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เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus)  
รหัสวิชา/ชือ่วชิา กง 455 ตัวแบบจําลองเพือ่การรายงานเคร่ืองมือทางการเงิน  
                      FN 455 Models for Financial-Instruments Reporting 

   ภาค / ปีการศึกษา 1/2562 
                     หลักสูตร (Program) ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

1.  อาจารย์ผูส้อน/ ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมข้อมูลการติดต่อ (Lecturer and course administrator with 
contact information)  

1.1 ศาสตราจารย์ ดร.อญัญา ขันธวทิย์ อาจารย์ผู้สอน E-mail: akhantha@gmail.com   
1.2 ศาสตราจารย์ ดร.อญัญา ขันธวทิย์ อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา E-mail: akhantha@gmail.com 

 การตดิต่อ E-mail: akhantha@gmail.com 
 Office Hours: พฤหัสบดี 11.00 – 13.30 น. และตามเวลาที่นัดหมาย 
 
2.  วันและเวลาบรรยาย (Class Date and Time) : พฤหัสบดี 13.30 –16.30 น.  
     ห้องบรรยาย (Classroom):  ตามที่คณะฯ กําหนด 
 
3.  วัตถุประสงค์ (Course Objectives) 

ก. เพื่อให้นักศึกษาทราบและสามารถประยุกตใ์ช้ตัวแบบจําลองทางการเงินสําหรับกําหนดมูลค่าสินทรัพย์  
ประมาณระดับความเสียหายอนัอาจเกดิจากการถือครองสินทรัพย์  วดัความเส่ียงและบริหารความเส่ียงโดยการถัว 

    ข. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนําผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ ก. ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  เรื่องเครื่องมือทางการเงิน  
 
4. ผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวงั (Expected learning outcomes) (ต้องตรงกับ curriculum mapping) 

คุณธรรม  จริยธรรม ผลลพัธท์ี่คาดหวัง 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อื่ น  มีความรับ ผิดชอบ ต่อตน เอง  สั งคม  และ
ส่ิงแวดล้อม 
2. มีความพอเพียงเป็นหลักในการดําเนินชีวิต โดยยึด
แนวคิดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
3. มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 
4. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมที่มี
ความสําคัญทางธุรกิจ สามารถจัดการปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
ธุรกิจ 

1. ต้องใช้ความรู้ที่ได้สําหรับทําประโยช์แก่ตนเอง องค์กร
และประเทศชาติโดยชอบ 
 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการสําหรับองค์กรและ
ตนเอง เพื่อให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท 
 
3. ต้องมีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 
4. ต้องนําความรู้ที่ได้รับไปทํางานภายใต้หลักจริยธรรม 
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ความรู้ ผลลพัธท์ี่คาดหวัง 
1. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ที่
เกี่ ยวข้องกับบริหารธุรกิจด้านสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
3. มีความรู้และความเข้าในใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงาน  รวมทั้ งการปรับปรุง
แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
4. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ งมีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

1. ต้องมีความรู้ศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจเป็นฐานเพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ 
2. – 
 
 
3. -   
 
 
 
 
4. ต้องขวนขวายติดตามพัฒนาการทางวิชาการและ
วิชาชีพ   

ทักษะทางปัญญา ผลลพัธท์ี่คาดหวัง 

1. สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม 
3. มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดใน
เชิงบวก 
 
4. มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

1. ต้องค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และประยุกต์ใช้
งานได้ 
2. ต้องประเมินทางเลือก ชั่งน้ําหนัก เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย และตัดสินใจเลือกได้จริง 
 
3. ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ในงานโดยเร่ิมต้นจากพื้นฐาน 
แล้วต่อยอดอย่างสร้างสรรค์โดยสร้างมูลค่าและคุณค่า
เพิ่มได้จริง 
4. ต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่อง และตอบโจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้น
ในสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาได้จริง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ผลลพัธท์ี่คาดหวัง 

1. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับความ
แตกต่าง 
2. มีความเป็นผู้นําและกล้าทํา กล้าแสดงออกในส่ิงที่
ถูกต้อง 
3 . มี ความรับ ผิดชอบ ใน งาน  ในห น้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
4. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสามารถในการ
ปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
5. ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็น
พลเมืองดี 

1. แสดงความใจกว้างรับฟังเหตุผลของผู้อื่น  เห็ยแย้งได้
อย่างสร้างสรรค์ และต้องกล้าแสดงออกอย่างสุภาพ 
2. ต้องกล้าแสดงออกอย่างสุภาพ  มีความรู้จริง  เตรียม
ตัว และแสดงเหตุผลประกอบ 
3. ต้องทําเต็มที่และครบถ้วน 
 
4. ต้องรู้จักอดทน อดกล้ัน และมองโลกในแง่ดี 
 
5. ต้องเคารพตนเองและผู้อื่น  ต้องสุภาพ 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลลพัธท์ี่คาดหวัง 

1 . มี ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใช้ ภ าษ า ไท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส าม ารถป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน ก าร ส่ื อ ส าร ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการคิดคํานวณ 
4. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล 

1. ต้องใช้ให้ถูกต้องทั้ ง 2 ภาษา ทั้ งหลักไวยากรณ์ 
กาละเทศะ และการสะกดคําศัพท์ 
2. ต้องใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการคํานวณได้ 
 
 
3. – 
4. ต้องทําได้จริงเพื่อให้สอบผ่านวิชาและประยุกต์ใช้ใน
งานได้สําหรับองค์กร 

 
5.  กฎกติกา/ เกณฑ์การตัดเกรด (Course rules, Grading criteria) 
 ก. คะแนนสอบกลางภาค 50% และคะแนนสอบปลายภาค 50% รวม 100%  

ข. นักศึกษาจะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องเรียนได้ เฉพาะในกรณีเป็นนักศึกษาลงทะเบียนและที่แต่งกายสุภาพ
เท่านั้น 

 
6.  เอกสารอ้างอิงประกอบการเรียนการสอน (Reference material) 
 ก. ตําราและหนังสือ 

ก.1 Bellini, T. (2019). IFRS9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical 
Guide with Examples. California, U.S.A.: Academic Press. 

ก.2 Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models—Theory and Practice, with Smile, 
Inflation and Credit (2nd ed.). Heidelberg, Germany: Springer-Verlag. 

ก.3 Copeland, T., & Antikarov, V. (2001). Real Options: A Practitioners’ Guide. New York: 
TEXERE. 

ก.4 Fabozzi, F. J., & Mann, S. V. (2010). Introduction to Fixed Income Analytics: Relative 
Value Analysis, Risk Measures and Valuation (2nd  ed.). New Jersey, U.S.A.: John 
Wiley and Sons.  

ก.5 George J. (2012). Counterparty Credit Risk and Credit Value Adjustment (2nd ed.). New 
Jersey, U.S.A.: John Wiley and Sons. 

ก.6 Haug, E. G. (1998). A Complete Guide to Option Pricing Formulas. New York, U.S.A.: 
McGraw-Hill. 

ก.7 Hull, J. C. (2018). Option, Futures, and Other Derivatives (10th ed.). New Jersey, U.S.A.: 
Pearson. 

ก.8 Jackel, P., (2002). Monte Carlo Methods in Finance. West Sussex, U.K. 
ก.9 Pinto, J. E., Henry, E., Robinson, T. R., & Stowe, J. D. (2015). Equity Asset Valuation 

Workbook (3rd ed.). New Jersey, U.S.A.: John Wiley and Sons.  
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ก.10 Ramirez, J. (2015). Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS 9 (2nd 
Ed.). West Sussex, U.K.: John Wiley and Sons. 

 
ข. เอกสารประกอบการบรรยายอื่นใน Dropbox 
https://www.dropbox.com/sh/h2zz9p0z3wyf47f/AACeF0LDW4O-QlKLPBTvttFua?dl=0  

 

7. หัวข้อการเรียนการสอน/ แผนการสอน (Course plan) 

คร้ังที ่ หัวขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 

1  Introduction to IFRS 9 and TFRS 9 - บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสาร IFRS 9 และ มาตรฐานฯ ใน Dropbox 

2 Valuation of Basic Assets 
  - Market Prices 
  - Theoretical Prices 
     - Equity Pricing 
     - Government and Corporate Bond 
Pricing 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.4 และ ก.9 
 

3-4 Valuation of Derivatives 
  - Derivative Types 
  - Closed-Form Formulas 
  - Monte Carlo Pricing 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.2 ก.6 ก.7 และ ก.8 

5-6 Credit and Debt Value Adjustments - บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.5 

7-8 Hedge Accounting 
  - Hedging Techniques 
  - Types of Hedges 
  - Hedge Effectiveness Assessment 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.10 

Mid-term Examination (นํ้าหนักคะแนน 50%) : วันพฤหัสบดีที ่3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00-17.30 น.
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คร้ังที ่ หัวขอ้ กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ 

9 Introduction to Expected Credit Loss 
Modelling 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.1 

10-11 Default Probabilities 
  - One Year 
  - Life Time 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.1 

12 Loss given Default Modelling - บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.1 

13 Prepayments - บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.1 

14 Scenario Analysis and Expected Credit 
Loss 

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.1 

15-16 Valuation of Embedded Real Options in 
Long-Term Contracts  

- บรรยาย ยกตวัอย่างและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในชั้น 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- หนังสือ ก.3 

Final Examination (นํ้าหนักคะแนน 50%) : วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 

 


