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เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การ

วิเคราะห*งบการเงิน หรือBA205 

การเงินธุรกิจ 

วิธีการวิเคราะห*ทางด-านเศรษฐกิจและการเงิน 

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช-ในการวิเคราะห*  การอ<าน

รายงานทาง เศรษฐก ิ จและการ เ ง ิ น  การแก-

วิกฤตการณ*และข-อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับหน<วยงาน

ในองค*กรธุรกิจโดยใช-กรณีศึกษา 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห*งบ

การเงิน  

วิธ ีการวิเคราะห*ทางด-านเศรษฐกิจและการเงิน 

เครื ่องมือและเทคนิคที ่ใช-ในการวิเคราะห*  การอ<าน

รายงานทางเศรษฐกิจและการเงิน การแก-วิกฤตการณ*

และข-อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับหน<วยงานในองค*กรธุรกิจ

โดยใช-กรณีศึกษา 

SM323 วิจัยทางการเงิน                     3(3-0-6) 

(Financial Research) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การ

วิเคราะห*งบการเงิน หรือ 

BA205 การเงินธุรกิจ และ 

SC124 สถิติธุรกิจ 2  

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การอ<านผลการวิจัย

และการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงิน  การทำ

วิจัยทางการเงิน 

SM323 วิจัยทางการเงิน                    3(3-0-6) 

(Financial Research) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC251 การวิเคราะห*งบ

การเงิน  

                     SC254 การวิเคราะห*ข-อมูลและสถิติ 1  

ขั ้นตอนการดำเนินงานวิจัย การอ<านผลการวิจัย

และการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงิน  การทำวิจัย

ทางการเงิน 

ปรับเงื่อนไข

ก<อนเรียน 

SM324 การวิจัยดำเนินงานขั้นสูง 3(3-0-6) 

(Advanced Operations Research ) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM207 การวิจัย

ดำเนินงาน 

การหาคำตอบของปäญหาทางธุรกิจด-วยตัวแบบ

แถวคอย  ตัวแบบการโปรแกรมแบบพลวัต  ตัวแบบ

การโปรแกรมเลขจำนวนเต็ม  ตัวแบบการโปรแกรม

แบบไม<เชิงเส-น  ตัวแบบการทดแทนและบำรุงรักษา  

ตัวแบบการจำลองสถานการณ* 

 ปรับออก 

SM325 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม3(3–0-6) 

(Decision  Theory and Games) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC123 สถิติธุรกิจ 1  

โครงสร-างของปäญหาการตัดสินใจ ฟäงก *ชัน

อรรถประโยชน*  การตัดสินใจภายใต-ความไม<แน<นอน

เมื่อไม<ทราบข-อมูลก<อนการทดลอง การวิเคราะห*การ

ตัดสินใจโดยอาศัยข-อมูลก<อนการทดลองและข-อมูลที่

ได-จากตัวอย<าง การประมาณค<าและการทดสอบ

สมมติฐานโดยใช-ทฤษฎีการตัดสินใจการทดสอบ

แบบซีเควนเชียลและทฤษฎีเกม 

SM325 ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม3(3–0-6) 

(Decision Theory and Games) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึกษาก<อน SC254 การวิเคราะห*

ข-อมูลและสถิติ 1  

โครงสร - างของป äญหาการต ัดส ินใจ ฟ ä งก *ชัน

อรรถประโยชน*  การตัดสินใจภายใต-ความไม<แน<นอนเมื่อ

ไม <ทราบข-อม ูลก <อนการทดลอง การว ิเคราะห*การ

ตัดสินใจโดยอาศัยข-อมูลก<อนการทดลองและข-อมูลที่ได-

จากตัวอย<าง การประมาณค<าและการทดสอบสมมติฐาน

ปร ับเง ื ่อนไข

ก<อนเรียน 
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โดยใช-ทฤษฎีการตัดสินใจการทดสอบแบบซีเควนเชียล

และทฤษฎีเกม 

SM326 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต-น  3(3-0-6) 

(Introduction to Stochastic  Processes) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC217 ทฤษฎีความ

น<าจะเปãนเบื้องต-น 

ปริภูมิความน<าจะเปãน  ตัวแปรสุ <ม  และค<า

คาดหวัง ทฤษฎีบทลิมิต วิธีการจำลองแบบมอนติ-

คาร*โล การเคลื ่อนที ่แบบบราวน*และ กระบวน

การปäวส*ซอง โซ<มาร*คอฟ  กระบวนการเกิดและ การ

ดับและการประยุกต*ของความน<าจะเปãนทางการเงิน 

SM326 กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต-น  3(3-0-6) 

(Introduction to Stochastic  Processes) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศ ึกษาก <อน SC217 ทฤษฎ ีความ

น<าจะเปãนเบื้องต-น 

ปริภูมิความน<าจะเปãน  ตัวแปรสุ<ม  และค<าคาดหวัง 

ทฤษฎีบทลิมิต วิธีการจำลองแบบมอนติ-คาร*โล การ

เคลื ่อนที ่แบบบราวน*และ กระบวนการปäวส*ซอง โซ<

มาร *คอฟ  กระบวนการเก ิดและ การด ับและการ

ประยุกต*ของความน<าจะเปãนทางการเงิน 

คงเดิม 

SM327 สถิติวิเคราะห*ตัวแปรเชิงพห ุ     3(2–2-5) 

(Multivariate Statistical Analysis) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM319 การ

วิเคราะห*การถดถอยและอนุกรม

เวลา 

การวิเคราะห*องค*ประกอบ การวิเคราะห*การ

จำแนก  ระดับการวัดหลายมิติ  และการใช-โปรแกรม

สำเร็จรูปในการวิเคราะห*ข-อมูลสถิต ิ

SM327 สถิติวิเคราะห*ตัวแปรเชิงพหุ       3(2–2-5) 

(Multivariate Statistical Analysis) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM340 การวิเคราะห*

ข-อมูลและสถิติ 2 

การวิเคราะห*องค*ประกอบ การวิเคราะห*การจำแนก  

ระดับการวัดหลายมิติ  และการใช-โปรแกรมสำเร็จรูปใน

การวเิคราะห*ข-อมูลสถิติ 

คงเดิม 

SM328 สถิติควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5) 

(Statistics of Quality Control) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC123 สถิติธุรกิจ 1 

แนวความคิดเบื ้องต-น การสร-างแผนควบคุม

คุณภาพแบบต<าง ๆ  แผนการยอมรับการสุ<มตัวอย<าง

แบบชั้นเดียว  สองชั้น  แบบซีเควนเชียล เส-นโค-ง 

OC และ ASN  การใช-ตารางของดอร*จโรมิกในการ

กำหนดแผนการสุ<มตัวอย<าง  การสุ<มตัวอย<างในการ

ตรวจสอบการผลิตที่ต<อเนื่องกัน 

 ปรับออก 
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SM329 คณิตศาสตร*ประกันภัย 3(3-0-6) 

(Mathematics of Insurance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC216 คณิตศาสตร*

การเงิน 

ความรู-ทั ่วไปเกี ่ยวกับการประกันภัย ฟäงก*ชัน

ของการอยู<รอด ตารางชีพหรือตารางมรณะ ประกัน

ชีวิต ประกันชีวิตแบบเงินรายปb การคำนวณเบี้ย

ประกันผลประโยชน* และการคำนวณเงินสำรอง

ผลประโยชน* 

SM329 คณิตศาสตร*ประกันภัย 3(3-0-6) 

(Mathematics of Insurance) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC216 คณิตศาสตร*

การเงิน 

ความรู-ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ฟäงก*ชันของการอยู<

รอด ตารางชีพหรือตารางมรณะ ประกันชีวิต ประกัน

ชีวิตแบบเงินรายปb การคำนวณเบี้ยประกันผลประโยชน* 

และการคำนวณเงินสำรองผลประโยชน* 

คงเดิม 

SM330 เทคนิคการเลือกตัวอย<าง 3(3-0-6) 

(Sampling Techniques) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC217 ทฤษฎีความ

น<าจะเปãนเบื้องต-น 

ความร ู -พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับการเล ือกตัวอย<าง 

บทบาทและความสำคัญของการเลือก  ตัวอย<าง  

ชนิดของการเลือกตัวอย<าง  การประมาณค<าเฉลี่ย  

ยอดรวมสัดส<วนและอัตราส<วนในการเลือกตัวอย<าง

สุ<มอย<างง<าย การเลือกตัวอย<างแบบเปãนระบบ แบบ

แบ<งกลุ<ม การเลือกตัวอย<างแบบแบ<งเปãนชั้นภูมิ การ

กำหนดขนาดตัวอย <างในแต<ละว ิธ ี  ความคลาด

เคลื่อนที่เกิดเพราะไม<ได-ใช-ระเบียบวิธีการสำรวจ

ตัวอย<าง 

 ปรับออก 

SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับการสร-าง

แบบจำลองทางการเงิน                      3 (2-2-5) 

(Spreadsheet Program for Financial 

Modeling) 

 เงื่อนไขก<อนเรียน : BF302 การจัดการทางการเงิน  

          การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อออกแบบ

ระบบงาน และพัฒนาระบบงานให-มีประสิทธิภาพ

มากขึ้นด-วยการใช-มาโครบนโปรแกรมสเปรดชีท  

เพื่อสร-างแบบจำลองเพื่อจัดการทางการเงิน 

(Financial Modeling) และการปรับโปรแกรมให-

สอดคล-องกับความต-องการในแต<ละกรณีศึกษา เช<น 

แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน โดยมี

ปäจจัยความเสี่ยงร<วมด-วย การประมาณการงบ

การเงินและวิเคราะห*อัตราส<วนทางการเงิน การ

SM331 โปรแกรมสเปรดชีทสำหรับการสร-างแบบจำลอง

ทางการเงิน                                  3 (2-2-5) 

(Spreadsheet Program for Financial Modeling) 

 เงื่อนไขก<อนเรียน : SM259 การจัดการทางการเงิน  

          การใช-มาโครบนโปรแกรมสเปรดชีทสำหรับ

ออกแบบระบบงานอัตโนมัติ และพัฒนาระบบงานให-มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร-างแบบจำลองเพื่อจัดการ

ทางการ เ ง ิ น  ( Financial Modeling) และการปรับ

โปรแกรมให -สอดคล -องก ับความต -องการในแต <ละ

กรณีศึกษา เช<น แบบจำลองเพื ่อการตัดสินใจในการ

ลงทุนภายใต-การบริหารความเสี ่ยงที ่ยอมรับได- การ

คาดการณ*และการวางแผนด-านการเง ิน (Financial 

Forecasting and Planning) การประเม ินงบลงทุน 

(Capital Budgeting) การประเมินมูลค<าหุ -น (Stock 

ปรับเงื่อนไข

ก<อนเรียน 

และคำอธิบาย

รายวิชา 
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ประเมินงบลงทุน (Capital Budget) การคำนวณ

มูลค<าหุ-น มูลค<ากิจการ เปãนต-น 

Valuation) ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ม ู ล ค < า ก ิ จ ก า ร  (  Firm 

Valuation) เปãนต-น 

SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน              3(2-2-5) 

(Blockchain Technology)  

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี 

            ความเข-าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน 

และแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข-อง เทคโนโลยีพื้นฐานที่อยู<

เบื้องหลังบล็อกเชน การเข-ารหัส การประมวลผล

แบบเครื่องต<อเครื่อง (Peer-to-Peer Computing) 

สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrency) แนวคิด วิธีการ

ทำงาน และลักษณะของบล็อกเชน ตัวอย<าง

แอปพลิเคชั่นทางด-านบล็อกเชนที่ใช-ในอุตสาหกรรม

การเงิน 

SM332 เทคโนโลยีบล็อกเชน              3(2-2-5) 

(Blockchain Technology)  

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<ม ี 

            ความเข-าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน และ

แอปพลิเคชั ่นที ่ เก ี ่ยวข-อง เทคโนโลยีพ ื ้นฐานที ่อยู<

เบื้องหลังบล็อกเชน การเข-ารหัส การประมวลผลแบบ

เครื่องต<อเครื่อง (Peer-to-Peer Computing) สกุลเงิน

ดิจิตอล (Cryptocurrency) แนวคิด วิธีการทำงาน และ

ลักษณะของบล็อกเชน ตัวอย<างแอปพลิเคชั่นทางด-าน

บล็อกเชนที่ใช-ในอุตสาหกรรมการเงิน 

คงเดิม 

SM333 การประมวลผลแบบกลุ<มเมฆเบื้องต-น 

 (Cloud Computing)                        3(3-0-6) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

           เรียนรู- ระบบคอมพิวเตอร* การประมวลผล 

และการจัดเก็บข-อมูลเบื้องต-น การเข-าถึงข-อมูลบน

เครือข<ายอินเทอร*เน็ต การบริการแบบกลุ <มเมฆ 

โครงสร-างพื้นฐาน ซอฟต*แวร* ความปลอดภัยและ

การจัดการการเงิน การจัดการทรัพยากรที่ใช-ร<วมกัน

ในระบบทางด-านวิศวกรรมการเงิน  

SM333 การประมวลผลแบบกลุ<มเมฆเบื้องต-น 

(Cloud Computing)                         3(3-0-6) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

           เรียนรู - ระบบคอมพิวเตอร* การประมวลผล 

และการจัดเก็บข-อมูลเบื ้องต-น การเข-าถึงข-อมูลบน

เคร ือข <ายอ ินเทอร * เน ็ต การบร ิการแบบกล ุ <มเมฆ 

โครงสร-างพื้นฐาน ซอฟต*แวร* ความปลอดภัยและการ

จัดการการเงิน การจัดการทรัพยากรที ่ใช-ร <วมกันใน

ระบบทางด-านวิศวกรรมการเงิน  

คงเดิม 

SM334 ปäญญาประดิษฐ*                     3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

          เรียนรู -หลักการเบื ้องต-นของแนวคิดและ

เทคน ิ คของป äญญาประด ิ ษฐ *   ป ระว ั ต ิ ข อ ง

ปäญญาประดิษฐ*  แนวคิดเกี ่ยวกับฮิวริสติก  การ

ค-นหาแบบเบส-เฟ\ร*ส  ลักษณะของเกมที่มีผู-เล<นสอง

ฝ£าย  การแทนและการอนุมานความรู-  ตรรกวิทยา

แบบพร็อบโพซิชันแนลและเพรดิเคต  การแก-ปäญหา

และการทดสอบสัจพจน*และกฎของเบย*  แนวคิด

โครงข<ายประสาทเทียม  รวมถึงการประยุกต*ใช-

ปäญญาประดิษฐ*ทางวิศวกรรมการเงิน เช<น ระบบ

SM334 ปäญญาประดิษฐ*                      3(3-0-6) 

(Artificial Intelligence) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

          เรียนรู-หลักการเบื้องต-นของแนวคิดและเทคนิค

ของปäญญาประดิษฐ *  ประวัต ิของปäญญาประดิษฐ*  

แนวคิดเกี ่ยวกับฮิวริสติก  การค-นหาแบบเบส-เฟ\ร*ส  

ลักษณะของเกมที่มีผู -เล<นสองฝ£าย  การแทนและการ

อนุมานความรู-  ตรรกวิทยาแบบพร็อบโพซิชันแนลและ

เพรดิเคต  การแก-ปäญหาและการทดสอบสัจพจน*และกฎ

ของเบย*  แนวคิดโครงข<ายประสาทเทียม  รวมถึงการ

ประยุกต*ใช-ปäญญาประดิษฐ*ทางวิศวกรรมการเงิน เช<น 

คงเดิม 
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ผู-เชี่ยวชาญแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ ระบบติดตาม

ราคาหุ-น เปãนต-น 

ระบบผู -เชี ่ยวชาญแนะนำการลงทุนอัตโนมัติ ระบบ

ติดตามราคาหุ-น เปãนต-น 

SM335 การฝßกงาน                         3(0-40-0) 

(Internship) 

เงื่อนไขก<อนเรียน :  ลงทะเบียนมาแล-วไม<น-อยกว<า 6 

ภาคการศึกษา หรือได-รับความ

เห็นชอบจากคณบด ี

           การทำงานจริงในหน<วยงานที่เกี่ยวข-องกับ

การเง ิน การธนาคาร การประก ันภ ัย บร ิษัท

หลักทรัพย*หรือหน<วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่

ผ<านการเห็นชอบจากสาขาวิชา เปãนเวลาอย<าน-อย 

300 ชั่วโมง พร-อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำ

เพื่อนำเสนอ 

SM335 การฝßกงาน                              3(0-40-0) 

(Internship) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ลงทะเบียนมาแล-วไม<น -อยกว<า 6 

ภาคการศ ึกษา หร ือได -ร ับความ

เห็นชอบจากคณบด ี

           การทำงานจริงในหน<วยงานที ่เก ี ่ยวข-องกับ

การเงิน การธนาคาร การประกันภัย บริษัทหลักทรัพย*

หร ือหน<วยงานภาครัฐและเอกชนอื ่นๆ ที ่ผ <านการ

เห็นชอบจากสาขาวิชา เปãนเวลาอย<าน-อย 300 ชั่วโมง 

พร-อมทั้งจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำเพือ่นำเสนอ 

คงเดิม 

 SM341 การวิเคราะห*และสร-างแบบจำลองทางธุรกิจ                                           

                                                        3(3-0-6) 

(Business Model and Analysis)      

เงื่อนไขก<อนเรียน  :  ไม<ม ี

        การเขียนแผนธุรกิจจำลอง เทคนิคการวิเคราะห*

และกลย ุทธ *การดำเน ินธ ุรก ิจ เทคน ิคการพ ัฒนา 

Scenario การวิเคราะห*ผู-มีส<วนได-ส<วนเสีย และวิธีการ

บริหารการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ 

 

วิชาใหม< 

 SM342 ออฟติไมเซชั่นทางการเงิน              3(2-2-5) 

          (Financial Optimization)            

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM336 การจัดการ 

                       ลงทุนในหลักทรัพย* 

การตัดสินใจทางการเงินที่เหมาะสมในสภาวะ

ของความไม<แน<นอนโดยการแก-ไขปäญหาแบบออฟติไม

เซชั่น (Optimization) การสร-างและกำหนดแบบ

รูปแบบการแก-ไขปäญหา (Formulation) ที่เหมาะสม

เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน โดยใช-วิธีการ โปรแกรมเชิง

เส-น (Linear Programming) โปรแกรมที่ไม<เปãนเส-นตรง 

(Non-Linear Programming)  โปรแกรมเลขจำนวน

เต็ม (Integer Programming)   กำหนดการพลวัตร 

(Dynamic Programming) โปรแกรมที่มีความน<าจะ

เปãน (Stochastic Programming)  หัวข-อการ

วิชาใหม< 
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ประยุกต*ใช-การแก-ไขปäญหาแบบออฟติไมเซชั่น 

(Optimization) ที่น<าสนใจทางการเงินเช<น การคำนวน

สัดส<วนการลงทุนที่ให-ผลตอบแทนต<อความเสี่ยงที่ดีที่สุด 

(Portfolio Optimization) 

SM417 สมการเชิงอนุพันธ*ย<อย 3(3-0-6) 

(Partial Differential  Equations) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM318 สมการเชิง

อนุพันธ* 

สมการเชิงอนุพันธ*ย<อยอันดับหนึ่ง  สมการเชิง

อนุพ ันธ *ย <อยอันดับสอง  การแยกประเภทของ

สมการเชิงอนุพันธ*ย<อย  ปäญหาค<าเริ่มต-น      ปäญหา

ค<าขอบ  สมการคลื่น  สมการการแพร<    สมการลา

ปลาส  วิธีการหาผลเฉลยแบบฟูริเยร*    วิธีการหาผล

เฉลยวิธีการแปลง  การประยุกต* 

SM417 สมการเชิงอนุพันธ*ย<อย 3(3-0-6) 

(Partial Differential  Equations) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SM318 สมการเชิง

อนุพันธ* 

สมการเชิงอนุพันธ*ย<อยอันดับหนึ่ง  สมการเชิง

อนุพันธ*ย<อยอันดับสอง  การแยกประเภทของสมการเชิง

อนุพันธ*ย <อย  ปäญหาค<าเร ิ ่มต-น      ปäญหาค<าขอบ  

สมการคลื่น  สมการการแพร<    สมการลาปลาส  วิธีการ

หาผลเฉลยแบบฟูริเยร*    วิธีการหาผลเฉลยวิธีการแปลง  

การประยุกต* 

คงเดิม 

SM419 การทำเหมืองข-อมูล 3(2-2-5) 

(Data Mining) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC124 สถิติธุรกิจ 2 

ความร ู - เบ ื ้องต -นการทำเหม ืองข -อม ูล การ

จัดเตรียมข-อมูล เทคนิคการทำเหมืองข-อมูล ได-แก<

การเปรียบเทียบ  การจัดกลุ <มข-อมูล  การแบ<ง

หมวดหมู<และการทำนาย  การประยุกต*ใช-การทำ

เหมืองข-อมูล 

SM419 การทำเหมืองข-อมูล 3(2-2-5) 

(Data Mining) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ศึกษาก<อน SC254 การวิเคราะห*

ข-อมูลและสถิติ 1 

ความรู-เบื้องต-นการทำเหมืองข-อมูล การจัดเตรียม

ข-อมูล เทคนิคการทำเหมืองข-อมูล ได-แก<การเปรียบเทียบ  

การจัดกลุ<มข-อมูล  การแบ<งหมวดหมู<และการทำนาย  

การประยุกต*ใช-การทำเหมืองข-อมูล 

ปร ับเง ื ่อนไข

ก<อนเรียน 

SM422 วิศวกรรมการเงิน                    3(3-0-6) 

(Financial Engineering) 

เงื่อนไขก<อนเรียน :  ศึกษาก<อน BA044 ตราสาร 

                                                อนุพันธ* 

                         BF303 การจัดการความเสี่ยง                                 

                         SM421 การจัดการการลงทุน  

                                   ในหลักทรัพย* 

             การออกแบบการลงทุนในตราสารทุน 

การสร-างแบบจำลองกำหนดราคาตราสารอนุพันธ* 

การแก-ป äญหาทางการเง ินโดยใช -เคร ื ่องม ือทาง

การเง ินประเภทต<างๆ เช <น Option,  Forward, 

Future และ Swap เปãนต-น การใช-เครื ่องมือวัด

ความเสี่ยง Value at Risk (VAR) การฝßกปฏิบัติการ

 ปรับออก 
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สร-างแบบจำลองเพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

และประมวลผลโดยใช-โปรแกรมคอมพิวเตอร* 

SM423 หัวข-อพิเศษทางการเงิน            3(3-0-6) 

(Special Topics in Financial Engineering) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

         ศึกษาเจาะลึกลักษณะเฉพาะเรื่อง ประเด็น 

หรือหัวข-อทางการเงินที่น<าสนใจในปäจจุบันที่เปãน

ประโยชน*สำหรับนักศึกษา 

SM423 หัวข-อพิเศษทางวิศวกรรมการเงิน    3(3-0-6) 

(Special Topics in Financial Engineering) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ไม<มี   

         ศึกษาเจาะลึกลักษณะเฉพาะเรื่อง ประเด็น หรือ

หัวข-อทางการเงินที่น<าสนใจในปäจจุบันที่เปãนประโยชน*

สำหรับนักศึกษา 

ปรับชื่อวิชา 

SM800 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) 

(Co-operative Education) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ลงทะเบียนมาแล-วไม<น-อยกว<า 6 

ภาคการศึกษา หรือได-รับความ

เห็นชอบจากคณบด ี

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย<างมี

ระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเปãนระยะเวลา 1 ภาค

การศึกษา ในฐานะพนักงานชั ่วคราว นักศึกษา

จะต-องเข-ารับการเตรียมความพร-อมทั ้งทางด-าน

วิชาการ และการปฏิบัต ิตนในสังคมการทำงาน 

รวมทั้งดำเนินการตามขั้นตอน ของสหกิจศึกษาที่

มหาว ิทยาล ัยกำหนด การปฏ ิบ ัต ิงานและการ

ประเมินผลอยู<ภายใต-การกำกับดูแลของอาจารย*ที่

ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถาน

ประกอบการมอบหมาย 

SM800 สหกิจศึกษา               6(0-40-20) 

(Co-operative Education) 

เงื่อนไขก<อนเรียน : ลงทะเบียนมาแล-วไม<น -อยกว<า 6 

ภาคการศ ึกษา หร ือได -ร ับความ

เห็นชอบจากคณบด ี

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย<างมี

ระบบ ตามสาขาวิชาที ่ศ ึกษาเปãนระยะเวลา 1 ภาค

การศึกษา ในฐานะพนักงานชั่วคราว นักศึกษาจะต-อง

เข-ารับการเตรียมความพร-อมทั้งทางด-านวิชาการ และ

การปฏิบัติตนในสังคมการทำงาน รวมทั้งดำเนินการตาม

ขั้นตอน ของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด การ

ปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู<ภายใต-การกำกับดูแล

ของอาจารย*ที ่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่

ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ก 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค:าไทย 

- วZาด:วย การศึกษาระบบหนZวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 
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- วZาด:วย การศึกษาระบบหนZวยกิตข้ันปริญญาบัณฑิต (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2563 
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- วZาด:วย การเทียบโอนผลการเรียนรู:และผลลัพธNการเรียนรู:เข:าศึกษาในระบบ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ค 
ผลงานทางวิชาการและภาระการสอนประจำหลักสูตร 

ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

1 310130041XXXX ผู:ชDวย
ศาสตราจารยH 
(สถิติ) 

นางบุญหญิง สมรDาง -   ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมรDาง ลักขณา 
เศาธยะนันทH ประยง มหากิตติคุณ วรรณี ลาภจินดา. 
(2562). การวิเคราะหHเชิงเทคนิคในการพยากรณHราคา
หลักทรัพยH CPALL ด:วยวิธีบอกซH – เจนกินสH และวิธี
ของโฮลทH. = Technical Analysis for Forecasting 
CPALL Stock Prices: Box - Jenkins Method 
and Holt’s Method. (น.1904-1918) การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
UTCC Academic day คร้ังท่ี 3. 31 พฤษภาคม 
2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย. 
 

- 3 

2 393030024XXXX ผู:ชDวย
ศาสตราจารยH 
(สถิติ) 

นางสาวลักขณา  
เศาธยะนันทH 

-ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมรDาง ลักขณา เศาธ
ยะนันทH ประยง มหากิตติคุณ วรรณี ลาภจินดา. 
(2562). การวิเคราะหHเชิงเทคนิคในการพยากรณHราคา

- 3 
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักทรัพยH CPALL ด:วยวิธีบอกซH – เจนกินสH และวิธี
ของโฮลทH. = = Technical Analysis for 
Forecasting CPALL Stock Prices: Box - Jenkins 
Method and Holt’s Method. (น.1904-1918) 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 3. 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค:า
ไทย. 
 
- ระวีวรรณ  เหล็งขยัน  ลักขณา  เศาธยะนันทH 
(2563) การศึกษาปàจจัยท่ีมีผลตDอดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพยHแหDงประเทศไทย (SET)โดยการวิเคราะหH
การถดถอยเชิงเส:นแบบพหุคูณ = Analysis of 
Factors Influencing the SET Index by Multiple 
Linear Regression Analysis. (น.1130-1145). 
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ประจำปè 2563  
1 พฤษภาคม 2563. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณH ในพระบรม
ราชูปถัมภH จังหวัดปทุมธานี. 
 

3 310220124XXXX อาจารย, 
 

นายประยง 
มหากิตติคุณ 

- ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมรDาง ลักขณา เศาธ
ยะนันทH ประยง มหากิตติคุณ วรรณี ลาภจินดา. 
(2562). การวิเคราะหHเชิงเทคนิคในการพยากรณHราคา
หลักทรัพยH CPALL ด:วยวิธีบอกซH – เจนกินสH และวิธี
ของโฮลทH. = = Technical Analysis for 
Forecasting CPALL Stock Prices: Box - Jenkins 
Method and Holt’s Method. (น.1904-1918) 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 3. 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค:า
ไทย. 
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

4 310120144XXXX ผู:ชDวย
ศาสตราจารยH 
(สถิติประยุกตH) 

นางระวีวรรณ   
เหล็งขยัน 

- ระวีวรรณ เหล็งขยัน. (2561) สถิติธุรกิจ 2. 251 
หน:า  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย. 
  
-   ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมรDาง ลักขณา 
เศาธยะนันทH ประยง มหากิตติคุณ วรรณี ลาภจินดา. 
(2562). การวิเคราะหHเชิงเทคนิคในการพยากรณHราคา
หลักทรัพยH CPALL ด:วยวิธีบอกซH – เจนกินสH และวิธี
ของโฮลทH. = Technical Analysis for Forecasting 
CPALL Stock Prices: Box - Jenkins Method and 
Holt’s Method. (น.1904-1918) การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 
UTCC Academic day คร้ังท่ี 3. 31 พฤษภาคม 
2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค:าไทย. 
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

-ระวีวรรณ  เหล็งขยัน  ลักขณา  เศาธยะนันทH (2563) 
การศึกษาปàจจัยท่ีมีผลตDอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยH
แหDงประเทศไทย (SET)โดยการวิเคราะหHการถดถอย
เชิงเส:นแบบพหุคูณ = Analysis of Factors 
Influencing the SET Index by Multiple Linear 
Regression Analysis. (น.1130-1145). การประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 5 ประจำปè 2563 1 
พฤษภาคม 2563. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณH ในพระบรม
ราชูปถัมภH จังหวัดปทุมธานี. 
 
- ระวีวรรณ  เหล็งขยัน (2564). อัตรสDวนทางการเงินท่ี
มีผลตDอการเลือกลงทุนในหลักทรัพยH โดยใช:การ
วิเคราะหHการถดถอยโลจิสติค =   
The Financial Ratio Affecting the Selection of 
investment in Securities By Using Logistic 
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

Regression Analysis ใน ดร.พรรณวิภา แพงศรี
(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ 

วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีระหว=างสถาบัน คร้ังท่ี 8 = 
The 8th Academic Science and Technology 

Conference 2017 (น. 123-131). มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณH ในพระบรมราชูปถัมภH จังหวัด
ปทุมธานี. 
 

5 393030026XXXX อาจารยH นางสาววรรณี   
ลาภจินดา 

-Lapchinda W. .(2019). GDDs with two 
associate classes and with one group of size 1 
and groups of size n and GDDs with two  
WALAILAK PROCEDIA. 2019, No 3, 5 Pages. 
 
ระวีวรรณ เหล็งขยัน บุญหญิง สมรDาง ลักขณา เศาธ
ยะนันทH ประยง มหากิตติคุณ วรรณี ลาภจินดา. 
(2562). การวิเคราะหHเชิงเทคนิคในการพยากรณHราคา
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ลำดับ
ท่ี 

เลขท่ีบัตร 
ประจำตัวประชาชน 

ตำแหน@ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/
สัปดาหH) 

ท่ีมีอยู@
แลKว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 

หลักทรัพยH CPALL ด:วยวิธีบอกซH – เจนกินสH และวิธี
ของโฮลทH. = = Technical Analysis for 
Forecasting CPALL Stock Prices: Box - Jenkins 
Method and Holt’s Method. (น.1904-1918) 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ UTCC Academic day คร้ังท่ี 3. 31 
พฤษภาคม 2562. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค:า
ไทย. 
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ภาคผนวก ง 
คำส่ังแต0งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือ ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


