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รายวิชา  
รหสัวิชา 
รายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

การเงนิมรีหสัน าหน้าชือ่วชิาโดยใชแ้ทนดว้ย ตวัอกัษร ตวัเลข มคีวามหมายดงันี้ 
 N หมายถงึ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
 F หมายถงึ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
 เลขหลกัรอ้ย 5 หมายถงึ วชิาในระดบัปรญิญาโท ชัน้ปีที ่1 
 เลขหลกัรอ้ย 6 หมายถงึ วชิาในระดบัปรญิญาโท ชัน้ปีที ่2 
 เลขหลกัสบิและหลกัหน่วย หมายถงึ ล าดบัประจ าวชิา โดยไดจ้ดัแบ่งรหสัวชิาดงันี้    
 01-08 หมายถงึ วชิาปรบัพืน้ฐาน 

 
 รายวิชา 

1) วิชาปรบัพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
               ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรซึง่ไม่มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นคอมพวิเตอร์
และสนเทศศาสตร ์จะตอ้งลงวชิาปรบัพืน้ฐานโดยไม่นับหน่วยกติ และมกีารวดัผลเป็น S (ผ่าน) หรอื U 
(ไมผ่า่น) ในวชิาดงัต่อไปนี้ 
 
รหสัวิชา   ช่ือวิชา     จ านวนหน่วยกิต 
 NF500 การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                               - 

 (Information Organization) 
 NF501  คณิตศาสตรก์ารเงนิ              - 
      (Financial Mathematics) 
 NF502  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์                  - 
   (Computer Programming)  
 NF503  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์                   - 
   (Computer Architectures)  
 NF504  หลกัการเขยีนงานวจิยั                    - 
   (Research Writing) 
     

เงื่อนไขของรายวิชาปรบัพื้นฐาน 
ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกทกุคน จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิา NF504 หลกัการเขยีนงานวจิยั (Research Writing) 

ส าหรบัผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกทีไ่ม่มพีื้นฐานความรูท้างดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิหรอืส าเรจ็
การศกึษามาเป็นเวลานานเกนิกว่า 5 ปี จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานโดยไม่นับหน่วยกติ ตามรายละเอยีด
ดงันี้ 

1)  ผูส้ าเรจ็การศกึษาทางดา้นคอมพวิเตอร์ หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน
โดยไมน่บัหน่วยกติ  เพิม่อกี 2 วชิา คอื 



     NF500  การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                 
  (Information Organization) 

     NF501  คณิตศาสตรก์ารเงนิ             
            (Financial Mathematics) 

2)  ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นอืน่นอกจาก 1) จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานโดยไมน่บั 
     หน่วยกติ เพิม่อกี 4 วชิา คอื  
      NF500  การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                 

                       (Information Organization) 
      NF501  คณิตศาสตรก์ารเงนิ             

            (Financial Mathematics) 
NF502  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

             (Computer Programming)  
     NF503  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์ 

            (Computer Architectures) 
ทัง้นี้ การศกึษาวชิาปรบัพืน้ฐานขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของคณะกรรมการหลกัสตูร  
 
 

2) วิชาบงัคบั จ านวน 21 หน่วยกิต 
รหสัวิชา     ช่ือวิชา                                                                         จ านวนหน่วยกิต  
                                                                                                      (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
NF505  สมัมนาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ                      3(3-0-6) 
           (Seminar in Computer Engineering and Financial Technology) 
NF506  ระเบยีบวธิกีารวจิยัส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ                        3(3-0-6) 
           (Research Methodology for Computer Engineering and Financial Technology) 
NF507 การสือ่สารแบบไรส้ายส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ                   3(3-0-6) 
           (Wireless Communication for Computer Engineering and Financial  
           Technology) 
NF508 การออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตารท์อพัเทคโนโลยกีารเงนิ                  3(3-0-6) 
           (Financial Technology Startup Project Design and Management)               
NF509  คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ                     3(3-0-6)                                                                                                
           (Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology)                 
NF510  แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกจิและการวเิคราะหส์ าหรบัสตารท์อพั                        3(3-0-6) 
           (Financial Technology Startup Business Modelling and Analysis) 
NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัเทคโนโลยกีารเงนิ                                                    3(3-0-6)                     

 (Information Technology for Financial Technology)      
 
 



3) วิชาเลือก จ านวน 9 หน่วยกิต 
  นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผน ก แบบ ก2 (มวีทิยานิพนธ)์ ใหเ้ลอืกเรยีน 1 วชิา จ านวน 3 หน่วยกติ 
และนกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีน แผน ข (ไมม่วีทิยานิพนธ)์ ใหเ้ลอืกเรยีน 3 วชิา จ านวน 9 หน่วยกติ จากวชิา
เลอืกต่อไปนี้ 
 

รหสัวิชา                    ช่ือวิชา                                                          จ านวนหน่วยกิต          
                                                                                                          (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
NF512  ทฤษฎสีารสนเทศและการเขา้รหสั                                                        3(3-0-6) 
           (Information Theory and Coding)  
NF513  การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                3(3-0-6) 
           (Information Technology Management) 
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบรกิาร :                                        3(3-0-6) 
           กลยทุธ ์แบบจ าลอง และวธิกีาร                                   

(Information Systems and Service Design:  
Strategy, Models, and Methods) 

NF515  นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิในการใหบ้รกิารทางการเงนิ                     3(3-0-6)                                                               
          (Financial Technology Innovation in Financial Services) 
NF516 ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ                    3(3-0-6) 
          (Information Security in Financial Technology)  
NF517 เทคโนโลยกีารเงนิชัน้สงู                                                                        3(3-0-6) 

(Advanced Financial Technology)  
NF518 เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่                                      3(3-0-6) 
          (Financial Technology via Mobile Computing)   
NF519 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรข์ององคก์ร                                                  3(3-0-6) 
          (Enterprise Computer Architectures)  
NF520  สถาปตัยกรรมการบรกิาร                                                                 3(3-0-6) 

(Service-Oriented Architectures)  
 

      4)วิชาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ 
รหสัวิชา ช่ือวิชา                                                                                          จ านวนหน่วยกิต 
         (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง) 
NF600  วทิยานิพนธ ์                                                                              12(0-0-36)                                    

(Thesis) 
NF591  การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ                              2(0-0-6) 
           เทคโนโลยกีารเงนิ 1   
           (Independent study of Computer engineering and 



            Financial technology 1) 
NF592  การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ                             4(0-0-12) 
           เทคโนโลยกีารเงนิ 2 
           (Independent study of Computer engineering and 
           Financial technology 2) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงสร้างรายวิชา 
       แผน ก แบบ ก 2 

มีวิทยานิพนธ์ ไม่มีวิทยานิพนธ์ (แผน ข) 
วิชาบงัคบั 7 วิชา (21 หน่วยกิต) วิชาบงัคบั 7 วิชา (21 หน่วยกิต) 
NF505 สมัมนาทางวศิวกรรม

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
การเงนิ 

3(3-0-6) NF505 สมัมนาทางวศิวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
การเงนิ 

3(3-0-6) 

NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัส าหรบั
วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ 

3(3-0-6) NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัส าหรบั 
            วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยกีารเงนิ 

3(3-0-6) 

NF507 การสือ่สารแบบไรส้ายส าหรบั
วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ 

3(3-0-6) NF507 การสือ่สารแบบไรส้ายส าหรบั
วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ 

3(3-0-6) 

NF508   การออกแบบและการบรหิาร
จดัการโครงการสตารท์อพัดา้น
การเงนิ  

 3(3-0-6) NF508   การออกแบบและการบรหิาร
จดัการโครงการสตารท์อพัดา้น
การเงนิ  

 3(3-0-6) 

NF509   คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลู
ส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ 

 3(3-0-6) NF509   คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลู
ส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยกีารเงนิ 

 3(3-0-6) 

NF 510 แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกจิ
และการวเิคราะหส์ าหรบัสตารท์
อพั 

NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
เทคโนโลยกีารเงนิ                                      

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

NF 510 แบบจ าลองกระบวนการทาง
ธุรกจิและการวเิคราะหส์ าหรบั
สตารท์อพั 

NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั
เทคโนโลยกีารเงนิ                                      

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

 
วิชาเลือก  1 วิชา (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 วิชา (9 หน่วยกิต) 

NF512 ทฤษฎสีารสนเทศและการเขา้รหสั  3(3-0-6) NF512 ทฤษฎสีารสนเทศและการเขา้รหสั  3(3-0-6) 
NF513 การบรหิารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ                                   
 3(3-0-6) NF513 การบรหิารจดัการเทคโนโลย ี 

           สารสนเทศ                            
 3(3-0-6) 

NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
การบรกิาร : กลยุทธ ์แบบจ าลอง 
และวธิกีาร 

 3(3-0-6) NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบ
การบรกิาร : กลยุทธ ์แบบจ าลอง 
และวธิกีาร 

 3(3-0-6) 

NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิใน

การใหบ้รกิารทางการเงนิ                              

 3(3-0-6) NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิใน

การใหบ้รกิารทางการเงนิ                                                            

 3(3-0-6) 

NF516   NF516 ความมัน่คงปลอดภยัของ
สารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ                                     

 3(3-0-6) NF516   NF516 ความมัน่คงปลอดภยัของ
สารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ                                     

 3(3-0-6) 

   



มีวิทยานิพนธ ์ ไม่มีวิทยานิพนธ ์(แผน ข) 

NF517  เทคโนโลยกีารเงนิชัน้สงู                   3(3-0-6) NF517  เทคโนโลยกีารเงนิชัน้สงู                   3(3-0-6) 

NF518   เทคโนโลยกีารเงนิผ่านคอมพวิเตอร์

แบบเคลื่อนที ่                                   

 3(3-0-6) NF518  เทคโนโลยกีารเงนิผ่านคอมพวิเตอร์

แบบเคลื่อนที ่                                   

 3(3-0-6) 

NF519   สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรข์อง
องคก์ร                             

 3(3-0-6) NF519  สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรข์อง
องคก์ร                             

 3(3-0-6) 

NF520   สถาปตัยกรรมการบรกิาร                                      3(3-0-6) NF520  สถาปตัยกรรมการบรกิาร                                      3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ ์ (12 หน่วยกิต) การศึกษาค้นควา้อิสระ (6 หน่วยกิต) 

NF600  วทิยานิพนธ ์                                                        
 สอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์

12(0-0-36) 
 

NF591    การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรม 
           คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1                                        
NF592    การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรม 
           คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 2                                        
               สอบประมวลความรู ้

   2(0-0-6) 
 
 
 4(0-0-12) 

                     
          3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
                    แผน ก แบบ ก2  
  1) มีวิทยานิพนธ ์
ปีท่ี ภาค

การศึกษา 
วิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
1 ภาคตน้ NF505 สมัมนาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  

NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF507 การสือ่สารแบบไรส้ายส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 

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

  9 
ภาคปลาย NF508  การออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตารท์อพัดา้นการเงนิ  

NF509  คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
NF 510  แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกจิและการวเิคราะหส์ าหรบัสตารท์อพั 

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

  9 
ปีท่ี ภาค

การศึกษา 
วิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
 ภาคฤดรูอ้น NF 511   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัเทคโนโลยกีารเงนิ 

วชิาเลอืก 1 วชิา 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  6 
2 ภาคตน้ NF 600  วทิยานิพนธ ์ 6(0-0-18) 

ภาคปลาย NF 600  วทิยานิพนธ ์ 6(0-0-18) 
ภาคฤดรูอ้น สอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์  

                         รวมปีท่ี 1 และปีท่ี 2 36 

 



         2)  ไม่มีวิทยานิพนธ์ 
ปีท่ี ภาค

การศึกษา 
วิชา หน่วยกิต 

1 
 
 
 
 
 
 

ภาคตน้ NF505 สมัมนาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัในวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF507 การสือ่สารแบบไรส้ายส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 

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

  9 
ภาคปลาย NF508 การออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตารท์อพัดา้นการเงนิ  

NF509 คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
NF 510 แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกจิและการวเิคราะหส์ าหรบัสตารท์อพั 

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

  9 
 ภาคฤดรูอ้น NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัเทคโนโลยกีารเงนิ 

วชิาเลอืก 1 วชิา 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  6 
2 
 

ภาคตน้ วชิาเลอืก 1 วชิา 
วชิาเลอืก 1 วชิา 
NF591    การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1                             

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

  8 
ภาคปลาย NF592    การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 2                                   4(0-0-12) 

  4 
ภาคฤดรูอ้น สอบประมวลความรู ้  

                         รวมปีท่ี 1 และปีท่ี 2 36 

 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1) วิชาปรบัพื้นฐาน 
NF500  การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                                                                         - 
 (Information Organization) 
  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ หลกัการการจดัการองคก์รของระบบสารสนเทศ การออกแบบ
เชิงหลักการ การออกแบบเมทาดาตา รวมถึงเทคโนโลยีและการประยุกต์กระบวนการประมวลผล เช่น การ
วิเคราะห์สารสนเทศจากข้อความที่มีรูปแบบมาตรฐานและที่ไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เป็นต้น และการน า
สารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ไวม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
NF501  คณิตศาสตรก์ารเงิน                                                                                                      - 
             (Financial Mathematics) 
 การประยุกต์แนวคดิทางคณิตศาสตร ์ล าดบั อนุกรม แคลลูลสั เมรกิซ์ และความน่าจะเป็น ในการวางแผน
ดา้นการเงนิ และการจดัสรรสนิทรพัย ์



NF502   โปรแกรมคอมพิวเตอร ์                        - 
  (Computer Programming) 
 หลกัการของคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ ความสมัพนัธ์ของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ 
โปรแกรมภาษาในปจัจุบนั การเขยีนโปรแกรม  
 
NF503   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์          - 
   (Computer Architectures) 
   องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมระบบเชื่อมต่อ 
หน่วยความจ าเสมอืน ล าดบัขัน้ของหน่วยความจ า เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มลู สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์
 
NF504  หลกัการเขียนงานวิจยั                         - 
  (Research Writing) 
 หลกัการเขยีนงานวจิยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ คอืการเขยีนบทคดัย่อ บทน า วธิกีารน าเสนอ ผล
การทดลอง การวิจารณ์ สรุป และการอ้างองิ รวมทัง้ศกึษาหลกัการไวยากรณ์ภาษาองักฤษส าหรบัการเขยีน
งานวจิยั 

        
2) วิชาบงัคบั 

NF505 สมัมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน                                            3(3-0-6) 
             (Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)           
 สัมมนา/อภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาวิศวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ และจรยิธรรมวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
 
NF506 ระเบียบวิธีการวิจยัส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน   3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Computer Engineering and Financial Technology) 
  วธิใีนการท าวจิยั กล่าวคอื การศกึษาปญัหา การตัง้โจทยป์ญัหา การวเิคราะหป์ญัหา การออกความคดิ 
การคิดวิธีการแก้ปญัหา การพิสูจน์วิธีการแก้ปญัหา และการรายงาน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา
แบบจ าลอง 
 
NF507 การส่ือสารแบบไร้สายส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน   3(3-0-6) 
 (Wireless Communication for Computer Engineering and Financial Technology) 
           ภาพรวมของระบบสื่อสารไรส้ายในอนาคตส าหรบัเทคโนโลยกีารเงนิ  คุณลกัษณะของช่องสญัญาณไร้
สายแถบความถีแ่คบและแถบความถี่กว้าง และแบบจ าลองทางสถติ ิความจุของช่องสญัญาณไรส้าย ดจิทิลัมอ
ดเูลชนักา้วหน้า สเปรดสเปกตรมั การมอดเูลตชนิดปรบัตวัได ้ซดีเีอม็เอ โอเอฟดีเอม็ ระบบผูใ้ชห้ลายราย ระบบ
หลายขาเขา้และหลายขาออก การมอดูเลตชนิดปรบัตวัได ้โครงขา่ยไรส้ายอนาคต โครงขา่ยเซนเซอร ์ทางด่วน
อตัโนมตั ิการออกแบบโครงขา่ยแอดฮอกและการใชง้าน 
 



NF508   การออกแบบและการบริหารจดัการโครงการสตารท์อพัด้านเทคโนโลยีการเงิน            3(3-0-6) 
               (Project Design and Management for Financial Technology Startup) 
             วิธีการที่ใช้ในการออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตาร์ทอพัด้านการเงนิ มุ่งเน้น เทคนิค
ต่างๆในการวางแผน การปรบัรปูแบบธุรกจิ การออกแบบใหธุ้รกจิมกีารท าซ ้าไดโ้ดยงา่ย และขยายกจิการไดง้า่ย 
มกีารน าเทคโนโลย ีและ/หรอืนวตักรรมมาใชเ้ป็นหวัใจหลกัในการสรา้งธุรกจิ มกัเป็นธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากแนวคดิ
เพือ่แกป้ญัหาในชวีติประจ าวนั 
 
NF509  คลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลูส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน         3(3-0-6) 
  (Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology) 
            สถาปตัยกรรมแบบต่างๆ ของคลงัขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูลส าหรบัขอ้มลูทีม่คีวามแตกต่างทาง
โครงสร้าง การพฒันาคลงัขอ้มูล การวิเคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจส าหรบั
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ และ ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบั  Business Intelligence  หลกัการ
เหมอืงขอ้มลูเบื้องตน้ การเตรยีมขอ้มลู การท าเหมอืงความสมัพนัธ์ขอ้มลู วธิกีารแบ่งขอ้มลูดว้ยตน้ไมต้ดัสนิใจ 
และการจดักลุ่ม 
 
NF510 แบบจ าลองกระบวนการทางธรุกิจและการวิเคราะหส์ าหรบัสตารท์อพั                             3(3-0-6)                                     
 (Financial Technology Startup Business Modelling and Analysis) 
           การศกึษาเทคนิคของแบบจ าลองต่างๆ ในการประยกุตใ์ชส้ าหรบัการวเิคราะหก์ารลงทนุ การสรา้งมลูคา่
ให้แก่องค์กร รวมถึงการพยากรณ์ การน าข้อมูลภายในองค์กรมาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตและ
พยากรณ์ความสามารถของธุรกจิสตารท์อพัดา้น FinTech รวมถงึ Bitcoin  
 
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเทคโนโลยีการเงิน                                                               3(3-0-6) 
 (Information Technology for Financial Technology) 
           เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการใหบ้รกิารทางการเงนิ เขา้ใจระบบการเงนิแบบอตัโนมตั ิการวเิคราะหก์ารเงนิผ่านคอมพวิเตอร์ 
การประยุกต์ใชแ้บบจ าลองทางการเงนิในการแกไ้ขปญัหา การใชโ้ปรแกรมเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการเงนิ 
ระบบสารสนเทศการเงนิ ครอบคลุมเครอืข่ายการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์  และระบบการประมูลแบบพหุภาคี 
โครงขา่ยการโอนเงนิและระบบสนบัสนุน  การประยกุตค์วามรูเ้พือ่น าไปใชใ้นบรกิารดา้นการเงนิในทางปฏบิตัิ 

3) วิชาเลือก 
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหสั 3(3-0-6) 
 (Information Theory and Coding) 
    ทฤษฎีสารสนเทศ โดยครอบคลุมหลักการของเอ็นโทรปี (Entropy), Mutual Information, the 

Asymptotic Equipartition Property การบีบอัดข้อมูล การเข้ารหัสแบบต่างๆ ทัง้ Finite-Field Algebra, การ

เข้ารหสัแบบแฮมมิ่ง (Hamming codes), Cyclic Codes (CRC and BCH Codes), หลักการของการเข้ารหัส

แบบรดีโซโลมอน (Reed-Solomon Codes) และการเขา้รหสัแบบสากล (Universal Codes) 



NF513 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
             (Information Technology Management) 
 กลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่ประยุกต์เทคโนโลยสีารสนเทศ สือ่สาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยอีืน่ๆ ให้
สอดคล้องกบัการจดัการส่วนผสมการตลาด  การตลาดบนอนิเทอร์เน็ต ทัง้แบบมสีายและไรส้าย รวมถงึการ
บรหิารระบบสารสนเทศการตลาด เครอืขา่ยเทคโนโลยี สารสนเทศทีท่นัสมยัทุกรปูแบบ การสรา้ง การออกแบบ 
การจดัการธุรกจิและการตลาด หรอื รา้นคา้บนเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรปูแบบเพือ่ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์
กบัลกูคา้ สรา้งลกูคา้รวมทัง้ความพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้ และจรยิธรรมการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
NF514 ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยทุธ ์แบบจ าลองและวิธีการ 3(3-0-6) 
 (Information Systems and Service Design: Strategy, Models, and Methods) 
 หลกัการออกแบบวงจรชวีติของระบบสารสนเทศและการบรกิารทีม่คีวามแตกต่างกนัในองค์กรแต่ละ
ประเภท การวเิคราะห์ลูกคา้และผูม้สี่วนได้เสยี การบ่งชี้กลุ่มลูกคา้และแบบจ าลองส าหรบัลูกคา้ทีแ่ตกต่างกนั 
การวเิคราะห์สารสนเทศทีใ่ชใ้นสนับสนุนการตดัสนิใจ การออกแบบสารสนเทศใหส้ามารถรองรบัเทคโนโลยทีี่
หลากหลาย การประยุกต์ใชก้บัโทรศพัท์เคลื่อนที ่คอมพวิเตอร์พกพาขนาดเล็ก การวเิคราะห์ขอ้มูลในกลยุทธ์
ทางการคา้ 
 
NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน                                        3(3-0-6)                                                                                
 (Financial Technology Innovation in Financial Services)  
          นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน การช าระค่าบริการต่างๆ รวมถึง
นวตักรรมการจ่ายเงนิที่จุดขาย การน าขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ส าหรบันวตักรรมทางเทคโนโลยี
ทางการเงนิในการใหบ้รกิารทางการเงนิ การแก้ไขปญัหาของเทคโนโลยทีางการเงนิใน Complex Contracts 
Optimization การก ากบัระบบนิเวศของ Crowdfunding  
 
NF516  ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน                                              3(3-0-6)                                                               
             (Information Security in Financial Technology) 
     ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศโดยเน้นดา้นการบรหิารเบือ้งตน้ส าหรบัการวเิคราะห ์ และบรรเทา
การคุกคามหน่วยงานบรกิารสารสนเทศและธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์การศกึษาเชงิกวา้งของความมัน่คงปลอดภยั
และการประกนัสารสนเทศดว้ยการเน้นดา้นการบรหิารการกระทบต่อความรว่มมอืและธุรกจิทีต่อ้งใชก้ารบรกิาร
สารสนเทศ และธุรกจิอเิล็กทรอนิกส์  การจดัการความมัน่คงปลอดภยัแบบกลุ่ม  และจรยิธรรมความมัน่คง
ปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ  
 
NF517    เทคโนโลยีการเงินชัน้สงู                                                                                                    3(3-0-6) 
               (Advanced Financial Technology)  
     การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานวิจยัด้านต่างๆ โดยเฉพาะกบัขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายและมี
จ านวนมาก มุ่งเน้นการสบืคน้และจ าแนกสารสนเทศ รวมถงึการออกแบบฟซัซี่โลจกิ (Fuzzy Logic) ระบบการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทางการเงนิโดยใช ้Biometric  



NF518   เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอรแ์บบเคล่ือนท่ี                                                            3(3-0-6)                                                         
             (Financial Technology via Mobile Computing)      
     พืน้ฐานของคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่ศกึษากลไกและสามารถพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่
รวมทัง้ระบบไคลเอนต์/เซริ์ฟเวอร์ ฐานขอ้มูล ระบบแฟ้มขอ้มูล รวมถงึการจดัการบรกิารต่างๆ ส าหรบัระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ และจริยธรรมเทคโนโลยีการเงนิผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ และจริยธรรม
เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่
 
NF519    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรข์ององคก์ร                                                                           3(3-0-6) 
               (Enterprise Computer Architectures)      
       โครงสรา้งสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร์ขององค์กร การบูรณาการความรูเ้พื่อน าไปใชจ้ดัการองค์กร
ต่างๆ ในทางปฏบิตัโิดยครอบคลุม  Virtualization Cloud Computing รวมถงึการจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้  
 
NF520    สถาปัตยกรรมการบริการ                                                                                                 3(3-0-6) 
               (Service-Oriented Architectures)      
        หลกัการของสถาปตัยกรรมการบรกิาร (Service-Oriented Architectures - SOA) และเทคโนโลยทีี่
เกี่ยวข้องกับ Enterprise Service Bus รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมของ SOA เพื่อน าไปสู่การบริการที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 

4) วิชาวิทยานิพนธแ์ละการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
NF591   การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน 1          2(0-0-6) 
              (Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 1) 
   นกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ข ตอ้งจดัท ารายการงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยศกึษาความ
เป็นไปได้ของโครงการทางด้านวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  ทีน่ักศกึษาสนใจ ซึ่งมอีาจารยท์ี่
ปรกึษาก ากบัดแูล และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้       
  
NF592   การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน 2        4(0-0-12) 
 (Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 2) 
 ศกึษากอ่น : NF 591 การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1 
         นักศกึษาที่เลือกเรยีนแผนการศกึษา ข ต้องจดัท ารายการงานค้นคว้าอสิระ โดยน าแนวความคดิใน  
NF591 การคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1 ไปศกึษาคน้ควา้  ในรายละเอยีด
ในทุกๆ ด้าน และพฒันามาเป็นโครงการที่ครบองค์ประกอบในด้านที่เกี่ยวกบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยกีารเงนิ  ซึ่งมอีาจารย์ทีป่รกึษาก ากบัดูแล และต้องได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการสอบทีไ่ด้รบัการ
แต่งตัง้  
 
 
 



 
NF600   วิทยานิพนธ ์ 12(0-0-36) 
 (Thesis)                
 นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ก แบบ ก2 ต้องจดัท าวทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
โดยหวัขอ้วทิยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวชิาทีต่นศกึษา และได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารย์ทีป่รกึษา
วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตอ้งไดร้บัอนุมตัเิหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


