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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Finance (International Program)
2. ชื่อปริญญา
(ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อย่อภาษาไทย)
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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน มุ่งเน้นการศึกษาวิชา การบริ หารการเงิน
โดยใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทดสอบทฤษฎีและการคาดการณ์ทางทฤษฎี นักศึกษามีความเข้าใจ
ถึงการปรับหลักการและทฤษฎีในแนวลึกไปใช้งานจริ งด้านการบริ หารและการแก้ปัญหาทางการเงิน
ในโอกาสที่หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสู ตรนานาชาติ ได้จดั การเรี ยนการ
สอนมาย่างเข้าสู่ ปีที่ 13 และเพื่อให้เนื้ อหาของหลักสู ตรมีความเข้มข้นยิง่ ขึ้น เพื่อเตรี ยมมหาบัณฑิตให้พร้อม
ต่อการเปลี่ ยนแปลงในตลาดเงิ น ตลาดทุน ที่ พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ ว โครงการปริ ญญาโททางการเงิน (MIF)
หลักสู ตรนานา ชาติจึงปรับปรุ งหลักสู ตรโดยมุ่งหวังพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
(หลักสูตรนานาชาติ ) โดยเน้นองค์ประกอบใน 4 ด้าน (4 S) ดังนี้
1) Scientific เน้นการวิเคราะห์ปัญหาทางการเงิน โดยใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื่อเป็ นพื้นฐานความเข้าใจทฤษฎีทางการเงินเชิงลึก
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2) Sequential หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันไปตามลําดับ ต่อยอดความรู ้จาก
วิชาที่เรี ยนก่อนหน้า ไปจนถึงตอนท้ายของหลักสูตร โดยไม่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกัน
3) Skills หลักสูตรตอบสนองความสนใจของนักศึกษา เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาสายอาชีพทาง
การเงินใน 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
 Firm Financial Architecture (FFA)
 Financial Engineering (FE)
 Financial Analysis (FA)
 Research (RE)
4) Superb เน้นความเป็ นเลิศทางทฤษฎีทางการเงินเชิงลึก และการประยุกต์ทฤษฎีกบั ปั ญหาทางการ
เงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดงั นี้
1)
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ได้รับการเรี ยนรู ้ และฝึ กอบรมอย่างดีทางการเงินให้สามารถทํางาน
ในตําแหน่ง ต่างๆ ได้คือ
1.1 ผูจ้ ดั การการเงิน
1.2 ผูจ้ ดั การกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน
1.3 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
1.4 นักวิเคราะห์ทางการเงิน
1.5 วิศวกรทางการเงิน
1.6 ผูบ้ รรยายทางการเงิน
1.7 เจ้าหน้าที่ผกู ้ าํ กับและดูแลระบบและสถาบันการเงิน
2) เพื่อผลิ ตมหาบัณฑิ ตทางการเงิ นที่ ได้รับการฝึ กอบรมอย่างดี ทางด้านวิ ธีการวิ จยั ให้สามารถ
ทํางานวิจยั
ทางด้านการเงิน
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางการเงินที่มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
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6. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
1) รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สาํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อสาขาที่เทียบเท่า
ทั้งในหรื อต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) มีความสนใจในอาชีพด้านการเงินหรื อมีโอกาสที่จะใช้ความรู ้ทางการเงินในการประกอบอาชีพ
ในอนาคตและควรมีประสบการณ์ทาํ งานหลังจากสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3) เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
(ผูเ้ ข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติใช้คุณสมบัติเช่นเดียวกัน)
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนที่โครงการฯ จัดสอบ หรื อยื่นผลคะแนน GMAT ทั้งนี้ ผล
สอบต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สําหรับข้อสอบ Paper-based test ไม่ต่าํ กว่า
550 คะแนน หรื อ Computer-based test ไม่ต่าํ กว่า 213 คะแนน หรื อ Internet-based test ไม่ต่าํ กว่า 79
คะแนน หรื อ IELTS ไม่ต่าํ กว่าระดับ 6.0 หรื อ TU-GET ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนน และผลคะแนนทุกประเภท
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
3)ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้ง
ยกเว้นผูส้ มัครสอบจากต่างประเทศ อาจได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งมาสอบสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง ณ สถานที่สอบ
สัมภาษณ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการฯ
4)เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
(ผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและชาวต่ างชาติกาํ หนดวิธีการคัดเลือกเช่ นเดียวกัน)
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบไตรภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 12 สัปดาห์ และไม่เกิน 14 สัปดาห์ ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเงื่อนไขที่คณะพาณิ ชย์ฯ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
จํานวน 1.25 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค มีค่าเท่ากับ จํานวน 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
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9. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 6
ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนรายวิชาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2)นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
3)หลัง จากจดทะเบี ย นทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ว ให้ค ณบดี ค ณะพาณิ ช ย์ฯ แต่ ง ตั้ง อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อทําหน้าที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา
4)เมื่อนักศึกษาจัดทําเค้าโครงวิทยานิ พนธ์เสร็ จแล้ว ให้คณบดี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 3 คน เพื่อร่ วมกันสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
5)เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เห็นว่า นักศึกษาพร้อมที่จะเสนอวิทยานิ พนธ์ ให้คณบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จากบุคคลในวรรคก่อน
6)นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
7)การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
การค้ นคว้ าอิสระ (แผน ข)
1)นักศึกษาจะจดทะเบียนการค้นคว้าอิระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต ศึกษาและสอบผ่านวิชา กง 630, กง 640 และ กง
641 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
2)นักศึกษาต้องทําการค้นคว้าอิสระเป็ นภาษาอังกฤษ
3)หลังจากจดทะเบียนการค้นคว้าอิสระแล้ว ให้คณบดีคณะพาณิ ชย์ฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาการ
ค้นคว้าอิสระเพื่อทําหน้าที่แนะนําการเขียนการค้นคว้าอิสระให้แก่นกั ศึกษา
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4)เมื่อนักศึกษาจัดทําเค้าโครงการค้นคว้าอิสระเสร็ จแล้ว ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้า
โครงการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 2 คน
5)เมื่ ออาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิ สระเห็นว่า นักศึกษาพร้ อมที่จะเสนอการค้นคว้าอิ สระ ให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระจากบุคคลในวรรคก่อน
การสอบประมวลความรู้ (แผน ข )
การสอบประมวลความรู ้ (สําหรับนักศึกษาแผน ข) จะทําได้เมื่อนักศึกษาสอบผ่านวิชาเสริ มพื้นฐาน
วิชาบังคับและวิชาเลื อก ครบตามที่ หลักสู ตรกําหนด และได้ค่าระดับเฉลี่ ยสะสมไม่ต่ าํ กว่า 3.00 โดย
นักศึกษาจะได้รับโอกาสให้สอบได้ในภาคการศึกษาแรกที่ มีโอกาสจะสําเร็ จการศึ กษาและจะต้องสอบ
ประมวลความรู ้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนี้
การดําเนิ นการสอบประมวลความรู ้ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ดังนี้
1)
การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับ ต่อ 1 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

2)
การนับหน่วยกิตที่ได้ ให้นบั รวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S
(ใช้ได้) หรื อไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น รายวิชาใดที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ว่าจะเป็ นวิชาบังคับหรื อ
วิชาเลือกให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้น และค่าเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
3)
นักศึกษาที่ได้ระดับ U (ใช้ไม่ได้) หรื อ D หรื อ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตร สามารถลงทะเบียนศึกษาในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับ
S หรื อไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา แต่ถา้ นักศึกษาได้ U หรื อ D หรื อ F
ในรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชา
เลือกอื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้นกั ศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรี ยนซํ้าในวิชาใดที่ได้ระดับไม่ต่าํ กว่า C
4)
การวัดผลวิทยานิ พนธ์ การค้นคว้าอิสระ 1 และการค้นคว้าอิสระ 2 แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ
ระดับ S (ใช้ได้) และ ระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
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5)
การวัด ผลวิ ชาเสริ ม พื้ น ฐาน การสอบประมวลความรู ้ และการสอบภาษาต่ า งประเทศ
แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
6)
เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
1) สอบผ่านทุกลักษณะวิชาตามที่หลักสูตรกําหนด และครบถ้วนตามเงื่อนไขของคณะพาณิ ชย์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4) ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู ้ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
5) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่คณะพาณิ ชย์ฯ แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6) ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
7) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรื อ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (สําหรับนักศึกษา แผน ก
แบบ ก 2)
8) นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่ วมสัมมนาในหัวข้อ Financial Ethics ที่โครงการฯ จัดขึ้นใน
ภาคสุ ดท้ายก่อนการสําเร็ จการศึกษา
9) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเงื่อนไขที่คณะพาณิ ชย์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด

12. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
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13. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริ มพื้นฐาน
8
2) วิชาบังคับ
30
3) วิทยานิพนธ์
15
จํานวหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
45
แผน ข (ไม่ ทาํ วิทยานิพนธ์ )
1) วิชาเสริ มพื้นฐาน
2) วิชาบังคับ
3) วิชาเลือก
4) การค้นคว้าอิสระ
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

8
30
9
6
45

(ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และตัวเลข 3 ตัว มีความหมายดังนี้
อักษรย่อ กง/MF หมายถึง รายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาการเงิน
เลขหลักหน่วย หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับและกลุ่มวิชาเลือก
0-5
หมายถึง วิชาบังคับ (รวมวิชาเสริ มพื้นฐาน)
6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
หมายถึง กลุ่มวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาเสริ มพื้นฐาน
1
หมายถึง กลุ่มวิชาบัญชี
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
3
หมายถึง กลุ่มวิชาวิจยั
4-8
หมายถึง กลุ่มวิชาการเงิน
9
หมายถึง การค้นคว้าอิสระ
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เลขหลักร้อย
5
6
7
8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับสูงตํ่าของวิชา
วิชาเสริ มพื้นฐาน
วิชาปริ ญญาโทระดับขั้นต้น
วิชาปริ ญญาโทระดับขั้นสูง
วิทยานิพนธ์

รายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
คณะกรรมการประจําหลักสู ตรจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกวิชาเสริ มพื้นฐานให้กบั นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืน
ความรู ้ทางด้านการเงินจากรายวิชาดังต่อไปนี้ โดยนักศึกษาต้องศึกษาและสอบผ่านวิชาเสริ มพื้นฐาน ก่อน
การศึกษารายวิชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
กง 501 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับการเงิน I
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 501 Mathematics for Finance I
กง 502 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 502 Mathematics for Finance II
กง 503 เศรษฐมิติเบื้องต้น
2 (2-0-6)
MF 503 Basic Econometrics
กง 504 หลักเศรษฐศาสตร์
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 504 Basic Economics
กง 505 ความรู ้เบื้องต้นทางบัญชีและการเงิน
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 505 Fundamental Accounting and Finance
วิชาบังคับ
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 11 วิชา 30 หน่วยกิต
ดังนี้
รหัส

รายวิชา

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
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กง 610
MF 610
กง 620
MF 620
กง 621
MF 621
กง 630
MF 630
กง 640
MF 640
กง 641
MF 641
กง 642
MF 642
กง 643
MF 643
กง 644
MF 644
กง 645
MF 645
กง 650
MF 650

การวิเคราะห์งบการเงิน I : รายงานทางการเงิน
Financial Analysis I : Financial Reporting
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
Microeconomics Analysis
ตลาดทุนและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
Capital Markets and Macroeconomic Policy
วิธีการวิจยั ทางการเงิน
Research Methodology in Financial Studies
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงิน
Financial Economics Theory
ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
Corporate Financial Theory
การเงินระหว่างประเทศ
International Finance
เศรษฐมิติการเงิน I
Financial Econometrics I
การลงทุนในตราสารทุน
Equity Investment
การลงทุนในตราสารหนี้
Fixed-income Security Investment
วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนดราคา ตราสารอนุพนั ธ์
Financial Engineering I : Derivatives Pricing

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)

วิชาเลือก
นักศึ กษาแผน ข ต้องเลื อกศึ กษาวิชาเลื อกจํานวน 9 หน่ วยกิ ต จากกลุ่ มวิชาใดวิชาหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ หรื อในกรณี ที่นกั ศึกษาเลือกศึกษาแบบคละกลุ่มวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา
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กลุ่ม 1 Firm Financial Architecture (FFA)
รหัส
รายวิชา

กง 736
MF 736
กง 746
MF 746
กง 747
MF 747
กง 748
MF 748
กง 749
MF 749
กง 756
MF 756
กง 758
MF 758
กง 759
MF 759
กง 766
MF 766
กง 769
MF 769
กง 777
MF 777
กง 778
MF 778

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางการเงิน
Computer Programming in Financial Research
การวิเคราะห์งบการเงิน II : การประเมินมูลค่า
Financial Analysis II: Corporate Valuation
การบริ หารเงิน
Treasury Management
เศรษฐมิติการเงิน II
Financial Econometrics II
การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
Securitization
การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการเงิน
Selected Topics in Finance
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน I
Special Topics in Finance I
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน II
Special Topics in Finance II
การบริ หารกองทุนขั้นสูง
Advanced Portfolio Management
ทฤษฎีเกม
Game Theory
การเงินทางพฤติกรรมศาสตร์
Behavioral Finance
สถาปัตยกรรมการเงิน
Financial Architecture

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1.5 (0-3-3)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
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กลุ่ม 2 Financial Engineering (FE)
รหัส
รายวิชา
กง 736
MF 736
กง 748
MF 748
กง 756
MF 756
กง 757
MF 757
กง 758
MF 758
กง 759
MF 759
กง 767
MF 767
กง 768
MF 768

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางการเงิน
Computer Programming in Financial Research
เศรษฐมิติการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
Financial Econometrics II
การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการเงิน
3 (3-0-9)
Selected Topics in Finance
วิศวกรรมการเงิน II : การบริ หารความเสี่ ยง
1.5 (1.5-0-4.5)
Financial Engineering II: Risk Management
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน I
1.5 (1.5-0-4.5)
Special Topics in Finance I
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
Special Topics in Finance II
สมการพาร์ เชียลดิฟเฟอเรนเชียลและการสร้าง แบบจําลองสโตแคสติก 1.5 (0-3-3)
Stochastic Process and PDE
แบบจําลองการเงินสําหรับการกระจายไม่ปกติ
1.5 (1.5-0-4.5)
Copula Finance

กลุ่ม 3 Financial Analysis ( FA)
รหัส
รายวิชา
กง 736
MF 736
กง 746
MF 746
กง 749
MF 749

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1.5 (0-3-3)

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางการเงิน
Computer Programming in Financial Research
การวิเคราะห์งบการเงิน II : การประเมินมูลค่า
Financial Analysis II: Corporate Valuation
การแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
Securitization

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1.5 (0-3-3)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
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กง 756
MF 756
กง 758
MF 758
กง 759
MF 759
กง 766
MF 766
กง 777
MF 777
กง 778
MF 778

การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการเงิน
Selected Topics in Finance
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน I
Special Topics in Finance I
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน II
Special Topics in Finance II
การบริ หารกองทุนขั้นสูง
Advanced Portfolio Management
การเงินทางพฤติกรรมศาสตร์
Behavioral Finance
สถาปัตยกรรมการเงิน
Financial Architecture

กลุ่ม 4 Research (RE)
รหัส
กง 736
MF 736
กง 748
MF 748
กง 756
MF 756
กง 758
MF 758
กง 759
MF 759
กง 766
MF 766
กง 767
MF 767

รายวิชา

3 (3-0-9)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)

จํานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
1.5 (0-3-3)

การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั ทางการเงิน
Computer Programming in Financial Research
เศรษฐมิติการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
Financial Econometrics II
การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางการเงิน
3 (3-0-9)
Selected Topics in Finance
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน I
1.5 (1.5-0-4.5)
Special Topics in Finance I
การศึกษาหัวข้อพิเศษทางการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
Special Topics in Finance II
การบริ หารกองทุนขั้นสูง
1.5 (1.5-0-4.5)
Advanced Portfolio Management
สมการพาร์ เชียลดิฟเฟอเรนเชียล และการสร้างแบบจําลองสโตแคสติก 1.5 (0-3-3)
Stochastic Process and PDE
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กง 768
MF 768
กง 769
MF 769
กง 776
MF 776

รหัส
กง 800
MF 800
รหัส
กง 791
MF 791
กง 792
MF 792

แบบจําลองการเงินสําหรับการกระจายไม่ปกติ
Copula Finance
ทฤษฎีเกม
Game Theory
ทฤษฎีโครงสร้างตลาดทุน
Market Microstructure
วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis
การค้ นคว้ าอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
รายวิชา
การค้นคว้าอิสระ I
Independent Study I
การค้นคว้าอิสระ II
Independent Study II

1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)
1.5 (1.5-0-4.5)

จํานวนหน่ วยกิต
15

จํานวนหน่ วยกิต
3
3

แผนการศึกษา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
กง 501 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการเงิน I
กง 502 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับการเงิน II
กง 503 เศรษฐมิติเบื้องต้น
กง 504 หลักเศรษฐศาสตร์
กง 505 ความรู ้เบื้องต้นทางบัญชีและการเงิน

1.5
1.5
2
1.5
1.5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 1
กง 610 การวิเคราะห์งบการเงิน I : รายงานทางการเงิน 2 หน่วยกิต
กง 620 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาค
2 หน่วยกิต
กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 3
กง 621 ตลาดทุนและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 3 หน่วยกิต กง 640 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงิน
กง 642 การเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
กง 643 เศรษฐมิติการเงิน I
3 หน่วยกิต กง 645 การลงทุนในตราสารหนี้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

รวม

9 หน่ วยกิต

7 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
3 หน่วยกิต กง 800 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

5 หน่ วยกิต รวม

6 หน่ วยกิต รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
กง 630 วิธีการวิจยั ทางการเงิน
กง 650 วิศวกรรมการเงิน I: แบบจําลองกําหนดราคา
ตราสารอนุพนั ธ์
2 หน่วยกิต
รวม

9 หน่ วยกิต รวม

ภาคการศึกษาที่ 3
กง 800 วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

9 หน่ วยกิต
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แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
กง 610 การวิเคราะห์งบการเงิน I : รายงานทางการเงิน 2 หน่วยกิต
กง 620 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
2 หน่วยกิต
กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
กง 621 ตลาดทุนและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 3 หน่วยกิต
กง 642 การเงินระหว่างประเทศ
3 หน่วยกิต
กง 643 เศรษฐมิติการเงิน I
3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
กง 640 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงิน
กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
กง 645 การลงทุนในตราสารหนี้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

รวม

รวม

9 หน่ วยกิต

7 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
กง 630 วิธีการวิจยั ทางการเงิน
กง 650 วิศวกรรมการเงิน I: แบบจําลองกําหนดราคา
ตราสารอนุพนั ธ์
กง xxx วิชาเลือก

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

8 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
กง 791 การค้นคว้าอิสระ I
กง xxx วิชาเลือก

รวม

9 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต

หมายเหตุ : สอบประมวลความรู ้ในปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 3
กง 792 การค้นคว้าอิสระ II
กง xxx วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

6 หน่ วยกิต

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
กง 501 คณิตศาสตร์ สําหรับการเงิน I
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 501 Mathematics for Finance I
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับนักการเงินโดยเริ่ มจากมูลค่าของเงินตามเวลา สถิติสาํ หรับทฤษฎีการ
ลงทุน พีชคณิ ตในรู ปสเกลาร์ และแมทริ กซ์ รวมถึงการประยุกต์สมการคณิ ตศาสตร์ กบั ปัญหาทางการเงิน
กง 502 คณิตศาสตร์ สําหรับการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 502 Mathematics for Finance II
ความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านแคลคูล สั เพื่อเป็ นพื้ นฐานความรู ้ ในการทําความเข้าใจเกี่ ย วกับการใช้
เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์ ทางด้านการเงิน เนื้ อหา วิชาเกี่ยวข้องกับหัวข้อทางแคลคูลสั เช่น ฟั งก์ชนั่ ลิมติ
และความต่อเนื่ อง อนุพนั ธ์ การวิเคราะห์ฟังก์ชนั่ การประยุกต์อนุพนั ธ์ อินทิกรัล และหลักการประเมิน
อินทิกรัล เป็ นต้น
กง 503 เศรษฐมิติเบือ้ งต้ น
2 (2-0-6)
MF 503 Basic Econometrics
แนวคิดทางสถิ ติท่ีจาํ เป็ นต่อวิชาเศรษฐมิติ เนื้ อหาของวิชาครอบคลุมถึ งสถิ ติเชิ งพรรณนา การ
พยากรณ์ และทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น นอกจากนี้ ยงั ครอบคลุมถึ งเศรษฐมิติเบื้ องต้นได้แก่การประมาณค่า
แบบจําลองด้วยวิธีกาํ ลังสองตํ่าสุ ด การทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์ การใช้ตวั แปรหุ่ น และการ
ประมาณค่าแบบจําลองตัวแปรเชิ งพหุ วิชานี้ ยงั เน้นให้นักศึกษาได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเศรษฐมิ ติ โดย
นักศึกษาจะเรี ยนรู ้การเตรี ยมข้อมูล การสร้างแบบจําลองและประมาณค่า รวมทั้งการตีความผลลัพธ์ที่ได้จาก
โปรแกรม
กง 504 หลักเศรษฐศาตร์
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 504 Basic Economics
พื้นฐานในการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมหภาค เนื้ อหาวิชาครอบคลุมทั้งเศรษฐศาสตร์
จุลภาคว่าด้วยเรื่ องค่าเสี ยโอกาส อุปสงค์และอุปทาน และเศรษฐศาสตร์ มหภาคในหัวข้อกว้างๆ ภายใต้
ระบบเศรษฐกิจปิ ด เช่นทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้ อ การว่างงาน นโยบายการเงินการคลังโดยใช้
เส้น IS-LM เป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์
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กง 505 ความรู้ เบือ้ งต้ นทางบัญชีและการเงิน
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 505
Fundamental Accounting and Finance
ความรู ้ เบื้องต้นทางบัญชี และการเงิน เนื้ อหาวิชาประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ การบันทึ กและ
จําแนกประเภทรายงานทางการเงิน ตลอดจนการจัดทํางบการเงิน วิชานี้ ยงั ครอบคลุมถึงการเงินขั้นพื้นฐาน
เช่น การวิเคราะห์อตั ราส่วนการเงิน และศึกษาองค์ประกอบของการเงิน

วิชาบังคับ
กง 610 การวิเคราะห์ งบการเงิน I : รายงานทางการเงิน
2 (2-0-6)
MF 610 Financial Analysis I : Financial Reporting
บัญชี การเงิ นทั้งในรู ปแบบทฤษฎี และแนวปฏิ บตั ิ นักศึ กษาจะเรี ยนสมการทางบัญชี หลักการ
ลงบัญชี และการผลิ ตรายงานทางการเงิ น นักศึ กษาสามารถทําการวิ เคราะห์งบการเงิ นเบื้ องต้นเพื่อการ
ตัดสิ นใจ วางแผน และควบคุมได้ นักศึกษาสามารถประเมินมูลค่าตราสารทางการเงินของบริ ษทั เบื้องต้นได้
กง 620 การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
2 (2-0-6)
MF 620 Microeconomics Analysis
สภาวะแวดล้อมทางธุ รกิ จในลักษณะเศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่ กระทบต่อการตัดสิ นใจของธุ รกิ จ
ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและทฤษฎีกิจการ ทฤษฎีดุลยภาพของตลาด (market equilibrium) และ
ตลาดผูกขาด (Monopoly) ตลาดกึ่งผูกขาด (Monopsony) ตลาดที่มีผขู ้ ายน้อยราย (Oligopoly) และตลาด
ผูกขาดที่มีผขู ้ าย 2 ราย (Bilateral Monopoly)
กง 621 ตลาดทุนและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3 (3-0-9)
MF 621 Capital Markets and Macroeconomic Policy
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มหภาคเริ่ มตั้งแต่โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ การขยายตัว พัฒนา
ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค บทบาท และพฤติกรรมต่อจากนั้นจึ งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับ มห
ภาคเข้ากับ ระดับจุ ลภาค ประกอบด้ว ย ครั ว เรื อน ธุ ร กิ จ ทุ น และข่ าวสาร ข้อ มูล โดยการวิเ คราะห์
เชื่อมโยงจะทําในเชิงพลวัต
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กง 630 วิธีการวิจัยทางการเงิน
3 (3-0-9)
MF 630 Research Methodology in Financial Studies
วิธีการเขียนวิจยั ตั้งแต่รูปแบบและองค์ประกอบของงานวิจยั การตีความผลที่ได้จากงานวิจยั วิชา
นี้ มุ่ ง เน้น การวิ จ ัย ทางการเงิ น ซึ่ ง ใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคนิ ค ทางสถิ ติ เ บื้ อ งต้น เช่ น การทดสอบทฤษฎี
ประสิ ทธิ ภาพตลาดทุน การประเมิ นราคาสิ นทรั พย์ทางการเงิ น นักศึกษาจะต้องเตรี ยมข้อเสนอรายงาน
วิจยั ที่ สามารถพัฒนาเป็ นวิทยา นิ พนธ์หรื อสารนิ พนธ์ได้ และฝึ กฝนทักษะการนําเสนอทั้งในด้านการ
เขีย น และการพูดภาษาอังกฤษ การประเมิน ผลจะพิจารณาจากการนําเสนอข้อเสนองานวิจ ยั ต่อหน้า
คณะกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน
กง 640 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงิน
3 (3-0-9)
MF 640 Financial Economics Theory
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 620 การวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
การวิเคราะห์ทางการเงินในเชิงลึก โดยจะเน้นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของตลาดทุน โดยอธิ บายใน
กรอบการตัดสิ นใจภายในหนึ่ งช่วงเวลาและหลายช่วงเวลา โดยศึกษาแบบจําลองพื้นฐานของการกําหนด
ราคาหลักทรัพย์ท้งั หุน้ และสัญญาสิ ทธิ รวมทั้งแนวคิดการบริ หารกองทุน
กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
3 (3-0-9)
MF 641 Corporate Financial Theory
ทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และวิธีการประยุกต์เชิงนโยบายการเงินธุ รกิจ หัวข้อประกอบไป
ด้วย การบริ โภค การลงทุน งบจ่ายลงทุนภายใต้ภาวการณ์ที่แน่ นอนและไม่แน่ นอน ทั้งในงวดเวลาเดียว
และหลายงวดเวลา โครงสร้ างเงินทุน ค่าของทุน นโยบายเงิ นปั นผล การศึกษาจะมุ่งเน้นในเรื่ องของการ
รวมและควบกิ จการ การควบคุมกิ จการ การออกแบบหลักทรั พย์และสัญญา ความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูล การส่ งสัญญาณทางการเงิน และ Moral Hazard รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ทางการเงินธุรกิจ
กง 642 การเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
MF 642 International Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
ภาวะแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงิน
เงื่อนไขเสมอภาคระหว่างประเทศ โดยจะเน้นเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินและตลาดทุนในยุคโลกาภิ
วัตน์ การลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ ยงทางการเมือง และงบลงทุนระหว่างประเทศ เป้ าหมายหลักของ
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วิช านี้ เพื่อเตรี ย มให้นกั ศึก ษาสามารถวิเ คราะห์รู ปแบบปั ญ หากว้า ง ๆ ของการจัด การการเงินระหว่า ง
ประเทศ
กง 643 เศรษฐมิติการเงิน I
3 (3-0-9)
MF 643 Financial Econometrics I
การประยุกต์เศรษฐมิติในการวิจยั ตลาดทุน นักศึกษาจะเรี ยนรู ้ การประมาณค่าแบบจําลองด้วยวิธี
กําลังสองตํ่าสุ ด วิธี Maximum Likelihood และ GMM โดยนักศึกษาจะได้ต่อยอดความรู ้การประมาณค่าจาก
วิธีพ้ืนฐาน เมื่อข้อสมมุติฐานดั้งเดิมถูกฝ่ าฝื น โดยเรี ยนรู ้ปัญหาและการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ ค่าความแปรปรวนของแบบจําลองไม่คงที่ หรื อมีความ สัมพันธ์กนั ระหว่างตัวอย่าง
นอกจากนี้นกั ศึกษาจะเรี ยนรู้การใช้แบบ จําลองเศรษฐมิติระดับสูงเช่นแบบจําลอง Time Series, Panel Data
Model, และ Limited Dependent Variable
กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
3 (3-0-9)
MF 644 Equity Investment
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
ทฤษฎีและการปฏิ บตั ิทางการเงิ น เพื่อลงทุนในตลาดตราสารทุน หัวข้อประกอบด้วยทฤษฎีว่า
ด้วยตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ การวัดความเสี่ ยงและผลตอบแทน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การสร้างกลุ่ม
สิ นทรัพย์ลงทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทฤษฎีการกําหนดราคาหลักทรัพย์และสิ นทรัพย์ทางการเงินภายใต้ปัจจัย
ผลตอบแทนและความเสี่ ยง (Capital Asset Pricing Model และ Arbitrage Pricing Theory) และการวัดผลที่
ได้จากกลุ่มสิ นทรัพย์ลงทุน นอกจากนี้ผบู้ รรยายอาจนําหัวข้อที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมาให้ศึกษา
กง 645 การลงทุนในตราสารหนี้
3 (3-0-9)
MF 645 Fixed-income Security Investment
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
ระบบการทํางานของตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทย ในต่ างประเทศ และระหว่ างประเทศ
ต่อจากนั้นศึกษาถึงแนวความคิดและเครื่ องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์การลงทุนซึ่ งประกอบไปด้วยหลักการ
กําหนดราคา การจัดอัตราผลตอบ แทนจากการลงทุน ดูเรชัน่ คอนเวคซิ ต้ ีและโครงสร้างอัตราผลตอบแทน
นอกจาก นั้น วิชานี้ จะได้แนะนําถึงเทคนิ คการกําหนดราคาตราสารหนี้ ข้ นั สู ง ตั้งแต่เทคนิ คการวิเคราะห์
แบบไบโนเมี ยล แบบมอนติ คาโล และแบบปรั บใช้การวิเคราะห์สิทธิ อนุ พนั ธ์ วิชานี้ อธิ บายกลยุทธ์การ
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สร้างพอร์ ทตราสารหนี้แบบต่าง ๆ รวมทั้งการบริ หารหนี้สาธารณะแบบจําลองอัตราดอกเบี้ยและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
กง 650 วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์
2 (2-0-6)
MF 650 Financial Engineering I : Derivatives Pricing
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
การออกแบบ พัฒนาและการประยุกต์ตราสารการเงิ นที่ เป็ นนวัตกรรม เพื่ อแก้ปัญหาทางด้าน
การเงิน โดยมีเนื้ อหาครอบคลุมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ เช่น option, forward, futures และ
swap เป็ นต้น จุดประสงค์หลักคือส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
วิชานี้จะกล่าวถึงกลยุทธ์การซื้ อขายและการบริ หารความเสี่ ยงสําหรับผูซ้ ้ื อ option และผูข้ าย option
วิชาเลือก (Elective course) : สํ าหรับนักศึกษาแผน ข.
กง 736 การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เพือ่ การวิจัยทางการเงิน
1.5 (0-3-3)
MF 736 Computer Programming in Financial Research
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 644 การลงทุนในตราสารทุน และ
กง 650 วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์
หลักการพื้นฐานในการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการ
วิจยั ชั้นสู ง ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ศึกษาอาจเป็ น GAUSS หรื อ MatLab ผูศ้ ึกษาจะใช้โปรแกรมในการประมาณ
ค่าตัวแปรในแบบจําลองอัตราดอกเบี้ย แบบจําลอง GARCH รวมทั้งแบบจําลองโครงสร้างในทฤษฎี Market
Microstructure
กง 746 การวิเคราะห์ งบการเงิน II : การประเมินมูลค่ า
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 746 Financial Analysis II: Corporate Valuation
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 610 การวิเคราะห์ งบการเงิน I : รายงานทางการเงิน
กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
แนวคิดทางบัญชี และความรู้ พ้ืนฐานการวิเคราะห์งบการเงินมาประยุกต์ในการหามูลค่าหุ ้นของ
บริ ษทั ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยใช้แบบจําลองทางการเงินประเภทต่างๆ นักศึกษาจะพัฒนาทักษะในการ
เขียนรายงานวิเคราะห์หุน้ ตามรู ปแบบมาตรฐานที่ใช้ในบริ ษทั หลักทรัพย์
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กง 747 การบริหารเงิน
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 747 Treasury Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
กง 645 การลงทุนในตราสารหนี้
การบริ หารเงินทุนระยะสั้นของบริ ษทั และสถาบันการเงิน เนื้ อหาประกอบด้วย งานหลักของการ
บริ หารเงิน เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ ยงและผลตอบแทนในภาวะอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวน
การบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สินระยะสั้น การบริ หารความเสี่ ยง และการป้ องกันความเสี่ ยงโดยใช้ตราสาร
อนุพนั ธ์
กง 748 เศรษฐมิติการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 748 Financial Econometrics II
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 643 เศรษฐมิติการเงิน I
ขยายความรู ้ ท างเศรษฐมิ ติ ข องนัก ศึ ก ษาในด้า นวิ ธี ก ารประมาณค่ า โดยเทคนิ คขั้น สู ง ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษาแบบจําลองทางการเงินในปั จจุบนั รวมทั้งการศึกษาแบบจําลองเศรษฐมิติการเงิ นขั้นสู งที่ใช้ใน
ปั จจุบนั ด้วย
กง 749 การแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 749 Securitization
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 645 การลงทุนในตราสารหนี้
กระบวนการกระจายความเสี่ ยงของสถาบันการเงิน โดยใช้สินทรัพย์ของผูก้ ูเ้ ป็ นหลักประกันในการ
ออกหลักทรัพย์ เพื่อจัดหาเงินทุน หลักทรัพย์ดงั กล่าวได้แก่ CMOs (Collateralized Mortgage Obligations)
และ CARs (Certificates for Automobile Receivables) โดยศึกษาสภาวะเศรษฐกิจ สถาบันที่เกี่ยวข้อง บัญชี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ลกั ษณะนี้
กง 756 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการเงิน
3 (3-0-9)
MF 756 Selected Topics in Finance
ลักษณะเฉพาะเรื่ อง ประเด็น หรื อหัวข้อทางการเงินที่น่าสนใจในปั จจุบนั ที่เป็ นประโยชน์สาํ หรับ
นักศึกษา
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กง 757 วิศวกรรมการเงิน II : การบริหารความเสี่ ยง
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 757 Financial Engineering II: Risk Management
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 650 วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์
การวัดความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบตามมาตรฐาน BIS ที่เสนอในปี 1996 ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญ
ของการวัดความเสี่ ยงของธนาคาร บริ ษทั หลักทรัพย์ กองทุน เครื่ องมือวัดความเสี่ ยงที่ใช้คือ Value at Risk
(VaR) ซึ่ งมีขอ้ ดีในการวัดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการถือครองตราสารทางการเงินหลากประเภท เช่น หุ น้
หุ ้นกู้ ตราสารอนุ พนั ธ์ พร้ อมกันได้ นอกจากนี้ ผูศ้ ึ กษาจะต้องลงมื อปฏิ บตั ิ ดว้ ยการสร้ างแบบจําลองเพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กง 758 การศึกษาหัวข้ อพิเศษทางการเงิน I
MF 758 Special Topics in Finance I
ประเด็นหรื อหัวข้อสําคัญทางการเงินที่น่าสนใจในปั จจุบนั

1.5 (1.5-0-4.5)

กง 759 การศึกษาหัวข้ อพิเศษทางการเงิน II
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 759 Special Topics in Finance II
หัวข้อสําคัญทางการเงิน หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจในปัจจุบนั
กง 766 การบริหารกองทุนขั้นสู ง
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 766
Advanced Portfolio Management
การต่อยอดแนวคิดการบริ หารพอร์ ทการลงทุนที่ริเริ่ มโดย Markowitz ใน คศ. 1952 สู่ เทคนิ คที่ใช้
ในปั จ จุบ นั ขอบเขตของเนื้ อ หาครอบคลุม ทั้ง การบริ ห ารพอร์ ท ระหว่า งประเทศและในกรอบหลาย
ช่ว งเวลา นัก ศึกษาจะได้เ รี ย นการประมาณค่าตัว แปรในแบบจําลองด้ว ยเทคนิ คชั้น สู ง โดยศึกษาผ่า น
โปรแกรมจําลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้ขอ้ มูลจากตลาดหุน้ จริ ง
กง 767 สมการพาร์ เชียลดิฟเฟอเรนเชียลและการสร้ างแบบจําลองสโตแคสติก 1.5 (0-3-3)
MF 767 Stochastic Process and PDE
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 650 วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์
Stochastic process และ partial differential equation โดยนักศึกษาจะได้เรี ยนรู้ที่มาของแบบจําลอง
สัญญาสิ ทธิ Black-Scholes และแนะนําการใช้ equivalent martingales process เป็ นทางเลือกอีกทางในการ
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ประยุกต์เพื่อกําหนดราคาตราสารการเงินที่มีความเสี่ ยง การประยุกต์อื่นๆ ทาง ด้านการเงินประกอบไปด้วย
การจัดการพอร์ ททางการเงินและการวัดความเสี่ ยง
กง 768 แบบจําลองการเงินสํ าหรับการกระจายไม่ ปกติ
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 768 Copula Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 650 วิศวกรรมการเงิน I : แบบจําลองกําหนด ราคาตราสารอนุพนั ธ์
เครื่ องมื อวิเคราะห์เชิ งปริ มาณต่อปั ญหาทางการเงิ นที่ตวั แปรมี การกระจายแบบไม่ปกติ ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับตัวแปรทางการเงินส่วนใหญ่ เครื่ องมือวิเคราะห์ใหม่น้ ีจะทําการสํารวจประเด็น
ทางการเงินเดิมที่นกั ศึกษาเคยศึกษาภายใต้กรอบสมมติฐานการกระจายแบบปกติ ซึ่ งมีจุดอ่อน และทําการ
วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือใหม่ โดยเฉพาะในการประเมินมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ และการบริ หารความเสี่ ยง
กง 769 ทฤษฎีเกม
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 769 Game Theory
ทฤษฎี เกมทั้งในรู ปสถิ ตและพลวัตร ภายใต้สถานการณ์ ที่ท้ งั สองฝ่ ายมี ขอ้ มูลสมบูร ณ์ และไม่
สมบูรณ์ เนื้ อหาวิชาครอบคลุมดุลยภาพแบบ Nash ดุลยภาพแบบผสม กระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างการเล่น
เกม และการหาดุลยภาพของเกมแบบ Stackelberg
กง 776 ทฤษฎีโครงสร้ างตลาดทุน
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 776 Market Microstructure
ขยายความรู ้ จ ากทฤษฎี ก ารเงิ น ธุ ร กิ จ ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์เ พื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งตลาด ข้อ มู ล ที่
อสมมาตร ตลาดหนี้และการกําหนดอัตราส่ วนหนี้ ที่เหมาะสม แบบจําลองการล้มละลาย การออกแบบตรา
สารทางการเงิน แบบจําลองพื้นฐานต่างๆ เช่น การตัดสิ นใจของนักลงทุนประเภทต่างๆ ทั้งนักเก็งกําไร นัก
ค้าหุ น้ และผูอ้ าํ นวยสภาพคล่องให้แก่ตลาด ผลกระทบของโครงสร้างตลาดที่เกิดต่อสภาพคล่องในการซื้ อ
ขาย การเปิ ดเผยข้อมูล และกลไกการควบคุมผูบ้ ริ หาร
กง 777 การเงินทางพฤติกรรมศาสตร์
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 777 Behavioral Finance
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 644 การลงทุนในตราสารทุน
ผลกระทบทางจิตวิทยาที่มีต่อ นัก ลงทุน ทํา ให้คาํ อธิ บ ายพฤติ กรรมของตลาดทุนตามแนวคิด
กระแสหลัก โดยเฉพาะ Efficient Market Hypothesis ไม่สามารถอธิ บายพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาด
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จริ งได้ วิชานี้ จะแนะนําแบบจําลองที่ใช้อธิ บายสภาวะตลาดทุนที่นกั ลงทุนขาดข้อมูล และทําการซื้ อขายใน
ตลาดที่ Arbitrageur มีขอ้ จํากัดทั้งในแง่เงินทุน และระยะเวลาลงทุน จึงทําให้กลไกตลาดไม่สามารถทํางาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามที่ทฤษฎีการเงิ นทัว่ ไปเสนอได้ นอกจากนี้ นกั ศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ การสร้ างกลยุทธ์
การลงทุนภายใต้สภาวะตลาดลักษณะนี้
กง 778 สถาปัตยกรรมการเงิน
1.5 (1.5-0-4.5)
MF 778 Financial Architecture
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิ นในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการปรั บและออกแบบโครงสร้ างของธุ รกิ จ
โครงสร้างทางการเงิน การสร้างและออกแบบหลักทรัพย์ทางการเงิน รวมถึงการออกแบบและวางระบบการ
กํากับดูแลกิจการ
วิทยานิพนธ์
กง 800 วิทยานิพนธ์
15 หน่ วยกิต
MF 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดําเนิ นการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชาการเงิ น
และนําเสนอวิทยานพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
การค้ นคว้ าอิสระ
กง 791 การค้ นคว้ าอิสระ I
3 หน่ วยกิต
MF 791 Independent Study I
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 630 วิธีการวิจัยธุรกิจ
กง 640 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงิน
และ กง 641 ทฤษฎีการเงินธุรกิจ
นักศึกษาจะค้นคว้าศึกษา และทํารายงานหัวข้อวิจยั ย่อยทางการเงิ นที่ตนเองสนใจ ภายใต้การดูแล
และแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาที่ทางโครงการแต่งตั้ง การศึกษาดังกล่าวอาจจะเป็ นกรณี ศึกษาหรื อการวิจยั โดย
ใช้สถิ ติ และผลการศึ กษาดัง กล่ า วจะถู ก นํา มาใช้เ ป็ นองค์ป ระกอบหลัก ในการสอบประมวลความรู้ ข อง
การศึกษาแผน ข
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กง 792 การค้ นคว้ าอิสระ II
3 หน่ วยกิต
MF 792 Independent Study II
วิชาบังคับก่ อน : สอบผ่ านวิชา กง 791 การค้ นคว้ าอิสระ I
นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ต่อเนื่ องจากวิชา กง 791 การค้นคว้าอิสระ 1 ภายใต้การดูแลให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา จนสามารถบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และผลการศึกษาดังกล่าวจะ
ถูกนํามาใช้เป็ นองค์ประกอบหลักในการสอบประมวลความรู ้ของการศึกษาแผน ข

