
ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

สพ 4000 พื้นฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา      3  หน่วยกิต 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies 
 แนะน าการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของ       นัก

บริหาร  จริยธรรมทางวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, 
codes of ethics for executives and academics, personality development, physical 
and mental health, the Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for 
communication, academic report writing, and sufficiency economy and 
development. 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  3  หน่วยกิต 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 สร้างเสริมความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน  เช่น การศึกษา

ประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ต ารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ เพื่อหาข้อสรุป   การตีความประโยคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท   การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและ
ย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

 This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such 
as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students 
to develop their English reading skills necessary for academic texts and research 
papers. Emphasis is placed on developing students’ skills in reading for main 
ideas, drawing conclusions and making inferences, using context clues to arrive at 
the meanings of unknown words, skimming and scanning, and developing their 
discourse competence, including critical reading skills.  

 

 

 

 

 

 



ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3  หน่วยกิต 
LC 4002 Intgrated  English Language Skills Development 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น Course 
contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the 
introductory level. 

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    3  หน่วยกิต 
 ส าหรับบัณฑิตศึกษา  
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส 

4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม   ทั้งนี้นักศึ กษาจะ
ได้รับการฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน 

 This course is intended to provide additional practices in the reading skills and 
strategies covered in LC 4001. Students receive individualized attention to 
enhance their reading  skills for academic purposes.   

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3 หน่วยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 
 ฝึกทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว ส าหรับ

นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แบบบูรณาการ 
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอน และฝึกใน
ลักษณะเฉพาะบุคคล 

 This course is intended to provide additional practice in the four skills – listening, 
speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002. Students receive 
individualized attention to enhance their communication skills in English. 

ศก 4001  จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน     1.5 หน่วยกิต 
FE 4001 Ethics and Elements of Financial Economics 
 ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์

การเงิน และการสร้างส านึกของความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพและองค์การ 
 The course aims to develop an understanding of the underlying concepts of 

ethics, standards, and code of conducts related to elements of financial 
economics. It discusses the ethical issues and responsibilities to financial 
profession and organization. 

 

 

 

 



หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน     1.5  หน่วยกิต 
FE 5011 Quantitative Analysis for Financial Economics 

ศึกษาหลักการและเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ทฤษฎีและแบบจ าลองทางการเงิน เช่น แคลคูลัส อนุพันธ์ เมทริกซ์ และ Optimization 
This course covers principles and tools of quantitative analysis such as calculus, 
derivatives, metrics and optimization which will be basic for understanding and 
analysis in finance. 

ศก 5012 เศรษฐมิติการเงิน 3  หน่วยกิต 
FE 5012 Financial Econometrics 

ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐมิติ ซึ่งประกอบด้วย การใช้สมการถดถอยและการทดสอบสมมติฐาน 
และการทดสอบตัวแบบที่แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน รวมถึงการประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งประกอบด้วยวิธีการประมาณค่าใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ตัวแปรหุ่น ตัวแบบ Logit Probit และตัวแบบส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบพาเนล เป็นต้น  
The course includes econometric techniques of empirical investigation in 
economics and finance. The methodology includes regression analysis, hypothesis 
testing, and the models under the violation of classical assumptions. Next, the 
further tools in analyzing the financial data are also introduced, i.e. dummy 
variable, discrete choice model (Logit, Probit) and panel data models. All models 
are accompanied with real-data examples and application of standard computer 
packages. 

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน     1.5 หน่วยกิต 
FE 5013 Research in Financial Economics 
 ศึกษากระบวนการในการท าวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย

เชิงประจักษ์ท างการเงินในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของข้อมูลที่เก่ียวข้อง การใช้ฐานข้อมูล การ
จัดท าข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมประเภทของงานวิจัยเชิงประจักษ์
ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพตลาดทุนและความสามารถในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของการลงทุน 
ผลกระทบของนโยบายบริษัท การวางแผนการเงิน  เป็นต้น 

 This course offers research process, data collection, analytical tools and methods. 
It explores the important issues in economics and finance related to current 
empirical research such as capital market efficiency, financial forecasting, 
corporate policy and firm performance, and financial planning. 

 

 

 

 



 

หมวดวิชาหลัก 
ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน   3  หน่วยกิต 
FE 6011 Microeconomics for Financial Analysis 

ศึกษาและประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อศึกษาวิเคราะห์
พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ และปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ 
อภิปรายถึงหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดสรร
ทรัพยากรในระบบกลไกตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต การตัดสินใจภายใต้
ความไม่แน่นอน การบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาสินค้า 
และกลยุทธ์การแข่งขัน ตลอดจนนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อ ผู้ขาย และต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
This course applies microeconomic theories to analyse behavior of various 
economic agents and economic problems that arise in the economy. It discusses 
the ethical concepts in decison making process. It covers resource allocation 
through market mechanism, behaviors of consumers and producers, decisions 
under uncertainty, consumption involving time, production and its cost, pricing 
and non pricing strategies, and the impact of government policies on buyers' and 
sellers' behavior, and on the economic welfare. 

ศก 6012  เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน    3  หน่วยกิต 
FE 6012 Macroeconomics and Financial System 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค และโครงสร้างของระบบการเงิน มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในเชิงมหภาค สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางการเงินได้ โดยยึดมั่นจริยธรรม ครอบคลุมเร่ือง รายได้ประชาชาติ บทบาทของนโยบายการ
คลังและนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและการว่างงาน ทฤษฎีการเจริญเติบโต
และวัฏจักรเศรษฐกิจ รวมถึงบทเรียนจากวิกฤติการเงินในอดีต 
This course provides the fundamental macroeconomics concepts and the 
structure of financial system.  The objective is to equip students with a logical 
skill and ethical standards for the macroeconomic and financial analyses. Topics 
include determination of income, the role of fiscal and monetary policy, inflation 
and unemployment, growth theory and business cycles, and lessons from past 
financial crises. 

 

 

 

 

 



ศก 6013 การเงินธุรกิจ       3  หน่วยกิต 
FE 6013 Corporate Finance 

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนทางการเงิน การ
ด าเนินงาน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผล การ
ควบรวมกิจการ และประเด็นต่างๆ ในการก าหนดนโยบายและแนวทางตัดสินใจทางการเงินของ
องค์การ ที่มีความสอ ดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุด
ให้แก่ธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรม บรรษัทภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
This course applies the modern corporate financial theory in making operating, 
financing, and investing decision. Capital structure, dividend policy, mergers and 
acquisitions, and other corporate activities related to financial decision making of 
the corporations are explored whether they are aligned with the target of the 
firm in maximizing shareholders' wealth and adhere to ethical standards, good 
governance, and corporate social responsibility. 
 

หมวดวิชาเอก 

ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์      3  หน่วยกิต 
FE 7001 Portfolio Theory 

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัยใหม่ กลยุทธ์
การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบต่างๆ 
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินผลการบริหารกลุ่ม
หลักทรัพย์ 
This course provides the principle asset allocation, modern portfolio theory, 
diversification, portfolio construction models. An analysis and management of 
securities risks, including portfolio management evaluation techniques will be 
examined. 

ศก 7011 ทฤษฎีการก าหนดราคาสินทรัพย์     3  หน่วยกิต 
FE 7011 Asset Pricing Theory 

ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีการก าหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยง รวมถึงแบบจ าลองที่ใช้ก าหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสาร
หนี้ การประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ เช่น วิธีคิดลดกระแสเงินสด รวมถึงศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
This course explores asset valuation theory and the applications to real world 
valuation cases. It also provides decision-making tools under uncertainty and risk, 
including standard asset pricing models used to determine financial asset prices, 
particularly equity and debt securities. Valuation techniques such as discounted 
cash flows and market based approach are included.   

 

 

 

 



ศก 7012 อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน    3  หน่วยกิต 
FE 7012 Financial Derivatives and Risk Management  

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเก่ียวกับการ
ประเมินราคา และการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับ สินทรัพย์หลาก
ประเภท ได้แก่  สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย เงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ มุ่งเน้ นทั้ง
การวิเคราะห์และการน าอนุพันธ์ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้จริง ซึ่งในวิชานี้จะศึกษาตราสาร
อนุพันธ์หลากหลายประเภท ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ สวอป ออปชั่น และอนุพันธ์
สินเชื่อ 
This course introduces fundamental concepts of derivative pricing and hedging 
strategy, applying to a variety of underlying assets such as commodity, interest rate, 
currency and equity. Both analytical aspect and practical application of risk 
management are the main focuses of the course. Several financial derivatives will 
be examined including forwards, futures, swaps, options and credit derivatives. 

ศก 7021 การวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งค่ัง   3  หน่วยกิต 
FE 7021 Financial Planning and Wealth Management 

 ศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของการวางแผนการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง บทบาท
และหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน ตลอดจนองค์ประกอบของหลักในการวางแผนและจัดการความ
มั่งคั่ง กระบวนการวางแผนการเงิน และลักษณะของเป้าหมายการเงินที่ดี การบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล การประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามเวลาเพื่อค านวณมูลค่าเป้าหมายการเงิน การรวบรวม
ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์งบการเงินส่วนบุคคล และศึกษาประเด็น
ส าคัญเก่ียวกับภาษีอากรและจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์ความรู้เหล่านี้น าไปสู่การวางแผนการเงินที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
This course covers the meaning and importance of financial planning and wealth 
management. The roles and functions of financial planner as well as the core 
principles of financial planning and wealth management are also discussed. It 
instructs the financial planning process and the characteristics of good financial 
goals. Personal liquidity management, application of time value of money, 
personal data gathering, and analysis of personal financial statements are covered. 
Further, key issues regarding taxation and ethics of financial planner will be 
explored. 

ศก 7022 การวางแผนการลงทุนและการจัดการสินทรัพย์   3  หน่วยกิต 
FE 7022 Investment Planning and Asset Management 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการวางแผนการลงทุน รวมถึงกระบวนการวางแผนการลงทุน 

ตลอดจนศึกษาเก่ียวกับผลตอบแทนจากการลงทุน การค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ประเภทต่างๆ รวมถึงศึกษาเก่ียวกับการค านวณความเสี่ยงจากการลงทุนโดยมาตรวัดความเสี่ยงที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม ตามฐานะ
การเงินส่วนบุคคล และเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล 

 This course offers the meaning and importance of investment planning and also 
includes the investment planning process, the calculation of return on investment 



as well as related risk. It aims to construct efficient investment plan and asset 
allocation according to personal financial position and individual financial goals. 

หมวดวิชาเลือก 

ศก 7121 การวิเคราะห์งบการเงิน      3  หน่วยกิต 
FE 7121 Financial Statement Analysis 

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดท ารายงานทางการเงิน  และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 
สถานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการแปลความหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการและตัดสินใจทางการเงิน 
This course introduces accounting structure and financial reporting principles.  It 
covers the analysis of financial information using financial ratios and other 
alternative methods to understand the firms’ financial performance and position. It 
aims to foster learners’ ability to use the financial information as an effective tool 
for the financial decision making. 

ศก 7122 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์การลงทุน    3  หน่วยกิต 
FE 7122 Securities Analysis and Investment Strategy 

ศึกษาหลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค กระบวนการในการ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท 
ตลอดจนกลยุทธ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์แบบต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีในการวิเคราะห์
เชิงปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการวิเคราะห์ 
This course provides a rational disciplined investment principles and process for 
security analysis. Particular attention will be paid to both quantitative and 
qualitative aspects, including company analysis, valuation methodologies, and 
competitive strategy.   

ศก 7123 การพยากรณ์อนุกรมเวลาทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
FE 7123 Forecasting Financial Time Series 

ศึกษาและประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งประกอบด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทาง
เศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน การทดสอบความสัมพันธ์ระยะ
ยาวและการตอบสนองระยะสั้น 
This course introduces the time series econometric model to forecast the 
economic and financial data. The contents include decomposition of time series 
characteristics, long-run relationship and short-run response, and financial risk 
analysis.   

ศก 7124 การสร้างแบบจ าลองทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
FE 7124 Financial Modeling 

ศึกษาประเภทของแบบจ าลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจ าลอง และการพัฒนาแบบจ าลองทาง
การเงิน เพื่อการใช้ในการประเมินมูลค่าการลงทุนของธุรกิจ และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ 
ผลตอบแทน และความเสี่ยง โดยครอบคลุมขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง การจ าลองเหตุการณ์ 



การวิเคราะห์ผลการจ าลอ ง การตรวจตัวแบบจ าลอง กรณีศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่จ าเป็นใน
การวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
This course discusses the methodology of financial modeling including types of 
financial models, objectives and process of model development. Applications of 
financial models cover the investment valuation as well as risk-return analysis. It 
covers scenario analysis, model evaluation, case study, and applications of 
computer package. 

ศก 7125   ตลาดการเงินและนโยบายการเงิน     3  หน่วยกิต 
FE 7125 Financial Market and Monetary Policy 

 ศึกษาภาพรวมของระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ 
บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การก ากับดูแล
สถาบันการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและข้อจ ากัด
ในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน 
This course offers an analysis of monetary theories and the financial system. It 
covers the importance of the financial system and institutions, the functions of 
money, behavior of interest rates, financial structure and asymmetric information, 
bank management and regulation. In addition, the targets and instruments of 
monetary policies, the transmission mechanism of monetary policy and its 
effectiveness, rational expectations and its applications will be critically analyzed. 

ศก 7126 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ     3  หน่วยกิต 
FE 7126 International Financial Markets 

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน 
This course covers the international monetary system and balance of payments, 
the foreign exchange market, international capital markets and institutions, 
management of foreign exchange and political risks, and recent developments in 
international capital markets and the world economy.   

ศก 7127 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน     3  หน่วยกิต 
FE 7127 Financial Innovation and Technology 

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการออก
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาดทุน 
ตลอดจนตลาดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างเหมาะสม 
This course aims to equip students with the understanding of financial 
innovations including topics such as product development and its process, recent 
financial technology and instruments in both money and capital markets. More 



specifically, a critical analysis of its role in raising capital, investments, and risk 
management will be examined.    

ศก 7221 การวางแผนการประกันภัย      1.5  หน่วยกิต 
FE 7221 Insurance Planning 

ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการประกันภัย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรับโอนความเสี่ยงภัยที่จะเกิด
ผลกระทบกับแผนทางการเงิน  ท าความเข้าใจกับการเสี่ยงภัยประเภทต่างๆ รวมถึงสาเหตุ ความถี่ 
ระดับความรุนแรง เพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบ และน าเสนอแนวทางการรับมือกับการเสี่ยง
ภัย ด้วยวิธีการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดยเรียนรู้พื้นฐาน ประเภท และหลักของสัญญา
ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันวินาศภัย เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และ
วิเคราะห์กรมธ รรม์ประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้แผนการประกันภัยรับโอนความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึงการติดตามก ากับ ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานและแผนอย่างต่อเนื่อง 
This course examines the insurance planning which is the important tool to deal 
with the risk of financial plan. It gives the understandings of various types of risks, 
including causes, frequency, severity, for the assessment of impact and approach 
to deal with risk. The basics, types, and principles of insurance policies, life 
insurance, health insurance and non-life insurance are covered to analyse needs 
and appropriate policy for an effective risk transfer plan. 

 

 

ศก 7222 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ      1.5  หน่วยกิต 
FE 7222 Retirement Planning 

ศึกษากระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจากกองทุน
ประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสร้างหลักประกันและให้ความมั่นใจว่าจะมีเงิน
เพียงพอส าหรับการด ารงชีพภายหลังเกษียณ โดยการลงทุนที่เหมาะสมทั้งเพื่ อการเกษียณและใน
วัยเกษียณ เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การวางแผนเพื่อวัยเกษียณประสบความส าเร็จ โดย
กระบวนการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
This course offers the financial planning process for retirement which helps to 
achieve the objectives. The analysis covers both before retirement and in 
retirement phase to ensure there is enough money for retirement afterwards. The 
rights from the Social Security Fund, Government Pension Fund, Provident Fund, 
Retirement Mutual Fund will be examined. 

ศก 7223 การวางแผนภาษีและมรดก      1.5  หน่วยกิต 
FE 7223 Tax and Estate Planning 

ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผนภาษีอากร  ภาพรวมของการค านวณภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งมนุษย์เงินเดือน และผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระ รวมถึงผู้มีเงินได้ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการวางแผนทรัพย์สินและ
มรดก รูปแบบการจัดการทรัพย์สินขณะมีชีวิต การตกทอดของมรดก การแบ่งมรดกระหว่าง



ทายาท การท าพินัยกรรม ประเภทของพินัยกรรม ข้อพึงระวังในการท าพินัยกรรมต่างๆ การ
จัดการมรดกตามพินัยกรรม เพื่อน าเสนอแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดกให้กับลูกค้า 
This course explores the objectives of tax planning, overview of the personal 
income tax calculation, and strategic tax planning for salary man, self-employed, 
and other types of income tax payer. It also covers estate planning and wills, 
including types of testament, inheritances, heirship, and other concerns. 

ศก 7224 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม     1.5  หน่วยกิต 
FE 7224 Integrated Financial Planning 

ศึกษาวิธีการน าเสนอแผนการเงิน โดยเชื่อมโยงแผนการเงินทุกส่วนเข้าด้วยกัน แบบองค์รวม 
เพื่อให้มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีองค์ประกอบ หัวข้อ หรือรายละเอียดครบตามหลัก
วิชาการ โครงสร้างและล าดับการน าเสนอแผนการเงินเหมาะสม 
This course offers the structure and organizarion of the financial plan 
presentation. By integrating all financial plans together in a holistic way to meet 
clients' objectives, it instructs how to make the presentation attractive, reliable, 
and complete. 

     

การศึกษาตามแนวแนะ 

ศก 8800 – 8900 การศึกษาตามแนวแนะ     1 – 3 หน่วยกิต 
FE 8800 – 8900   Directed Studies 

 ศึกษาหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่อยู่ในความสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความรู้ต่อยอดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 

 This course discusses special topics in the interest which is beneficial in 
developing further knowledge in financial economics. 

วิชาค้นคว้าอิสระ 

ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต 
FE 9000 Independent Study 

ศึกษาและน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้ค าแนะน าและการ
ควบคุมของอาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  การเงิน และระเบียบวิธี
วิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยหรืองานค้นคว้าได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตผลงานในรูปแบบบทความวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและได้ผล
การศึกษาที่น่าสนใจ ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
This course enables students to study and present individual research in a field of 
financial economics under the supervision of a faculty member. It aims to utilize 
knowledge in finance, economics, and research methodology. The goal of which is 
a written academic paper containing significant analysis and interesting results with 
policy implication. 

 



วิทยานิพนธ์ 

ศก 9004 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
FE 9004 Thesis 
 ศึกษาและน าเสนอวิทยานิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้ค าแนะน าและการควบคุมของ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และทักษะในการ
วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อ วงการวิชาการ ได้
มาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 This course offers students the opportunity to work on a specific research topic in 
the field of financial economics under the guidance and supervision of a main 
thesis advisor and comments from thesis committee. The focus is to utilize 
knowledge in financial economics as well as research and analytical skills in 
developing the outstanding academic research paper with local or internationa



 


