
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
วิชาเอก วิศวกรรมการเงินและการจัดการ (Financial Engineering and Management - FEM) 

 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    42 หน่วยกิต 
 
การจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาต่อปี (หลักสูตร 2 ปี) 
 
วันเวลาเรียน  

อังคาร (18.00-21.00 น.) และ เสาร์ – อาทิตย์ (9.00-16.00 น.)  
 
ค่าลงทะเบียนเรียน 

 ค่าหน่วยกิตละ  3,000 บาท  
 ค่าบํารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  
 ค่าบํารงุพิเศษ ภาคการศึกษาละ 3,750 บาท 
 
 ค่าวิชาภาษาอังกฤษหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ 
   LNG 550  2,000 บาท 
   LNG 600  3,000 บาท 
 เกณฑ์ คะแนน 1-49 เรียน 2 ตัว (LNG550 & LNG600) 

    คะแนน 50-75 เรียน 1  ตัว (LNG600) 
   คะแนน 76-100 ไม่ต้องเรียน 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

  แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 
ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2         หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต 
จ.วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

  
   แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 

ก.หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน            2         หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต 
ค.หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต 
ง.หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
จ.การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 
 



รายวิชา 
     ก.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน     2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

BUS 513 บัญชีการเงิน 
(Financial Accounting)         

2  

             ข.  หมวดวิชาบังคับ 
 
16 หน่วยกิต 

BUS 615 การตัดสินใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ 
(Financial Decision Making for Manager) 

3 

BUS 616 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 
(Managerial Economics)  

3 

BUS 632 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Strategic Management in the Globalization era) 

3 

BUS 643 พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ 
(Systems Approach to Organizational Behavior) 

3 

BUS 652 วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 (Research Methodology) 

3 

GMI 690 สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 
(Seminar in Management and Innovation) 

1 

  ค.  หมวดวิชาแกน                   12 หน่วยกิต  
FIN  611 การลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ 

(Investments and Portfolio Management) 
3 

FIN  612 ตราสารหน้ี  
(Fixed Income Securities) 

3 

FIN  613 ตราสารอนุพันธ์ 
(Financial Derivatives) 

3 

FIN  614 การบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน 
(Risk Management in Financial Institutions) 

3 

 ง.   หมวดวิชาเลือก (สําหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)              6 หน่วยกิต  
FIN  601 หัวข้อพิเศษ 1 

(Special Topic I) 
3 

FIN  602 หัวข้อพิเศษ 2 
(Special Topic II) 

3 

FIN  615 เศรษฐศาสตร์การเงิน 
(Financial Economics) 

3 



FIN  616 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 
(Financial Economic and International Investment) 

3 

FIN  617 เครดิตสกอริ่งและการบริหารลูกค้ารายย่อย 
(Credit Scoring and Retail Consumer Management) 

3 

FIN  618 การออกแบบตราสารการเงิน  
(Financial Product Design) 

3 

FIN  761 เศรษฐมิติทางการเงิน 
(Financial Econometrics) 

3 

FIN  762 การพยากรณ์ทางการเงินที่ไม่เป็นเชิงเส้น  
(Nonlinear Financial Forecasting) 

3 

FIN  861 การสร้างแบบจําลองความเสี่ยงด้านราคา  
(Market Risk Modeling) 

3 

FIN  862 การสร้างแบบจําลองความเสี่ยงด้านสินเช่ือ 
(Credit Risk Modeling) 

3 

XXX XXX วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 
(Electives offered by the GMI and approved  
by the advisor and lecturer) 

3 

      จ. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 - สําหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)  
GMI 691 วิทยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 หน่วยกิต 
 

 - สําหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)  
GMI 692 การวิจัยโครงการเฉพาะเร่ือง 

(Special Research Project) 
 6 หน่วยกิต 

GMI 696 การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 
(Management Practice) 

 6 หน่วยกิต 

    ฉ.  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                               ไม่นับหน่วยกิต  
LNG 550   วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(Remedial 

English Course for Post Graduate Students) 
2 

   
  หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์กําหนด 
 
 
 
 



คําอธบิายรายวิชา 
LNG 550  วิชาปรบัพืน้ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา    
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จําเป็นของนักศึกษาเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ ในด้านเน้ือหาวิชา ไม่ได้กําหนดเน้ือหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพ่ึงครูผู้สอน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for 
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no 
predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the 
students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will 
be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and 
skills autonomously. 
 
LNG 600  วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    
 วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควิชากําหนด 
 รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แต่ไม่
เน้นหนักที่เน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทําโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานต้ังแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพ่ือนําไปใช้
ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical 
skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language 
demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. 
It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding 
references to writing a final draft. The course will equip students with language learning 
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not 
usage, real communication not classroom practice. 
 
 
 



BUS 513     บัญชีการเงนิ        
     Financial Accounting 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
   วิชาน้ีครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับหลักการบัญชีเบ้ืองต้น ที่มาและการจัดทํางบการเงิน รวมถึงการ
แปลความหมายและใช้ประโยชน์จากงบการเงินประเภทต่างๆ ของกิจการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการระบุหรือ
ทราบถึงปัญหาทางธุรกิจจากข้อมูลในงบการเงิน วิเคราะห์สาเหตุที่มา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้
อย่างสมเหตุสมผล 
       The objectives cover the introductory accounting concepts and financial 
statement preparation, as well as the interpretation and utilization of financial statements. 
Students will thus be able to define business problems according to useful information from 
financial statements, analyze sources of problems, and apply critical reasoning for making 
justified decisions. 
 
BUS 615     การตัดสนิใจทางการเงินสําหรับผู้จัดการ      
     Financial Decision Making for Manager 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะกล่าวถึงความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ หลักการทางการบัญชีการเงิน และเศรษฐศาสตร์
เบ้ืองต้น โดยจะกล่าวถึง ต้นทุนเสียโอกาส ค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การวิเคราะห์ด้านการเงินการ
อ่านงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและการเงินที่เป็นสากล(GAAP) ระบบการรายงานผลการเงิน แนะนําให้
รู้จักกับเคร่ืองมือทางการเงินที่ใช้ในการตัดสินใจต่างๆเช่น เทคนิคการประเมินโครงการ การทํานายความ
ต้องการด้านการเงินขององค์การ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆ ระหว่าง
ภาคเอกชนกับภาคเอกชน และภาครัฐกับภาคเอกชน       
   This course addresses the fundamental concepts of financial accounting and 
economics, including opportunity cost, the time value of money and financial analysis. The 
interpretation of corporate financial statements in accordance with generally accepted 
accounting practices (GAAP), International Financial Report System are provided. Various 
decision-making tools, such as project evaluation techniques, financial forecasting, and break-
even analysis, as well as various forms of business partnerships among private companies and 
among government entities and private organizations, are examined. 

BUS 616     เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ        
     Managerial Economics 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะให้นักศึกษารู้จักความรู้เบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ และการวิเคราะห์ เพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ  โดยใช้แนวความคิดทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค หัวข้อใน
วิชาน้ีจะศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีอุปทาน แนวคิดของต้นทุน
และการผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  และแนวคิดเบ้ืองต้น
เก่ียวกับความล้มเหลวของตลาด รวมถึงหลักการคํานวณรายได้ประชาชาติ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 



อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน วงจรทางธุรกิจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจทางธุรกิจได้
อย่างเหมาะสม       
 This course presents basic concepts of economics for business decision making by 
using microeconomics and macroeconomics concepts. Microeconomics topics cover basic 
economic problems, demand theory, supply theory, costs and production, perfect and 
imperfect market characteristics, and market failures. The contexts of macroeconomics include 
national income determination, economic growth, inflation, unemployment, and business 
cycles. Students will be able to use appropriate economics applications to make sound 
decision making on managerial issues. 
 
BUS 632     การจัดการเชงิกลยุทธใ์นยุคโลกาภิวัตน ์      
      Strategic Management in the Globalization era 
      วิชาบังคบัก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะเปิดมุมมองเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาของโลก และนโยบายของประเทศ จากน้ันจะ
กล่าวถึงภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ โดยจะเริ่มปูพ้ืนฐานเก่ียวกับองค์ประกอบต่างๆเช่น พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การประเมินสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ แนะนําเคร่ืองมือในการวางแผนกลยุทธ์
ต่างๆเช่น การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอ เป็น
ต้น โดยจะเน้นเร่ืองความต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์จนมาถึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์การ นโยบาย ภาวะผู้นํา และการพัฒนาอย่างย่ังยืน       
        This course starts with an examination of global mega-trend and its 
connections with national development roadmap. It then convers the overview of strategic 
management including organizational mission, vision, goal setting, environmental assessment, 
and techniques such as industrial analysis, competitive analysis, and portfolio analysis by 
emphasizing on how strategy interacts with internal and external environments and guides an 
organization towards. Topics on strategic execution regarding organizational structure, policy, 
leadership, and sustainability issues are also included. 
 
BUS 643     พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ       
     Systems Approach to Organizational Behavior 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กรเชิงระบบ ซึ่งรวมถึง โครงสร้าง วัฒ
ธรรม และเทคโนโลยี ทักษะที่จําเป็นในการบริหารเช่น การสร้างแรงจูงใจ ภาวะผู้นํา การสื่อสาร การเจรจา
ต่อรอง การแก้ปัญหาข้อโต้แย้ง การสร้างทีมเป็นต้น นอกจากน้ียังกล่าวถึงประเด็นการบริหารองค์การร่วมสมัย
เช่น การบริหารจัดการความรู้และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านเทคโนโลยี จะกล่าวถึงบทบาทของ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบองค์การ แนะนําแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร. 
      This course will explore organizational behavior and organizational development 
from a system perspective, including organizational structure, culture and technology. The 



course also addresses the issues of motivation, leadership, communications, negotiation, 
conflict resolution, and team building. Contemporary issues such as knowledge and change 
management are described. The roles of information and information technology in supporting 
the organization’s systems are discussed. Business and technical concepts related to 
Enterprise Resource Planning (ERP) are explored. 
 
BUS 652     วิธีการดําเนนิงานวิจัย        
  Research Methodology 
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นถึงวิธีที่ใช้ในการดําเนินงานวิจัย  การกําหนดปัญหาในงานวิจัย ขั้นตอนการทําวิจัย 
การออกแบบการทดลอง การเขียนและนําเสนอผลงานวิจัย เทคนิคทางสถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย สถิติเชิง
พรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สําหรับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น ทฤษฎีฐานราก และการวิเคราะห์เน้ือหา รวมท้ังการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS 

  This course focuses on methods used in research.  It includes problem definition, 
research procedures, experimental designs, research paper writing, and presentation. 
Statistical techniques used in research are provided such as descriptive statistics, statistical 
inference, hypothesis testing, analysis of variance, correlation analysis, simple regression, 
multiple regression, and sampling techniques. Techniques used for qualitative research such 
as grounded theory, content analysis will be given. The uses of statistical analysis software 
such as SPSS will be provided. 

 
FIN 601   หัวข้อพิเศษ 1         

    Special Topic I 
   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

      วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อสําคัญในปัจจุบันเก่ียวกับ เศรษฐศาสตร์ การเงินทั่วไป และคณิตศาสตร์
การเงิน  
 This course provides contemporary topics in economics, finance, and financial 
mathematics.  

 

FIN 602   หัวข้อพิเศษ 2         
    Special Topic II 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
     วิชาน้ีนําเสนอหัวข้อสําคัญในปัจจุบันเก่ียวกับ เศรษฐศาสตร์ การเงินทั่วไป และคณิตศาสตร์
การเงิน  



  This course provides contemporary topics in economics, finance, and financial 
mathematics. 
 
FIN 611  การลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ       
  Investments and Portfolio Management 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   ความรู้พ้ืนฐานและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับตลาดการเงินและการบริหารพอร์ตลงทุน  ภาพรวมของ
ตลาดทุนและตราสารทางการเงิน ซึ่งรวมถึงหุ้น ตราสารหน้ี ตราสารอนุพันธ์ และดัชนี  แบบจําลองการ
ประเมินราคาสินทรัพย์ เช่น Capital Asset Pricing Model (CAPM)  ทฤษฎีพอร์ตลงทุนและการประยุกต์ใช้ 
อันได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน การสร้างพอร์ตลงทุน การทําให้หลากหลาย                 
กลยุทธ์การลงทุน และการประเมินสมรรถนะ 

   Introduction to financial markets and portfolio management.  Overview of capital 
markets and financial instruments including equity, fixed-income securities, derivatives, and 
indices.  Introduction to asset pricing models such as Capital Asset Pricing Model (CAPM).  
Basics of portfolio theory and application including risk/return tradeoff, portfolio construction, 
diversification, investment strategies, and performance evaluation. 

FIN 612  ตราสารหนี้          
  Fixed Income Securities 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   พ้ืนฐานของตราสารหน้ีและตลาดตราสารหน้ี  ความรู้เบ้ืองต้นของตราสารหน้ี เช่น การประเมิน
ราคาพันธบัตร อายุ คอนเวคซิต้ี และอัตราผลตอบแทนจนสิ้นอายุ  โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย  การบริหารพอร์ต
ตราสารหน้ีและกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง  หัวข้ออ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงเครดิต อนุพันธ์เครดิต และอนุพันธ์อัตรา
ดอกเบ้ีย 
   Fundamentals of fixed income securities and markets.  Introduction to fixed income 
securities such as bond pricing, duration, convexity, and yield to maturity.  Term structure of 
interest rates.  Bond portfolio management and fixed income trading strategies.  Additional 
topics such as credit risk, credit derivatives, and interest rate derivatives. 

 
FIN 613   ตราสารอนพุนัธ ์         
   Financial Derivatives 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ การประเมินราคา และการนําไปใช้ประโยชน์  ภาพรวม
ของตราสารอนุพันธ์ชนิดต่าง ๆ อันได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด 
ออปช่ัน สัญญาแลกเปลี่ยน และอนุพันธ์พิเศษ  การประเมินราคาฟิวเจอร์สและฟอร์เวิร์ด  การประเมินราคา
ออปช่ันโดยวิธีต้นไม้ทวินามและแบบจําลองแบล็คโชว์ส  การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ต่าง ๆ เช่น การป้องกันความ
เสี่ยง และการประกันภัย เป็นต้น 



  Introduction to derivative securities, pricing, and applications.  Overview of 
derivatives: futures, forwards, options, swaps, and exotic derivatives.  Futures and forward 
pricing.  Option pricing including binomial trees and Black-Scholes model.  Applications of 
derivatives such as hedging and insurance.       
 
FIN 614   การบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน       
   Risk Management in Financial Institutions 
  วิชาน้ีครอบคลุมทฤษฎีสําหรับการจัดการความเสี่ยงในธนาคาร การกําหนดปัจจัยเสี่ยง การวัด
ความเสี่ยงออกเป็นตัวเลข ความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และ
ความเสี่ยงอ่ืนๆ บาเซิล แบบจําลองความเสี่ยง การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน การควบคุมความเสี่ยง การถ่าน
โอนความเสี่ยง สภาพคล่อง  เงินสํารองและมาตราวัดรารอค 

  This course covers fundamentals of risk theory in financial institutions including risk 
factor identification, quantification, market risk, credit risk, operational risk, and other related 
risks. Basel accords, risk models, asset-liability management, risk control, risk transfer, liquidity, 
economic capital, and RAROC are to be included. 
FIN 615   เศรษฐศาสตร์การเงิน        
   Financial Economics 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
   เศรษฐศาสตร์การเงิน คือ วิชาที่นําเสนอทฤษฎีสมัยใหม่ด้านทฤษฎีการกําหนดราคาสินทรัพย์

และการเงินธุรกิจในประเด็นการศึกษาโดยทั่วไป ได้แก่ พฤติกรรมนักลงทุน การกําหนดราคาและประเมิน
มูลค่าหลักทรัพย์ ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน การประเมินและประมาณความเสี่ยง ตลอดจนนัยสําคัญต่อการการ
บริโภคและการตัดสินลงทุนภายใต้ความไม่แน่นอน สําหรับหัวข้อเก่ียวกับทฤษฎีกําหนดราคาสินทรัพย์
ประกอบด้วย  ทฤษฎีการเลือกลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์  ความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของตลาด 
Consumption-based asset pricing models, Mean-variance portfolio theory and equilibrium 
asset pricing, No-arbitrage asset pricing theory และ Black-Scholes option pricing สําหรับประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการเงินธุรกิจจะประกอบด้วย วิธีประเมินมูลค่าสินทรัพย์และการตัดสินใจทางการเงิน
ภายใต้ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร 

  Financial Economics introduces students with an in-depth foundation of the 
modern theories of asset pricing and corporate finance, including investor’s behavior, pricing 
and valuation of securities, capital structure theory, risk measurement and assessment, and 
its implications on consumption and portfolio decision making under uncertainty. Topics in 
asset pricing will cover portfolio choice theory, complete and incomplete markets, 
consumption-based asset pricing models, mean-variance portfolio theory and equilibrium 
asset pricing, no-arbitrage asset pricing theory, and Black-Scholes option pricing. For topics in 
corporate finance, this course will encompass valuation methods and financing decisions with 
asymmetric information of the corporation. 



FIN 616   เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ     
   Financial Economic and International Investment 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
     วิชาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเด็นหลักในระบบการเงินระหว่างประเทศ และระบบ         
การลงทุน การตัดสินใจการลงทุน ทฤษฎีทางเลือกการลงทุน ทฤษฎีของตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้าง
เงินทุน และต้นทุนของเงินทุน รวมถึงหัวข้อต่างๆท่ีทําให้เข้าใจในการกําหนดบัญชีปัจจุบัน การรวมทุนระหว่าง
ประเทศตลาด  ปัจจัยที่กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และโมเดลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคแบบพลวัต 
  This course aims to introduce students with the core issues in international finance, 
investment system, investment decisions, theory of investment choice, theory of efficient 
capital market, capital structure and cost of capital. The subject also includes theories of 
current account determination, international capital market integration, determinants of the 
real exchange rate, and dynamic open-economy macroeconomic models. 
 
 
FIN 617   เครดิตสกอริ่งและการบริหารลูกค้ารายย่อย      
   Credit Scoring and Retail Consumer Management 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีครอบคลุมการสร้างแบบจําลองสําหรับการบริหารลูกค้ารายย่อย แบบจําลองเอสกอร์ 
แบบจําลองบีสกอร์ มาตราวัดประสิทธิภาพของแบบจําลอง การจัดการคะแนนตัดสินการอนุมัติ การอนุมัติ
สินเช่ือ การอนุมัติโดยนักวิเคราะห์สินเช่ือ กลยุทธการติดตามหน้ี เทคนิครีเจคอินเฟอเรนต์ เทคนิคแชมป์       
ผู้ท้าชิง การบริหารโดยใช้รายงานเครดิต 
  This course covers model building and consumer management using A-score, B-
score, performance measures, Kolmogorov-Smirnov, Lorentz curve, Gini, lift curve - cutoff 
management, credit approval, override, collections strategies, reject inference, champion-
challengers, risk reports. 
 
FIN 618   การออกแบบตราสารการเงิน        
   Financial Product Design 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
     วิชาน้ีครอบคลุมโครงสร้างตราสารการเงินที่พบในตลาดการเงิน เทคนิคการออกแบบ
ประกอบด้วย การประเมินราคาแบบเลโก้ กลยุทธการป้องการความเสี่ยง การประเมินต้นทุนตราสารการเงิน 
การลดความเสี่ยงและการลดต้นทุน การทดสอบตราสารการเงินที่ออกแบบ       
  This course covers a survey of fundamental pay-off structures, e.g. linear, digital, 
basket, barriers, callable, cancelable, range accrual, index-linked, leverage, participation rate, 
principal protection. Design techniques include lego pricing, hedging strategies, cost estimation, 
risk and cost reduction, and backtesting. 



FIN 761   เศรษฐมิติทางการเงิน        
  Financial Econometrics 

  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีครอบคลุมทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประมาณการและใช้ในงานวิจัยในตลาดการเงิน 

ประกอบด้วย วิธีการประมาณค่าแบบกําลังสองน้อยที่สุด วิธี Maximum Likelihood และวิธี Generalized 
Method of Moments (GMM) ตลอดจนปัญหาต่างๆ เมื่อข้อสมมติไม่เป็นจริง วิธีการตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรต้น ปัญหาค่าความแปรปรวนไม่คงที่ ปัญหาความสัมพันธ์
กันของค่าความคลาดเคลื่อน และปัญหาการระบุแบบจําลองผิดพลาด วิชาน้ียังครอบคลุมเน้ือหาการทํานายค่า
จากแบบจําลองขั้นสูงที่จําเป็น เช่น การวิเคราะห์แบบจําลองอนุกรมเวลา แบบจําลองข้อมูลประเภทพาเนล 
และแบบจําลองของตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณการพร้อมทั้งอธิบายค่าที่
ได้ 
  This course emphasizes on estimation methods used in current financial market 
research including least square methods of estimation, maximum likelihood estimation 
method, and generalized method of moments (GMM). The topics in least square methods 
include estimation method any assumptions is violated, how to perform diagnostic testing on 
multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, specification error, and how to solve the 
problems. The advanced estimation methods focuses on advanced econometric models 
including time-series models, panel data models, and models with discrete and limited 
dependent variables. The student will also learn how to use Econometrics software in 
estimating the models and interpreting the estimated results. 

FIN 762   การพยากรณ์ทางการเงินที่ไม่เป็นเชิงเส้น      
   Nonlinear Financial Forecasting 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
     วิชาน้ีครอบคลุมทฤษฎีสําหรับการการพยากรณ์ เช่น ข้อมูลความถ่ีสูง ผลกระทบของฤดูกาล 
แบบจําลองต่างๆ เช่น ARIMA, GARCH, long-memory process, ARMA-GARCH, stochastic volatility, 
และ การฟิลเตอร์ 
  This course covers fundamentals of nonlinear forecasting including high-frequency 
data, seasonal effects, ARIMA, GARCH, long-memory process, ARMA-GARCH, stochastic 
volatility, and filtering techniques. 

FIN 861   การสร้างแบบจําลองความเสี่ยงด้านราคา      
   Market Risk Modeling 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
     วิชาน้ีครอบคลุมทฤษฎีความเสี่ยงด้านราคา ความเสี่ยงสินทรัพย์ ความเสี่ยงสินทรัพย์เฉลี่ย ความ
เสี่ยงวิกฤต ความเสี่ยงคู่ค้า การลดจํานวนปัจจัยเสี่ยง แบบจําลอง volatility การรวมความเสี่ยง การทดสอบ
แบบจําลอง การทดสอบภาวะวิกฤต ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับการบริหารความเสี่ยง 



      This course includes fundamentals of market risk modelling including value-at-risk, 
shortfall risk, tail risk, credit potential exposure, dimension reduction, volatility modeling, risk 
aggregation, backtesting, stress testing, and risk management systems. 

FIN 862   การสร้างแบบจําลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ      
   Credit Risk Modeling 

   วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
  วิชาน้ีเน้นการสร้างแบบจําลองด้านสินเช่ือสําหรับใช้ภายในสถาบันการเงิน หัวข้อประกอบไปด้วย 
วงเงินกู้เมื่อผิดชําระหน้ี มูลค่าความเสียหายเมื่อผิดชําระหน้ี โอกาสผิดชําระหน้ี ความสูญเสียที่ไม่คาดหวัง 
ความเสี่ยงแท้จริงของหน่วยธุรกิจ เส้นโค้งการกระจายความเสี่ยง การเปลี่ยนอันดับความเสี่ยง การทดสอบ
ภาวะวิกฤต แบบจําลองความเสี่ยงระดับการพาณิชย์ การประเมินราคาอนุพันธ์เครดิตประเภท CDO 
  This course aims to construct internal credit risk models. Topics include  exposure 
at default, loss given default, probability of default, unexpected loss, risk contribution, loss 
distribution, rating migration matrix, stress testing, commercial credit risk models, and pricing 
Collateralized Debt Obligations (CDO). 
 
GMI 690     สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม      1 (0– 2 - 3) 
     Seminar in Management and Innovation 
     วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ      
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      วิชาน้ีจะเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ หรือโครงการ                   
ที่นักศึกษาเก่ียวข้องในสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรม ร่วมการสัมมนาทางวิชาการท่ีจัดขึ้นโดยบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
  This course allows students to present research topics or real-world projects in 
the field of management and innovation and participate in the seminars organized by Graduate 
School of Management and Innovation. 
 
GMI 691     วิทยานพินธ ์        12 หน่วยกิต 
      Thesis 
      วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      นักศึกษาจะได้ศึกษาองค์วามรู้ทางด้านการจัดการสําหรับการโดยการทํางานวิจัยภายใต้
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  วัตถุประสงค์ของวิชาน้ีเป็นการพัฒนาเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการจัดการ 
หรือขยายหรือปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านการจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของการจัดการ  
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ  หรือเพ่ือนําเสนอผลการวิจัยที่สําคัญอ่ืนๆ ในการจัดการ  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนให้นําเสนอหัวข้อในการวิจัย  วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย  และวิธีการดําเนินการวิจัยโดยพิจารณา
ถึงขอบเขตและข้อจํากัดในการวิจัย 



   Students will be developed managerial skill and knowledge by conducting 
research projects under the supervision of faculty.  Key objective of this course is to enable 
students to develop better techniques or analytical frameworks to improve the body of 
knowledge in  management, especially to enhance managerial performance, resolve business 
problems, or provide other significant research findings in the area of management. At the 
final stage, students need to present research concepts, objectives, and methodologies by 
considering scope and limitations of research. 
 
GMI 692    การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง       6 หน่วยกิต 
   Special Research Project 
   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
   เป็นโครงการที่นักศึกษาทําการค้นคว้า วิจัย ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนนักศึกษาให้ทําการวิจัย
ทางด้านการจัดการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหรือขยายหรือปรับปรุง
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการ   
   This course allows students to conduct research in the area of management within 
a limited timeframe or a desired scope under the supervision of faculty.  Students are required 
to meet the objectives of this course by either developing or improving or expanding body of 
knowledge in management. 
 
GMI 696     การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ      6 หน่วยกิต 
   Management Practice 

   วิชาบังคับก่อน :  ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ตํ่ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ ได้รับ 
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
     วิชาน้ีมุ่งเน้นสร้างทักษะในการบริหารจัดการ โดยจะเร่ิมจากการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ  เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมงทํางานภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา นักศึกษาจะต้องทํารายงานที่วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบ
ในสถานที่ปฏิบัติการรวมท้ังเสนอแนวทางการแก้ไขโดยประยุกต์ความรู้และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ของนักศึกษา 
         This course concentrates on building management skills.  It starts from providing 
necessary training and skills to be ready for working in industry. Students will work in 
organizations at least 240 hours under the supervision of assigned faculty. They will need to 
write up a report to analyze the problems found in the organizations including problem solving 
solutions in order to utilize the knowledge and tools of the students. 

 


