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จานวนหน่ วยกิ ตที่ เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต

รายวิ ชา
รหัสวิ ชา
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงินมีรหัสนาหน้าชือ่ วิชาโดยใช้แทนด้วย ตัวอักษร ตัวเลข มีความหมายดังนี้
N
หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
F
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
เลขหลักร้อย 5
หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท ชัน้ ปี ท่ี 1
เลขหลักร้อย 6
หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท ชัน้ ปี ท่ี 2
เลขหลักสิบและหลักหน่วย หมายถึง ลาดับประจาวิชา โดยได้จดั แบ่งรหัสวิชาดังนี้
01-08
หมายถึง วิชาปรับพืน้ ฐาน
รายวิ ชา
1) วิ ชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรซึง่ ไม่มพี น้ื ฐานความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์
และสนเทศศาสตร์ จะต้องลงวิชาปรับพืน้ ฐานโดยไม่นับหน่ วยกิต และมีการวัดผลเป็ น S (ผ่าน) หรือ U
(ไม่ผา่ น) ในวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
NF501 คณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics)
NF502 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
NF503 สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
NF504 หลักการเขียนงานวิจยั
(Research Writing)

จานวนหน่ วยกิ ต
-

เงื่อนไขของรายวิ ชาปรับพื้นฐาน
ผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกทุกคน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา NF504 หลักการเขียนงานวิจยั (Research Writing)
สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การคัดเลือกทีไ่ ม่มพี ้นื ฐานความรูท้ างด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงินหรือ สาเร็จ
การศึกษามาเป็ นเวลานานเกินกว่า 5 ปี จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานโดยไม่นับหน่ วยกิต ตามรายละเอียด
ดังนี้
1) ผูส้ าเร็จการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐาน
โดยไม่นบั หน่วยกิต เพิม่ อีก 2 วิชา คือ

NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
NF501 คณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics)
2) ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านอืน่ นอกจาก 1) จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานโดยไม่นบั
หน่วยกิต เพิม่ อีก 4 วิชา คือ
NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
NF501 คณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics)
NF502 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
NF503 สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
ทัง้ นี้ การศึกษาวิชาปรับพืน้ ฐานขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

2) วิ ชาบังคับ จานวน 21 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
NF505
NF506
NF507

NF508
NF509
NF510
NF511

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)
ระเบียบวิธกี ารวิจยั สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Research Methodology for Computer Engineering and Financial Technology)
การสือ่ สารแบบไร้สายสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Wireless Communication for Computer Engineering and Financial
Technology)
การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Technology Startup Project Design and Management)
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology)
แบบจาลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สาหรับสตาร์ทอัพ
3(3-0-6)
(Financial Technology Startup Business Modelling and Analysis)
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
(Information Technology for Financial Technology)

3) วิ ชาเลือก จานวน 9 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 (มีวทิ ยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 1 วิชา จานวน 3 หน่วยกิต
และนักศึกษาทีเ่ ลือกเรียน แผน ข (ไม่มวี ทิ ยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 3 วิชา จานวน 9 หน่วยกิต จากวิชา
เลือกต่อไปนี้
รหัสวิ ชา

ชื่อวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
(Information Theory and Coding)
NF513 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ :
กลยุทธ์ แบบจาลอง และวิธกี าร
(Information Systems and Service Design:
Strategy, Models, and Methods)
NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน
(Financial Technology Innovation in Financial Services)
NF516 ความมันคงปลอดภั
่
ยปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
(Information Security in Financial Technology)
NF517 เทคโนโลยีการเงินชัน้ สูง
(Advanced Financial Technology)
NF518 เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
(Financial Technology via Mobile Computing)
NF519 สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร
(Enterprise Computer Architectures)
NF520 สถาปตั ยกรรมการบริการ
(Service-Oriented Architectures)
4)วิ ชาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
รหัสวิ ชา ชื่อวิ ชา
NF600 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
NF591 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน 1
(Independent study of Computer engineering and

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จานวนหน่ วยกิ ต
(บรรยาย-ปฏิ บตั ิ -ศึกษาด้วยตนเอง)
12(0-0-36)
2(0-0-6)

Financial technology 1)
NF592 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน 2
(Independent study of Computer engineering and
Financial technology 2)

4(0-0-12)

โครงสร้างรายวิ ชา
แผน ก แบบ ก 2
มีวิทยานิ พนธ์
วิ ชาบังคับ 7 วิ ชา (21 หน่ วยกิ ต)
NF505 สัมมนาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน
NF506 ระเบียบวิธกี ารวิจยั สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน
NF507 การสือ่ สารแบบไร้สายสาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน
NF508 การออกแบบและการบริหาร
จัดการโครงการสตาร์ทอัพด้าน
การเงิน
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน
NF 510 แบบจาลองกระบวนการทางธุรกิจ
และการวิเคราะห์สาหรับสตาร์ท
อัพ
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เทคโนโลยีการเงิน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ไม่มีวิทยานิ พนธ์ (แผน ข)
วิ ชาบังคับ 7 วิ ชา (21 หน่ วยกิ ต)
NF505 สัมมนาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน
NF506 ระเบียบวิธกี ารวิจยั สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน
NF507 การสือ่ สารแบบไร้สายสาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน
NF508 การออกแบบและการบริหาร
จัดการโครงการสตาร์ทอัพด้าน
การเงิน
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการเงิน
NF 510 แบบจาลองกระบวนการทาง
ธุรกิจและการวิเคราะห์สาหรับ
สตาร์ทอัพ
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เทคโนโลยีการเงิน

วิ ชาเลือก 1 วิ ชา (3 หน่ วยกิ ต)
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
NF513 การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
การบริการ : กลยุทธ์ แบบจาลอง
และวิธกี าร

วิ ชาเลือก 3 วิ ชา (9 หน่ วยกิ ต)
3(3-0-6) NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
3(3-0-6) NF513 การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3(3-0-6) NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
การบริการ : กลยุทธ์ แบบจาลอง
และวิธกี าร

NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินใน
การให้บริการทางการเงิน
NF516 NF516 ความมันคงปลอดภั
่
ยของ
สารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน

3(3-0-6) NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินใน
การให้บริการทางการเงิน
3(3-0-6)
NF516 NF516 ความมันคงปลอดภั
่
ยของ
สารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

มีวิทยานิ พนธ์
NF517 เทคโนโลยีการเงินชัน้ สูง

ไม่มีวิทยานิ พนธ์ (แผน ข)
3(3-0-6)

NF518 เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
แบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
NF519 สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร
3(3-0-6)
NF520 สถาปตั ยกรรมการบริการ
วิ ทยานิ พนธ์ (12 หน่ วยกิ ต)
NF600 วิทยานิพนธ์
12(0-0-36)
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

NF517 เทคโนโลยีการเงินชัน้ สูง

NF518 เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
แบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
NF519 สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ของ
องค์กร
3(3-0-6)
NF520 สถาปตั ยกรรมการบริการ
การศึกษาค้นคว้าอิ สระ (6 หน่ วยกิ ต)
NF591 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรม
2(0-0-6)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 1
NF592 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 2 4(0-0-12)
สอบประมวลความรู้

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก2
1) มีวิทยานิ พนธ์
ปี ที่
ภาค
วิ ชา
การศึกษา
ภาคต้น NF505 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
1
NF506 ระเบียบวิธกี ารวิจยั สาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
NF507 การสือ่ สารแบบไร้สายสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ปี ที่

2

3(3-0-6)

จานวน
หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
ภาคปลาย NF508 การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน
3(3-0-6)
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 3(3-0-6)
NF 510 แบบจาลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สาหรับสตาร์ทอัพ
3(3-0-6)
9
ภาค
วิ ชา
จานวน
การศึกษา
หน่ วยกิ ต
ภาคฤดูรอ้ น NF 511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเทคโนโลยีการเงิน
3(3-0-6)
วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-6)
6
ภาคต้น NF 600 วิทยานิพนธ์
6(0-0-18)
ภาคปลาย NF 600 วิทยานิพนธ์
6(0-0-18)
ภาคฤดูรอ้ น สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2
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2) ไม่มีวิทยานิ พนธ์
ปี ที่
1

ภาค
วิ ชา
การศึกษา
ภาคต้น NF505 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
NF506 ระเบียบวิธกี ารวิจยั ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
NF507 การสือ่ สารแบบไร้สายสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ภาคปลาย

NF508 การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสาหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
NF 510 แบบจาลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สาหรับสตาร์ทอัพ

ภาคฤดูรอ้ น NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเทคโนโลยีการเงิน
วิชาเลือก 1 วิชา
2

ภาคต้น

วิชาเลือก 1 วิชา
วิชาเลือก 1 วิชา
NF591 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 1

ภาคปลาย

NF592 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 2

ภาคฤดูรอ้ น สอบประมวลความรู้
รวมปี ที่ 1 และปี ที่ 2

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-0-6)
8
4(0-0-12)
4
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3.1.5 คาอธิ บายรายวิ ชา
1) วิ ชาปรับพื้นฐาน
NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการการจัดการองค์กรของระบบสารสนเทศ การออกแบบ
เชิงหลักการ การออกแบบเมทาดาตา รวมถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์กระบวนการประมวลผล เช่น การ
วิเ คราะห์ส ารสนเทศจากข้อความที่ม ีรูป แบบมาตรฐานและที่ไม่อยู่ใ นรูป แบบมาตรฐาน เป็ น ต้น และการน า
สารสนเทศทีจ่ ดั เก็บไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
NF501 คณิ ตศาสตร์การเงิ น
(Financial Mathematics)
การประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ ลาดับ อนุ กรม แคลลูลสั เมริกซ์ และความน่ าจะเป็ น ในการวางแผน
ด้านการเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์

NF502 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
(Computer Programming)
หลักการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์
โปรแกรมภาษาในปจั จุบนั การเขียนโปรแกรม
NF503 สถาปัตยกรรมคอมพิ วเตอร์
(Computer Architectures)
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของคอมพิ ว เตอร์ หน่ ว ยประมวลผลกลาง หน่ ว ยควบคุ ม ระบบเชื่ อ มต่ อ
หน่วยความจาเสมือน ลาดับขัน้ ของหน่วยความจา เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล สถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
NF504 หลักการเขียนงานวิ จยั
(Research Writing)
หลักการเขียนงานวิจยั ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือการเขียนบทคัดย่อ บทนา วิธกี ารนาเสนอ ผล
การทดลอง การวิจารณ์ สรุป และการอ้างอิง รวมทัง้ ศึกษาหลักการไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษสาหรับการเขีย น
งานวิจยั
2) วิ ชาบังคับ
NF505 สัมมนาทางวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)
สัม มนา/อภิป รายในหัว ข้อ ที่น่ า สนใจและทัน สมัย ตลอดจนวิ ท ยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิศ วกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และจริยธรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
NF506 ระเบียบวิ ธีการวิ จยั สาหรับวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Research Methodology for Computer Engineering and Financial Technology)
วิธใี นการทาวิจยั กล่าวคือ การศึกษาปญั หา การตัง้ โจทย์ปญั หา การวิเคราะห์ปญั หา การออกความคิด
ั หา การพิสูจ น์ วิธีก ารแก้ป ญ
ั หา และการรายงาน วิธีก ารวิเ คราะห์ข ้อ มูล การพัฒ นา
การคิด วิธีก ารแก้ ป ญ
แบบจาลอง
NF507 การสื่อสารแบบไร้สายสาหรับวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Wireless Communication for Computer Engineering and Financial Technology)
ภาพรวมของระบบสื่อสารไร้สายในอนาคตสาหรับ เทคโนโลยีการเงิน คุณลักษณะของช่องสัญญาณไร้
สายแถบความถีแ่ คบและแถบความถี่กว้าง และแบบจาลองทางสถิติ ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย ดิจทิ ลั มอ
ดูเลชันก้าวหน้า สเปรดสเปกตรัม การมอดูเลตชนิดปรับตัวได้ ซีดเี อ็มเอ โอเอฟดีเอ็ม ระบบผูใ้ ช้หลายราย ระบบ
หลายขาเข้าและหลายขาออก การมอดูเลตชนิดปรับตัวได้ โครงข่ายไร้สายอนาคต โครงข่ายเซนเซอร์ ทางด่วน
อัตโนมัติ การออกแบบโครงข่ายแอดฮอกและการใช้งาน

NF508 การออกแบบและการบริ หารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Project Design and Management for Financial Technology Startup)
วิธีการที่ใช้ในการออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน มุ่งเน้ น เทคนิค
ต่างๆในการวางแผน การปรับรูปแบบธุรกิจ การออกแบบให้ธุรกิจมีการทาซ้าได้โดยง่าย และขยายกิจการได้งา่ ย
มีการนาเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมมาใช้เป็ นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็ นธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จากแนวคิด
เพือ่ แก้ปญั หาในชีวติ ประจาวัน
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสาหรับวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology)
สถาปตั ยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสาหรับข้อมูล ทีม่ คี วามแตกต่างทาง
โครงสร้าง การพัฒนาคลังข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ระบบสนับสนุ นการตัด สินใจสาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน และ ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับ Business Intelligence หลักการ
เหมืองข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมข้อมูล การทาเหมืองความสัมพันธ์ขอ้ มูล วิธกี ารแบ่งข้อมูลด้วยต้นไม้ตดั สินใจ
และการจัดกลุ่ม
NF510 แบบจาลองกระบวนการทางธุรกิ จและการวิ เคราะห์สาหรับสตาร์ทอัพ
3(3-0-6)
(Financial Technology Startup Business Modelling and Analysis)
การศึกษาเทคนิคของแบบจาลองต่างๆ ในการประยุกต์ใช้สาหรับการวิเคราะห์การลงทุน การสร้างมูลค่า
ให้แ ก่องค์กร รวมถึงการพยากรณ์ การน าข้อมูล ภายในองค์กรมาเพื่อวิเ คราะห์ส ถานการณ์ ใ นอนาคตและ
พยากรณ์ความสามารถของธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน FinTech รวมถึง Bitcoin
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Information Technology for Financial Technology)
เทคโนโลยีส ารสนเทศต่า งๆ ที่ม ีผลกระทบในธุ ร กิจ ธนาคาร การตลาด การประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศกับการให้บริการทางการเงิน เข้าใจระบบการเงินแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์การเงินผ่านคอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้แบบจาลองทางการเงินในการแก้ไขปญั หา การใช้โปรแกรมเพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจด้านการเงิน
ระบบสารสนเทศการเงิน ครอบคลุมเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการประมูลแบบพหุภาคี
โครงข่ายการโอนเงินและระบบสนับสนุน การประยุกต์ความรูเ้ พือ่ นาไปใช้ในบริการด้านการเงินในทางปฏิบตั ิ
3) วิ ชาเลือก
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
3(3-0-6)
(Information Theory and Coding)
ทฤษฎี ส ารสนเทศ โดยครอบคลุ ม หลั ก การของเอ็ น โทรปี (Entropy), Mutual Information, the
Asymptotic Equipartition Property การบีบ อัด ข้อ มูล การเข้า รหัส แบบต่ า งๆ ทัง้ Finite-Field Algebra, การ
เข้า รหัส แบบแฮมมิ่ง (Hamming codes), Cyclic Codes (CRC and BCH Codes), หลักการของการเข้า รหัส
แบบรีดโซโลมอน (Reed-Solomon Codes) และการเข้ารหัสแบบสากล (Universal Codes)

NF513 การบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Management)
กลยุทธ์และการจัดการเพือ่ ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ สาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีอน่ื ๆ ให้
สอดคล้องกับการจัดการส่วนผสมการตลาด การตลาดบนอินเทอร์เน็ต ทัง้ แบบมีสายและไร้สาย รวมถึงการ
บริหารระบบสารสนเทศการตลาด เครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศทีท่ นั สมัยทุกรูปแบบ การสร้าง การออกแบบ
การจัดการธุรกิจและการตลาด หรือ ร้านค้าบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพือ่ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์
กับลูกค้า สร้างลูกค้ารวมทัง้ ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า และจริยธรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริ การ : กลยุทธ์ แบบจาลองและวิ ธีการ
3(3-0-6)
(Information Systems and Service Design: Strategy, Models, and Methods)
หลักการออกแบบวงจรชีวติ ของระบบสารสนเทศและการบริการทีม่ คี วามแตกต่างกันในองค์กรแต่ละ
ประเภท การวิเคราะห์ลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสีย การบ่งชี้กลุ่มลูกค้าและแบบจาลองสาหรับลูกค้าทีแ่ ตกต่างกัน
การวิเคราะห์สารสนเทศทีใ่ ช้ในสนับสนุ นการตัดสินใจ การออกแบบสารสนเทศให้สามารถรองรับเทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย การประยุกต์ใช้กบั โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก การวิเคราะห์ขอ้ มูลในกลยุทธ์
ทางการค้า
NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงิ นในการให้บริ การทางการเงิ น
3(3-0-6)
(Financial Technology Innovation in Financial Services)
นวัต กรรมทางเทคโนโลยีก ารเงิน ในการให้บ ริก ารทางการเงิน การช าระค่ า บริก ารต่ า งๆ รวมถึง
นวัตกรรมการจ่ายเงิน ที่จุดขาย การนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้สาหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ทางการเงินในการให้บริการทางการเงิน การแก้ไขปญั หาของเทคโนโลยีทางการเงินใน Complex Contracts
Optimization การกากับระบบนิเวศของ Crowdfunding
NF516 ความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิ น
3(3-0-6)
(Information Security in Financial Technology)
ความมันคงปลอดภั
่
ยของสารสนเทศโดยเน้นด้านการบริหารเบือ้ งต้นสาหรับการวิเคราะห์ และบรรเทา
การคุกคามหน่ วยงานบริการสารสนเทศและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาเชิงกว้างของความมันคงปลอดภั
่
ย
และการประกันสารสนเทศด้วยการเน้นด้านการบริหารการกระทบต่อความร่วมมือและธุรกิจทีต่ อ้ งใช้การบริการ
สารสนเทศ และธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดการความมันคงปลอดภั
่
ย แบบกลุ่ ม และจริยธรรมความมันคง
่
ปลอดภัยของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
NF517 เทคโนโลยีการเงิ นชัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Financial Technology)
การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานวิจยั ด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับข้อมูลที่มคี วามหลากหลายและมี
จานวนมาก มุ่งเน้นการสืบค้นและจาแนกสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบฟซั ซี่โลจิก (Fuzzy Logic) ระบบการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินโดยใช้ Biometric

NF518 เทคโนโลยีการเงิ นผ่านคอมพิ วเตอร์แบบเคลื่อนที่
3(3-0-6)
(Financial Technology via Mobile Computing)
พืน้ ฐานของคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ ศึกษากลไกและสามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
รวมทัง้ ระบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล รวมถึงการจัดการบริการต่างๆ สาหรับระบบ
คอมพิว เตอร์แ บบเคลื่อนที่ และจริย ธรรมเทคโนโลยีการเงิน ผ่านคอมพิว เตอร์แ บบเคลื่อนที่ และจริย ธรรม
เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
NF519 สถาปัตยกรรมคอมพิ วเตอร์ขององค์กร
3(3-0-6)
(Enterprise Computer Architectures)
โครงสร้างสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร การบูรณาการความรูเ้ พื่อนาไปใช้จดั การองค์กร
ต่างๆ ในทางปฏิบตั โิ ดยครอบคลุม Virtualization Cloud Computing รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
NF520 สถาปัตยกรรมการบริ การ
3(3-0-6)
(Service-Oriented Architectures)
หลักการของสถาปตั ยกรรมการบริการ (Service-Oriented Architectures - SOA) และเทคโนโลยีท่ี
เกี่ย วข้อ งกับ Enterprise Service Bus รวมถึ ง การพัฒ นาโปรแกรมของ SOA เพื่อ น าไปสู่ ก ารบริก ารที่ม ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4) วิ ชาวิ ทยานิ พนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิ สระ
NF591 การศึกษาค้นคว้าอิ สระด้านวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น 1
2(0-0-6)
(Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 1)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทารายการงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ทีน่ ักศึกษาสนใจ ซึ่งมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษากากับดูแล และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
NF592 การศึกษาค้นคว้าอิ สระด้านวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีการเงิ น 2
4(0-0-12)
(Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 2)
ศึกษาก่อน : NF 591 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 1
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนการศึกษา ข ต้องจัดทารายการงานค้นคว้าอิสระ โดยนาแนวความคิดใน
NF591 การค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 1 ไปศึกษาค้นคว้า ในรายละเอียด
ในทุกๆ ด้า น และพัฒ นามาเป็ น โครงการที่ครบองค์ป ระกอบในด้านที่เ กี่ย วกับ วิศวกรรมคอม พิว เตอร์และ
เทคโนโลยีการเงิน ซึ่งมีอาจารย์ทป่ี รึกษากากับดูแล และต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการสอบทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้

NF600 วิ ทยานิ พนธ์
12(0-0-36)
(Thesis)
นักศึกษาทีเ่ ลือกเรียนแผนการศึกษา ก แบบ ก2 ต้องจัดทาวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวิชาทีต่ นศึกษา และได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตอ้ งได้รบั อนุมตั เิ ห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้

