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แผนการศึกษาและจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบที ่๑.๑ ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
แบบที่ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกไม่น้อยกว่า ๑2 หน่วยกิต 
แบบที ่๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชา
อีกจ านวน ๒4 หน่วยกิต 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1) วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 
2) นักวิเคราะห ์ออกแบบ และพัฒนาระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 
3) อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักวางแผนงาน 
4) ผู้ประกอบการ 
5) ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาโดยจ าแนกตามแบบแผนการศึกษาที่สมัครดังนี้ 
ก. แบบที ่1.1  

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทที่มีวิทยานิพนธ์ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยฐานะ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ปรากฎเป็น
หลักฐานในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขา และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุ ไว้ ผู้เข้าศึกษา
จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี โดยให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ข. แบบที ่2.1  

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และมีผลงานวิจัยที่ปรากฎเป็นหลักฐานใน
วารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขา และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย
การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ผู้เข้าศึกษา
จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ค. แบบที ่2.2  

ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดย
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.5 จากระบบ
คะแนนเต็ม 4.0 และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

2) มีหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 2 ฉบับ 
3) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ  หรือโรคร้ายแรงซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์ปริญญารับรอง 
4) เป็นผู้มีความประพฤติดี 

ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 ผู้เข้าศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกเดียวกัน ดังนี้ 
1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
2) ผู้เข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาและส่งหัวข้อ/ข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์  
3) ผู้เข้าศึกษาต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือตาม

เกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับและสามารถเทียบกันได้ 
 
 
 
 
 

 



เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและระดับคะแนนสอบ 

TOEFL 
(paper) 

TOEFL 
(CBT) 

TOEFL 
(IBT) 

TOEIC IELTS CU TEP UTCC Best 
UTCC 

Advanced 
BEST 

500 173 61 600 5.0 60 485 60 

 
 
โครงสร้างหลักสูตร   

แผนการศึกษาแบบที ่1.1  จ านวน 48 หน่วยกิต 
1) ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาพ้ืนฐานการท าวิจัย จ านวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาแบบที ่2.1  จ านวน 48 หน่วยกิต  
1) วิชาเอกบังคับ    6 หน่วยกิต 

 2) วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต 
 3) ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาแบบที ่2.2  จ านวน 72 หน่วยกิต  
 1) วิชาเอกบังคับ    6 หน่วยกิต 
 2) วิชาเอกเลือก  18 หน่วยกิต 
 3) ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร  
1. วิชาเอกบังคับ      6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  
หมวดวิชา พื้นฐานการท างานวิจัย 
NF 710 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
  และเทคโนโลยีการเงิน 
  (Seminar in Computer Engineering and  
  Financial Technology) 
 
NF 711 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

และเทคโนโลยีการเงิน 
(Advanced Research Methodology in 
Computer Engineering and Financial Technology) 



 
NF 712 การสอบวัดคุณสมบัติ      0 (0-0-0) 
  (Qualifying Examination) 
 

หมายเหตุ 
1. นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2 ต้องศึกษาในหมวดนี้โดยไม่นับ

หน่วยกิตรวม โดยให้เกรด S หรือ U 
2. นักศึกษาต้องสอบวิชา NF712 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ให้

ผ่าน (ได้เกรด S) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติหลังจากได้รับอนุมัติเข้าศึกษา และสอบ
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 

 
2. วิชาเอกเลือก   

ให้นักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาเลือกศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที ่2.1  ให้เลือกศึกษาและสอบผ่าน  2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต  
2) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที ่2.2 ให้เลือกศึกษาและสอบผ่าน  6 วิชา รวม  18 หน่วยกิต  

 
หมวดวิชาระบบสารสนเทศ 
NF 825 ระบบสารสนเทศองค์กร      3 (3-0-6) 
  (Enterprise Information System) 
 
NF 826 สถาปัตยกรรมองค์กร      3 (3-0-6) 

(Enterprise Architectures) 
 

NF 827 การจัดการกระบวนงานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
(Business Process Management) 
 

หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงข้อมูล 
NF 835 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3 (3-0-6) 
  (Big Data Analytics) 
 
NF 836 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ชั้นสูง    3 (3-0-6) 
  (Data Science and Advanced Analytics) 
 
หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์ 
NF 845 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเทคโนโลยีการเงิน    3 (3-0-6) 

(Artificial Intelligence in Financial Technology) 
 

NF 846 การเรียนรู้เชิงลึก       3 (3-0-6) 



(Deep Learning) 
 

NF 847 กระบวนการท างานแบบอัตโนมัติ     3 (3-0-6) 
(Robotic Process Automation) 

 
NF 848 วิทยาการการรู้       3 (3-0-6) 
  (Cognitive Science) 
 
หมวดวิชาเทคโนโลยีการเงิน 
NF 855 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน  3 (3-0-6) 

(Financial Technology Innovation in Financial Services) 
 
NF 856 เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง      3 (3-0-6) 

(Advanced Financial Technology) 
 

NF 857 การช าระเงินดิจิทัล      3 (3-0-6) 
  (Digital Payment) 
 
NF 858 บล็อกเชนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้    3 (3-0-6) 

(Blockchain Technology and Applications) 
 
NF 859 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริการทางการเงิน  3 (3-0-6) 

(Cyber Security in Financial Services) 
 
NF 865 สกุลเงินคริปโต       3 (3-0-6) 

(Cryptocurrency) 
 
NF 866 หวัข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีการเงิน     3 (3-0-6) 
  (Advanced Topic in Financial Technology) 
 
หมวดวิชาศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
NF 875 การออกแบบความคิดส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

และเทคโนโลยีการเงิน 
(Design Thinking for Computer Engineering and  
Financial Technology) 

 
NF 876 การออกแบบและการบริหารจัดการ    3 (3-0-6) 

โครงการสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเงิน 



(Financial Technology Startup Project Design  
and Management) 
 

NF 877 แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์   3 (3-0-6) 
ส าหรับสตาร์ทอัพ 
(Financial Technology Startup Business Modelling  
and Analysis) 
 

NF 878 การบริหารความม่ังคั่งด้วยเทคโนโลยีการเงิน   3 (3-0-6) 
(Wealth Management using Financial Technology) 
 

NF 879 การระดมทุนด้านเทคโนโลยีการเงิน    3 (3-0-6) 
(Fund Raising with Financial Technology) 

 
NF 885 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ส าหรับสตาร์ทอัพ  3 (3-0-6) 
  (User Experience Design for Startup) 
 
NF 886 หัวข้อขั้นสูงทางศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
  (Advanced Topic in Entrepreneurship) 
 
3. ดุษฎีนิพนธ์   
หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ 1             48 (0-0-144) 
  (Dissertation I) 
NF 991 ดุษฎีนิพนธ์ 2             36 (0-0-108) 
  (Dissertation II) 
 
 หมายเหตุ 

1) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที ่1.1  และแบบที่ 2.2 ให้ลงทะเบียน NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ 1 
2) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที ่2.1 ให้ลงทะเบียน NF 991 ดุษฎีนิพนธ์ 2 
3) หากนักศึกษาลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ครบตามหลักสูตร แต่ยังไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

นักศึกษาต้องลงทะเบียน NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ 1 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1.1 และแบบที่ 
2.2) หรือลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ 2 (ส าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2.1) จ านวน 0 หน่วยกิต 
ต่อไปในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

 
 


