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ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา      มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1.รหสัและช่ือหลกัสตูร 
          รหสั             : 25520561106524 

ภาษาไทย        : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
ภาษาองักฤษ  : Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
          ชื่อเตม็ (ภาษาไทย)        :    วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
การเงนิ) 

ชือ่เตม็ (ภาษาองักฤษ)  :   Master of Engineering (Computer Engineering and Financial Technology) 
ชือ่ยอ่ (ภาษาไทย)        :  วศ.ม. (วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ) 
ชือ่ยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :   M.Eng. (Computer Engineering and Financial Technology) 

 
3. วิชาเอก/ความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสตูร 
          หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ เป็นหลกัสตูรที่
มุ่งสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการประยุกต์ใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ร่วมกบัเทคโนโลยกีารเงนิ โดยเป็นการ
สอนที่เน้นการสร้างทกัษะทางคอมพวิเตอร์กบัเทคโนโลยกีารเงนิ (FINTECH) เพื่อให้ได้มหาบณัฑติที่สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมปีระสทิธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทัง้ยงัยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลกัวชิาการและวชิาชพีทางดา้นวศิวกรรม 
 

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
          36 หน่วยกติ 
 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 
      5.1 รปูแบบ 
            หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูร 2 ปี 
      5.2 ภาษาท่ีใช้ 
          ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเอกสารและต าราในวชิาของหลกัสตูร เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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      5.3 การรบัเข้าศึกษา 
   รบันักศกึษาไทย นักศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี และนักศกึษาต่างชาตทิีส่ามารถใช้   

ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
     5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

   มโีครงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา และการท าวจิยัรว่มกบัมหาวทิยาลยั Stuttgart Media ประเทศเยอรมนี และ  
Chubu University ประเทศญีปุ่่ น 

 
 5.5 การให้ปริญญาส าหรบัผูส้ าเรจ็การศึกษา 

   ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
    หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
        ปรบัปรุงมาจากหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ   
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2565 
            
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2565 
 
7. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
   1) นกัวชิาการดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
   2) นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
   3) ผูจ้ดัการระบบดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
   4) ผูบ้รหิารดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
 
8. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
     มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
 
9. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
      9.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

     ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั มคีวามจ าเป็นทีว่ศิวกรตอ้งท างาน วเิคราะห ์วจิยั พฒันา และตอ้งแขง่ขนั
ในระดบันานาชาตมิากขึน้ โดยเฉพาะความรูด้า้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ มวีวิฒันาการและการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ จงึจ าเป็นตอ้งมบีุคลากรทีม่คีวามสามารถในการคน้หาองคค์วามรู ้และเทคนิคใหมอ่ยูเ่สมอ
เพื่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ขององค์กรในประเทศไทย อนึ่ง วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
เป็นศาสตรท์ีศ่กึษาถงึโครงสรา้ง พฤตกิรรม และการปฏสิมัพนัธข์องคน ขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลย ีซึ่งรวมไป
ถงึ การประมวลผลและการสือ่สารทางสารสนเทศ วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ จงึเป็นการผสมผสาน
ทางวิทยาการสารสนเทศ ( Information Science) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) วิศวกรรม
คอมพวิเตอร ์(Computer Engineering) และ เทคโนโลยกีารเงนิ (Financial Technology) เขา้ดว้ยกนั  
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     9.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
            สงัคมในยคุปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทต่อการด ารงชวีติ การด าเนิน
ธุรกิจ ประกอบการแข่งขนัทางการค้า การด าเนินธุรกิจ ดงันัน้สถาบนัการศกึษาจงึต้องผลติบณัฑติที่สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตดัสนิใจทางธุรกิจได้อย่างมปีระสิทธภิาพ กอปรกบัมจีติส านึกด้านคุณธรรม
จรยิธรรม มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
         
10. ผลกระทบจากข้อ  9.1 และ 9.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
      10.1 การพฒันาหลกัสตูร 
           จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพฒันาหลกัสูตรจงึจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสูตรในเชงิรุกทีม่ ี
ศกัยภาพและสามารถปรบัเปลี่ยนไดต้ามววิฒันาการของเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้
ไทยมุง่สรา้งบณัฑติทางวศิวกรรมศาสตรม์าเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี และในปีการศกึษา 2565 นี้จะด าเนินการปรบัปรุง
หลกัสตูรคอื หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ เพื่อผลติ
มหาบณัฑติที่มคีวามรู้ดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ ซึ่งสามารถประยุกต์เทคโนโลยีวศิวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิทีท่นัสมยั ในการบรหิารงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน และสามารถน าความรูท้ีไ่ด้
ไปใช้ในการประกอบการตดัสนิใจทางธุรกิจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อีกทัง้สามารถพฒันาตนเอง ในการประกอบ
วชิาชพีควบคูก่บัการมคีุณธรรมและจรยิธรรม และมศีกัยภาพส าหรบัการเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
       10.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
             ผลกระทบจากการพฒันาของสงัคมและโลกาภวิตัน์ การพฒันาหลกัสตูรนี้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของ
สถาบนัทีมุ่ง่สรา้งมหาบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ สามารถประยกุตค์วามรูใ้นหลกัสตูรกบัวชิาชพีทีต่นประกอบได ้
โดยค านึงถงึคณุธรรมและจรยิธรรมทางวชิาชพี และใสใ่จในผลกระทบทีม่ตี่อสงัคมและประเทศชาต ิ
 

หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 
1. ปรชัญา ความส าคญัและวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
    1.1 ปรชัญาของหลกัสตูร 

 จดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มุ่งเน้นผลลพัธ์การเรยีนรู้ โดยมหาบณัฑติที่มี
องค์ความรูค้วบคู่กบัการมคีุณธรรม มภีาวะผูน้ า มกีระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ สามารถคน้ควา้ วจิยัและ
บูรณาการผสานศาสตร์และศิลป์ได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวตักรรมด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยกีารเงนิทีม่คีุณคา่สูส่งัคมเป็นเลศิดา้นการวจิยั น าไปสูธุ่รกจิ มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

 
     1.2 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.2.1  ผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามสามารถในการวจิยั วเิคราะหแ์ละ/หรอืพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นวศิวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 

1.2.2 ผลติงานวจิยัและพฒันาคุณภาพของงานวจิยั เพือ่มุง่สูร่ะดบัชาตแิละนานาชาต ิ
1.2.3 สรา้งโอกาสในการเรยีนรูแ้ละท างานวจิยัร่วมกนัระหว่างบุคลากร โดยเฉพาะในภาคการศกึษากบั

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
1.2.4 สรา้งและพฒันาทรพัยากรบุคคลทีม่อียูใ่หม้ผีลงานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
    1.1 ระบบ 

การจดัการศกึษาเป็นแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกต ิ 1  ภาค
การศกึษาปกตมิรีะยะเวลาศกึษาไมน้่อยกวา่ 15 สปัดาห์ 
    1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
         มกีารจดัการเรยีนการสอนภาคฤดูรอ้น 1 ภาค  ภาคละ 8 สปัดาห์  ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักรรมการประจ า
หลกัสตูร 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในหลกัสตูร 

ม ี
 

2. การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคตน้    เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
      ภาคปลาย เดอืนมกราคม-พฤษภาคม 
      ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน-กรกฏาคม  

    2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือโทรคมนาคม ระบบควบคุมและ/หรือเครื่องมือวัด บริหาร
คอมพวิเตอร ์หรอืสาขาใกลเ้คยีง หรอืเทยีบเทา่ หรอื 

2) ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ หรอืสาขาใกล้เคยีง หรอื
เทยีบเทา่ หรอื 

3) หากส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาอื่นนอกเหนือข้อ 1) และ 2) ผู้เข้าศึกษา
จะตอ้งผ่านการศกึษาในวชิาคอมพวิเตอรอ์ย่างน้อย 12 หน่วยกติ หรอืมปีระสบการณ์การ
ท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร อยา่งน้อย 1 ปี 

4) มผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมไมน้่อยกวา่ 2.5 
5) เป็นผูท้ีไ่มม่โีรคตดิต่อ  หรอืโรครา้ยแรงซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา โดยแพทย ์

ปรญิญารบัรอง 
6) เป็นผูม้คีวามประพฤตดิ ี

 ในกรณทีีผู่ท้ ีจ่ะเขา้ศกึษามคีุณสมบตัไิมต่รงตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ใหอ้ยูใ่น 
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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 2.3 ระบบการศึกษา 
       ระบบการศกึษาเป็นแบบชัน้เรยีนและเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ว่าดว้ยการศกึษา
ในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  
 
 2.4 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบนัอดุมศึกษา 
       นักศกึษาทีเ่คยศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอื่นมาก่อน เมือ่เขา้มาศกึษาในหลกัสตูรนี้ สามารถเทยีบโอน
หน่วยกติได ้ทัง้นี้เป็นไปตามระเบยีบวา่ดว้ย การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2558 และระเบยีบวา่ดว้ย 
การเทยีบโอนผลการเรยีนและผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ขา้ศกึษาในระบบ พ.ศ.2563 

- การเทยีบโอนผลการเรยีน หมายความว่า การขอเทยีบโอนหน่วยกติของรายวชิาในระดบั
เดยีวกนัทีเ่คยศกึษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศกึษาอื่นทีม่หาวทิยาลยัรบัรองเพือ่ใชน้บัเป็นสว่น
หนึ่งของการศกึษาในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- การเทยีบโอนความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทยีบโอนความรู ้ทกัษะ 
และประสบการณ์จากการศกึษานอกระบบ และ/หรอืการศกึษาตามอธัยาศยัของนักศกึษา 
เพือ่นบัเป็นหน่วยกติเทยีบเทา่รายวชิาหลกัสตูรการศกึษาในมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

            หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอน ใหเ้ป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั เรื่องหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนผล
การเรยีน ระดบัปรญิญาเขา้สู่ระบบการศกึษาในระบบ พ.ศ. 2545 และระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย         
วา่ดว้ยการศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  
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  3. หลกัสตูร 
    3.1 หลกัสตูร 
          3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกิต 
          3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 

          เป็นแผนการศกึษาแบบแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข รายละเอยีดโครงสรา้งหลกัสตูร มดีงัน้ี 
 

โครงสร้างหลกัสตูร แผน ก  แบบ ก2    
(มีวิทยานิพนธ)์ 

แผนข 
(ไม่มีวิทยานิพนธ)์ 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 
ก. วชิาบงัคบั  21 หน่วยกติ 21  หน่วยกติ 
ข. วชิาเลอืก         3 หน่วยกติ  9  หน่วยกติ 
ค.วชิาการคน้ควา้อสิระ -  6  หน่วยกติ 
ง.วทิยานิพนธ ์ 12  หน่วยกติ - 

 
         3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 รหสัวิชา 
รายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

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 โดยไดจ้ดัแบง่รหสัวชิาดงันี้    
 01-08 หมายถงึ วชิาปรบัพืน้ฐาน 

 
 3.1.3.2 รายวิชา 

1) วิชาปรบัพืน้ฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
               ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรซึ่งไม่มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นคอมพวิเตอร์
และสนเทศศาสตร์ จะตอ้งลงวชิาปรบัพืน้ฐานโดยไม่นับหน่วยกติ และมกีารวดัผลเป็น S (ผ่าน) หรอื U 
(ไมผ่า่น) ในวชิาดงัต่อไปนี้ 
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รหสัวิชา   ช่ือวิชา     จ านวนหน่วยกิต 
 NF500 การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                               - 

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

เง่ือนไขของรายวิชาปรบัพืน้ฐาน 
ผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกทุกคน จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิา NF504 หลกัการเขยีนงานวจิยั (Research Writing) 

ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกทีไ่ม่มพีืน้ฐานความรูท้างดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิหรอืส าเรจ็
การศกึษามาเป็นเวลานานเกนิกว่า 5 ปี จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐานโดยไม่นับหน่วยกติ ตามรายละเอยีด
ดงันี้ 

1)  ผูส้ าเรจ็การศกึษาทางดา้นคอมพวิเตอร์ หรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาปรบัพืน้ฐาน
โดยไมน่บัหน่วยกติ  เพิม่อกี 2 วชิา คอื 

     NF500  การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                 
  (Information Organization) 

     NF501  คณติศาสตรก์ารเงนิ             
            (Financial Mathematics) 

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

                       (Information Organization) 
      NF501  คณติศาสตรก์ารเงนิ             

            (Financial Mathematics) 
NF502  โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

             (Computer Programming)  
      NF503  สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ 

            (Computer Architectures) 
ทัง้นี้ การศกึษาวชิาปรบัพืน้ฐานขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของคณะกรรมการหลกัสตูร  
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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 การสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ          3(3-0-6) 
           (Data Communication and Networking for Computer Engineering and Financial  
           Technology) 
NF508 ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ                              3(3-0-6) 
          (Information Security in Financial Technology) 
NF509  บรกิารทางการเงนิแบบกระจายศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน                                        3(3-0-6) 
           (Decentralized Finance)  
NF510  บลอ็กเชนเทคโนโลย ี                                                                                 3(3-0-6) 
           (BlockcahinTechnology) 
NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ                    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  คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ          3(3-0-6)                                                                                                
           (Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology)                 
NF513  การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                          3(3-0-6) 
           (Information Technology Management) 
NF514 กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล                                                                3(3-0-6) 

(Personal Data Protection Act: PDPA) 
NF515  นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิในการใหบ้รกิารทางการเงนิ                                 3(3-0-6)                                                               
          (Financial Technology Innovation in Financial Services) 
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NF516  การออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตารท์อพัดา้นการเงนิ                3(3-0-6) 
             (Project Design and Management for Financial Technology Startup)  
NF517 เทคโนโลยกีารเงนิชัน้สงู                                                                        3(3-0-6) 

(Advanced Financial Technology)  
NF518 เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอรแ์บบเคลือ่นที ่                                      3(3-0-6) 
          (Financial Technology via Mobile Computing)   
NF519 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรข์ององคก์ร                                                  3(3-0-6) 
          (Enterprise Computer Architectures)  
NF520  สถาปัตยกรรมการบรกิาร                                                                 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) 
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 3.1.3.3 โครงสร้างรายวิชา 
 

แผน ก แบบ ก 2 (มีวิทยานิพนธ)์ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ ์
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 การสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลู
ส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ          

3(3-0-6) NF507 การสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลู
ส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยกีารเงนิ          

3(3-0-6) 

NF508   ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยั
ของสารสนเทศในเทคโนโลยี
การเงนิ  

 3(3-0-6) NF508   ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยั
ของสารสนเทศในเทคโนโลยี
การเงนิ 

 3(3-0-6) 

NF509   บรกิารทางการเงนิแบบกระจาย
ศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน 

 3(3-0-6) NF509   บรกิารทางการเงนิแบบกระจาย
ศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน 

 3(3-0-6) 

NF 510 บลอ็กเชนเทคโนโลย ี
NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั

เทคโนโลยกีารเงนิ                                      

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

NF 510 บลอ็กเชนเทคโนโลย ี
NF511  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบั

เทคโนโลยกีารเงนิ                                      

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

วิชาเลือก  1 วิชา (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 วิชา (9 หน่วยกิต) 
NF512 คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบั

วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยกีารเงนิ 

 3(3-0-6) NF512 คลงัขอ้มลูและเหมอืงขอ้มลูส าหรบั

วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ

เทคโนโลยกีารเงนิ 

 3(3-0-6) 
 

NF513 การบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ                                   

 3(3-0-6) NF513 การบรหิารจดัการเทคโนโลย ี 
           สารสนเทศ                            

 3(3-0-6) 

NF514 กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล 

 3(3-0-6) NF514 กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บุคคล 

 3(3-0-6) 

NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิใน

การใหบ้รกิารทางการเงนิ                              

 3(3-0-6) NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยกีารเงนิใน

การใหบ้รกิารทางการเงนิ                                                            

 3(3-0-6) 

NF516   NF516 การออกแบบและการบรหิาร
จดัการโครงการสตารท์อพัดา้น
การเงนิ 

 3(3-0-6) NF516   NF516 การออกแบบและการบรหิาร
จดัการโครงการสตารท์อพัดา้น
การเงนิ 

 3(3-0-6) 
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แผน ก แบบ ก 2 (มีวิทยานิพนธ)์ แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ ์

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

NF518   เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอร์

แบบเคลื่อนที ่                                   

 3(3-0-6) NF518  เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอร์

แบบเคลื่อนที ่                                   

 3(3-0-6) 

NF519   สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรข์อง
องคก์ร                             

 3(3-0-6) NF519  สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอรข์อง
องคก์ร                             

 3(3-0-6) 

NF520   สถาปัตยกรรมการบรกิาร                                      3(3-0-6) NF520  สถาปัตยกรรมการบรกิาร                                      3(3-0-6) 
วิทยานิพนธ ์ (12 หน่วยกิต) การศึกษาค้นคว้าอิสระ (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 มีวิทยานิพนธ ์
  
ปีท่ี ภาค

การศึกษา 
วิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
1 ภาคตน้ NF505 สมัมนาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  

NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF507 การสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ     

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

  9 
ภาคปลาย NF508  ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ 

NF509  บรกิารทางการเงนิแบบกระจายศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน 
NF 510  บลอ็กเชนเทคโนโลย ี

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 
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         2)  แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ ์
ปีท่ี ภาค

การศึกษา 
วิชา หน่วยกิต 

1 
 
 
 
 
 
 

ภาคตน้ NF505 สมัมนาทางวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF506 ระเบยีบวธิกีารวจิยัในวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ  
NF507 การสือ่สารและเครอืขา่ยขอ้มลูส าหรบัวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเงนิ     

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

  9 
ภาคปลาย NF508 ความมัน่คงปลอดภยัปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ 

NF509 บรกิารทางการเงนิแบบกระจายศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน 
NF 510 บลอ็กเชนเทคโนโลย ี

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) วิชาปรบัพืน้ฐาน 
NF500  การจดัการระบบสารสนเทศขององคก์ร                                                                         - 
 (Information Organization) 
  องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ หลกัการการจดัการองคก์รของระบบสารสนเทศ การออกแบบ
เชิงหลกัการ การออกแบบเมทาดาตา รวมถึงเทคโนโลยแีละการประยุกต์กระบวนการประมวลผล เช่น การ
วิเคราะห์สารสนเทศจากข้อความที่มีรูปแบบมาตรฐานและที่ไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เป็นต้น และการน า
สารสนเทศทีจ่ดัเกบ็ไวม้าใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ  
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NF501  คณิตศาสตรก์ารเงิน                                                                                                      - 
             (Financial Mathematics) 
 การประยุกต์แนวคดิทางคณิตศาสตร์ ล าดบั อนุกรม แคลลูลสั เมรกิซ์ และความน่าจะเป็น ในการวางแผน
ดา้นการเงนิ และการจดัสรรสนิทรพัย ์
 
NF502   โปรแกรมคอมพิวเตอร ์                        - 
  (Computer Programming) 
 หลกัการของคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ ความสมัพนัธ์ของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ 
โปรแกรมภาษาในปัจจุบนั การเขยีนโปรแกรม  
 
NF503   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์          - 
   (Computer Architectures) 
   องค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมระบบเชื่อมต่อ 
หน่วยความจ าเสมอืน ล าดบัขัน้ของหน่วยความจ า เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มลู สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 
 
NF504  หลกัการเขียนงานวิจยั                         - 
  (Research Writing) 
 หลกัการเขยีนงานวจิยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ คอืการเขยีนบทคดัย่อ บทน า วธิกีารน าเสนอ ผล
การทดลอง การวจิารณ์ สรุป และการอ้างอิง รวมทัง้ศกึษาหลกัการไวยากรณ์ภาษาองักฤษส าหรบัการเขยีน
งานวจิยั 

        
2) วิชาบงัคบั 

NF505 สมัมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน                                            3(3-0-6) 
             (Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)           
 สัมมนา/อภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ในสาขา วิศวกรรม
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ และจรยิธรรมวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 
 
NF506 ระเบียบวิธีการวิจยัส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน   3(3-0-6) 
 (Research Methodology for Computer Engineering and Financial Technology) 
  วธิใีนการท าวจิยั กล่าวคอื การศกึษาปัญหา การตัง้โจทยปั์ญหา การวเิคราะหปั์ญหา การออกความคดิ 
การคิดวิธีการแก้ปัญหา การพิสูจน์วิธีการแก้ปัญหา และการรายงาน  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา
แบบจ าลอง 
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NF507 การส่ือสารและเครือข่ายข้อมลูส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน      3(3-0-6) 
 (Data Communication and Networking for Computer Engineering and Financial Technology) 
           ภาพรวมของระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยในอนาคตส าหรบัเทคโนโลยกีารเงนิ  ระบบบลอ็กเชน หลกัการการ
สื่อสารขอ้มูลผ่านเครอืข่าย คุณลกัษณะของการสื่อสารขอ้มูลและเครอืข่ายที่สอดคล้องกบัเทคโนโลยบีล็อกเชน data 
transmission based on blockchain Decentralzied network system Tactical Data Link (TDL)  Online transactions 
over telecommunication systems 

 
NF508   ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน                                              3(3-0-6)                                                               
             (Information Security in Financial Technology) 
     ความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศโดยเน้นดา้นการบรหิารเบือ้งตน้ส าหรบัการวเิคราะห ์ และบรรเทา
การคุกคามหน่วยงานบรกิารสารสนเทศและธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์การศกึษาเชงิกวา้งของความมัน่คงปลอดภยั
และการประกนัสารสนเทศดว้ยการเน้นดา้นการบรหิารการกระทบต่อความรว่มมอืและธุรกจิทีต่อ้งใชก้ารบรกิาร
สารสนเทศ และธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส ์ การจดัการความมัน่คงปลอดภยัแบบกลุม่ และจรยิธรรมความมัน่คง
ปลอดภยัของสารสนเทศในเทคโนโลยกีารเงนิ 
 
NF509    บริการทางการเงินแบบกระจายศนูยบ์นระบบบลอ็กเชน                                            3(3-0-6)                                                               
              (Decentralized Finance) 
            หลกัการของบรกิารทางการเงนิแบบกระจายศูนย์บนระบบบลอ็กเชน กลไกควบคุม การด าเนินการ
ต่างๆ ผ่านสญัญาอจัฉรยิะ (smart contract) การใหย้มืและยมืสนิทรพัย์ดจิทิลั (lending & borrowing) การซื้อ
ขายแลกเปลีย่นสนิทรพัยด์จิทิลั (decentralized exchange) การบรหิารจดัการสนิทรพัย ์(asset management) 
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ( ICO Portal) การออกโทเคนดิจิทัล เช่น Liquidity Provider (LP) token, 
governance token หรอื token ต่างๆ  
 
NF510 บลอ็กเชนเทคโนโลยี                                                                                                         3(3-0-6)                                     
 (Blockchain Technology) 
           การศึกษาหลกัการของบล็อกเชนเทคโนโลยี  decentralized system เทคโนโลยี cryptography และ 
cryptocurrency การออกแบบบล็อกเชน ( functional and non functional requirement)  การให้ความเห็น 
(consensus) การเลือกใช้แพลตฟอร์มในการประยุกต์ส าหรบัส าหรบัวิศวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน  การพัฒนา Decentralized Application เช่น Bitcoin smart contract Decentralized Finance Non-
Functional Tokens เป็นตน้ 
 
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเทคโนโลยีการเงิน                                                               3(3-0-6) 
 (Information Technology for Financial Technology) 
           เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบในธุรกิจธนาคาร การตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัการใหบ้รกิารทางการเงนิ เขา้ใจระบบการเงนิแบบอตัโนมตั ิการวเิคราะหก์ารเงนิผ่านคอมพวิเตอร ์
การประยุกต์ใชแ้บบจ าลองทางการเงนิในการแกไ้ขปัญหา การใชโ้ปรแกรมเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจดา้นการเงนิ 
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ระบบสารสนเทศการเงนิ ครอบคลุมเครอืข่ายการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ และระบบการประมูลแบบพหุภาคี 
โครงขา่ยการโอนเงนิและระบบสนบัสนุน  การประยกุตค์วามรูเ้พือ่น าไปใชใ้นบรกิารดา้นการเงนิในทางปฏบิตั ิ
 

3) วิชาเลือก 
 

NF512 คลงัข้อมลูและเหมืองข้อมลูส าหรบัวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน         3(3-0-6) 
  (Data Warehouse and Data Mining for Computer Engineering and Financial Technology) 
            สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลงัขอ้มูล การออกแบบคลงัขอ้มูลส าหรบัขอ้มูลทีม่คีวามแตกต่างทาง
โครงสร้าง การพฒันาคลงัขอ้มูล การวเิคราะห์ประมวลผลแบบออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตดัสนิใจส าหรบั
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ และ ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกบั  Business Intelligence  หลกัการ
เหมอืงขอ้มลูเบือ้งตน้ การเตรยีมขอ้มลู การท าเหมอืงความสมัพนัธข์อ้มลู วธิกีารแบ่งขอ้มูลดว้ยตน้ไมต้ดัสนิใจ 
และการจดักลุ่ม 
 
NF513 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
             (Information Technology Management) 
 กลยุทธแ์ละการจดัการเพือ่ประยุกตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สือ่สาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยอีื่นๆ ให้
สอดคล้องกบัการจดัการส่วนผสมการตลาด  การตลาดบนอนิเทอร์เน็ต ทัง้แบบมสีายและไร้สาย รวมถึงการ
บรหิารระบบสารสนเทศการตลาด เครอืขา่ยเทคโนโลย ีสารสนเทศทีท่นัสมยัทุกรปูแบบ การสร้าง การออกแบบ 
การจดัการธุรกจิและการตลาด หรอื รา้นคา้บนเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศทุกรปูแบบเพื่อใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ์
กบัลกูคา้ สรา้งลกูคา้รวมทัง้ความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ และจรยิธรรมการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
NF514 กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 3(3-0-6) 
 (Personal Data Protection Act: PDPA) 
 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Privacy Policy) ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั (Privacy 
Notice)  เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)  ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล 
แนวปฏิบตัิในการบนัทึกรายการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ข้อตกลงการ
แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล แบบค าร้องขอใช้สทิธขิองเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request 
Form) หนังสอืตอบกลบัการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) หนังสอื
แจง้เหตุการละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data Breach Notification) ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั
ในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint 
Controller Agreement) 
 
NF515 นวตักรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน                                        3(3-0-6)                                                                                
 (Financial Technology Innovation in Financial Services)  
          นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน การช าระค่าบริการต่างๆ รวมถึง
นวตักรรมการจ่ายเงนิที่จุดขาย การน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ส าหรบันวตักรรมทางเทคโนโลยี
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ทางการเงนิในการให้บรกิารทางการเงนิ การแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยทีางการเงนิใน Complex Contracts 
Optimization การก ากบัระบบนิเวศของ Crowdfunding  
 
NF516  การออกแบบและการบริหารจดัการโครงการสตารท์อพัด้านเทคโนโลยีการเงิน            3(3-0-6) 
               (Project Design and Management for Financial Technology Startup) 
             วธิกีารที่ใช้ในการออกแบบและการบรหิารจดัการโครงการสตาร์ทอพัด้านการเงนิ มุ่งเน้น เทคนิค
ต่างๆในการวางแผน การปรบัรปูแบบธุรกจิ การออกแบบใหธุ้รกจิมกีารท าซ ้าไดโ้ดยงา่ย และขยายกจิการไดง้่าย 
มกีารน าเทคโนโลย ีและ/หรอืนวตักรรมมาใชเ้ป็นหวัใจหลกัในการสรา้งธุรกจิ มกัเป็นธุรกจิทีเ่กดิขึน้จากแนวคดิ
เพือ่แกปั้ญหาในชวีติประจ าวนั 
 
NF517    เทคโนโลยีการเงินชัน้สงู                                                                                                    3(3-0-6) 
               (Advanced Financial Technology)  
     การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานวจิยัด้านต่างๆ โดยเฉพาะกบัขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายและมี
จ านวนมาก มุ่งเน้นการสบืคน้และจ าแนกสารสนเทศ รวมถงึการออกแบบฟัซซี่โลจกิ (Fuzzy Logic) ระบบการ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทางการเงนิโดยใช ้Biometric  
 
NF518   เทคโนโลยีการเงินผา่นคอมพิวเตอรแ์บบเคล่ือนท่ี                                                            3(3-0-6)                                                         
             (Financial Technology via Mobile Computing)      
     พืน้ฐานของคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่ศกึษากลไกและสามารถพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์บบเคลื่อนที ่
รวมทัง้ระบบไคลเอนต์/เซริ์ฟเวอร์ ฐานขอ้มูล ระบบแฟ้มขอ้มูล รวมถึงการจดัการบรกิารต่างๆ ส าหรบัระบบ
คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ และจริยธรรมเทคโนโลยีการเงนิผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ และจริยธรรม
เทคโนโลยกีารเงนิผา่นคอมพวิเตอรแ์บบเคลือ่นที ่
 
NF519    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอรข์ององคก์ร                                                                           3(3-0-6) 
               (Enterprise Computer Architectures)      
       โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ขององค์กร การบูรณาการความรู้เพื่อน าไปใช้จดัการองค์กร
ต่างๆ ในทางปฏบิตัโิดยครอบคลุม  Virtualization Cloud Computing รวมถงึการจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้  
 
NF520    สถาปัตยกรรมการบริการ                                                                                                 3(3-0-6) 
               (Service-Oriented Architectures)      
        หลกัการของสถาปัตยกรรมการบรกิาร (Service-Oriented Architectures - SOA) และเทคโนโลยทีี่
เกี่ยวข้องกับ Enterprise Service Bus รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมของ SOA เพื่อน าไปสู่การบริการที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
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4) วิทยานิพนธแ์ละการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
NF591   การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน 1                 2(0-0-6) 
              (Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 1) 
   นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ข ตอ้งจดัท ารายการงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยศกึษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ ทีน่ักศกึษาสนใจ ซึ่งมอีาจารยท์ี่
ปรกึษาก ากบัดแูล และตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการสอบทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้       
  
NF592   การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีการเงิน 2                4(0-0-12) 
 (Independent Study of Computer Engineering and Financial Technology 2) 
 ศกึษาก่อน : NF 591 การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1 
         นักศกึษาที่เลอืกเรยีนแผนการศกึษา ข ต้องจดัท ารายการงานค้นคว้าอิสระ โดยน าแนวความคดิใน  
NF591 การคน้ควา้อสิระดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารเงนิ 1 ไปศกึษาคน้ควา้  ในรายละเอยีด
ในทุกๆ ด้าน และพฒันามาเป็นโครงการที่ครบองค์ประกอบในด้านที่เกี่ยวกบัวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยกีารเงนิ  ซึ่งมอีาจารย์ที่ปรกึษาก ากบัดูแล และต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการสอบที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้  
 
NF600   วิทยานิพนธ ์ 12(0-0-36) 
 (Thesis)                
 นักศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนแผนการศกึษา ก แบบ ก2 ตอ้งจดัท าวทิยานิพนธ์ และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
โดยหวัขอ้วทิยานิพนธ์ต้องอยู่ในขอบเขตสาขาวชิาที่ตนศกึษา และไดร้บัความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา
วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ตอ้งไดร้บัอนุมตัเิหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
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3.2  ช่ือ ต าแหน่ง และคณุวฒิุของอาจารย ์
      3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ล าดบั
ท่ี 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-
นามสกลุ 

คณุ 
วฒิุ 

สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบนั 

ปี 
พ.ศ. 

1 รองศาสตราจารย ์
(วศิวกรรมศาสตร)์ 

นางสาว
สวุรรณี  
อศัวกุลชยั 

วท.ด 
 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

การส ารวจระยะไกล
และระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
ระบบสารสนเทศ
คอมพวิเตอร ์
เทคนิคการแพทย ์

สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 
 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2543 
 
 

2536 
 

2530 
2 ผูช้ว่ย

ศาสตราจารย ์
(วศิวกรรมไฟฟ้า
สือ่สาร) 

นายศุภเชษฐ ์
อนิทรเ์นตร 

Ph.D. 
 
 
 
M.En
g. 
 
 
วศ.บ. 

Telecommunications 
 
 
 
Telecommunications 
 
 
วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์

Swinburne University of 
Technology, Australia 
 
Swinburne University of 
Technology, Australia 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2547 
 
 
 
2542 
 
 
2537 

3 ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์
(วศิวกรรม
คอมพวิเตอร)์ 

นางณฏัฐชา 
พฤกษ์กา
นนท ์

ปร.ด. 
 
 
วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพวิเตอร ์
(นานาชาต)ิ 
วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
โทรคมนาคม 
วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์

สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
สถาบนัเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุร ี
 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2559 
 
 

2544 
 

 
2539 
 

4 รองศาสตราจารย ์
(เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกจิ) 

นางสาว
วรญัญา
ปุณณวฒัน์ 
  
  

Ph.D. Information System University of the West of 
Scotland, UK 

2561 

วท.ม. เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 2539 

บธ.บ. คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2535 
5  นายชชัชยั 

หวงัววิฒันา 
Ph.D. Computer Science Southern Methodist 

University, USA 
2560 

M.I.T. Digital Game 
Development 

Southern Methodist 
University, USA 

2555 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2551 
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5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั 
     ข้อก าหนดในการจดัท าวิทยานิพนธ์หรือรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจ าหลกัสตูรภายใตก้รอบขอ้ก าหนดตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร และระเบยีบ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
            5.1.1 วทิยานิพนธ์ (ส าหรบัแผน ก แบบ ก2) เป็นการศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านวิศวกรรม
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ ดว้ยการใชก้ระบวนการแสวงหาความรูด้ว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมศาสตร์
ตามความสนใจ/ความถนัดของนักศกึษา โดยได้รบัอนุมตัิจากหลกัสูตรฯ ภายใต้การดูแลให้ค าปรกึษาของ
อาจารยท์ีป่รกึษา เมื่อด าเนินการเรยีบรอ้ยตามกระบวนการ ใหเ้ขา้รบัการสอบป้องกนังานวจิยัของตนเองโดย
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีห่ลกัสตูรแต่งตัง้ 
             5.1.2 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (ส าหรบัแผน ข) การศกึษาคน้ควา้อสิระตามความถนดัหรอืความสนใจ
ดา้นวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยกีารเงนิ นักศกึษาตอ้งเสนอเค้าโครงร่างการศกึษา (Proposal) ต่อ
หลกัสตูรเพือ่อนุมตัใิหศ้กึษา ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์ประมวลผลและเรยีบเรยีงเป็นรายงานผลการศกึษา  
และน าเสนอเลม่ต่อหลกัสตูรเพือ่รบัการสอบทวนความรูโ้ดยคณะกรรมการทีห่ลกัสตูรฯแต่งตัง้ 
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 5.2 การเตรียมการ  
นักศกึษาลงทะเบยีนรายวชิาตามเวลาทีก่ าหนดไวใ้นแผนการศกึษาตามแผนทีน่ักศกึษาเลอืก จดัท า

หวัขอ้การศกึษา เพื่อส่งใหค้ณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองหวัขอ้ และรบัการจดัสรรอาจารยท์ีป่รกึษาประจ า
เลม่ นกัศกึษาตอ้งไปศกึษาในรายละเอยีดเกีย่วกบัหวัขอ้การวจิยักบัอาจารยท์ีป่รกึษาประจ าเล่ม 
  5.3 กระบวนการประเมินผล 

5.3.1 วทิยานิพนธ ์ การสอบวดัผลการศกึษาในหมวดวชิาปรบัพืน้ฐานและวชิาบงัคบั ใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบมหาวทิยาลยั โดยจะตอ้งผา่นการสอบขอ้เขยีน และวดัผลการศกึษา จะแสดง
ดว้ยสญัลกัษณ์ดงัต่อไปนี้ 

S   พอใจ (ผา่น)  Satisfactory 
U   ไมพ่อใจ (ไมผ่า่น)  Unsatisfactory 

และส าหรบัสญัลกัษณ์ระดบั S (ผา่น) ในหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2 ทีม่กีารท าวทิยานิพนธ์
เทา่นัน้ ใหส้ามารถเทยีบไดก้บัระบบตวัอกัษรของมหาวทิยาลยั เป็นล าดบัขัน้ ซึง่มคีา่ระดบั
คะแนน ดงันี้ 
ระดบัคะแนน                      ความหมาย                     แต้ม  

A     ดเีลศิ  (Excellent)     4.00 
B+     ดมีาก (Very good)     3.50 
B     ด ี     (Good)      3.00 

5.3.2    การศึกษาค้นคว้าอิสระ เมื่อนักศึกษาท าการศึกษาเรียบเรียงรายงานฉบับสมบูรณ์ 
นักศกึษาตอ้งสอบทวนความรูเ้พือ่ป้องกนังานทีศ่กึษามากบัคณะกรรมการ ใชร้ะบบการให้
เกรดม ี7 เกรด คอื  A, B+. B, C+, C, D+, D และ F หากนักศกึษาสอบไลไ่ดเ้กรด ต ่ากวา่ 
C ตอ้งลงทะเบยีนใหม ่

      5.4   การส าเรจ็การศึกษา 
  -   มผีลงานวจิยัทีม่กีารรายงาน และไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการ 
            ระดบันานาชาตอิยา่งน้อย 1 เรือ่ง หรอืระดบัประเทศอยา่งน้อย 2 เรือ่ง โดยวารสาร  
            หรอืสิง่พมิพท์างวชิาการดงักลา่วตอ้งมกีรรมการผูท้รงคุณวฒุอิ่านและประเมนิผล  
            งานอยา่งน้อย 2 ทา่น และผลงานทีส่ง่ใหก้รรมการพจิารณาตอ้งเป็นผลงานฉบบั 
            สมบรูณ์ 

    -   มผีลสอบ TOEFL อยา่งต ่า 500 คะแนนหรอืเทยีบเทา่ หรอืผา่นการสอบวดัความรู ้
              ทางภาษาองักฤษทีท่างมหาวทิยาลยัจดัขึน้ 
    -   ไดผ้า่นการสอบป้องกนัวทิยานิพนธ ์และไดส้ง่วทิยานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์ 
    -   มพีฤตกิรรมด ี

-   ไมม่หีนี้สนิใดๆ กบัทางมหาวทิยาลยั 
 
 

หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
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    การวดัผลและการส าเรจ็การศกึษา เป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย วา่ดว้ยการศกึษา
ในระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2558  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายงัไม่ส าเรจ็การศึกษา 
         ใหก้ าหนดระบบทวนผลสอบสมัฤทธิก์ารเรยีนรูข้องนกัศกึษาเป็นสว่นหน่ึงของระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศกึษา การทวนสอบในระดบัรายวชิาจะตอ้งใหน้กัศกึษามกีารประเมนิการ
สอนในแต่ละวชิา  
       2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเรจ็การศึกษา 
            การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษา    เน้นการท าวจิยั
ผลสมัฤทธิข์องการประกอบอาชพีของบณัฑติ โดยท าการวจิยัเชงิส ารวจ ดงัน้ี 

1) การส ารวจความพงึพอใจของนายจา้ง 
2) การประเมนิความกา้วหน้าในสายงานของบณัฑติ 
3) ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่มาประเมนิหลกัสูตรหรอืเป็นอาจารย์พเิศษต่อ

ความพร้อมของนักศกึษาในการเรยีน และคุณสมบตัิอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษา และขอรบัปรญิญาได ้ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
3.1 ศกึษาและสอบไดค้รบถว้นตามหลกัสตูร ซึง่มหีน่วยกติสะสมไมน้่อยกวา่ 36 หน่วยกติ 
3.2 ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากวา่ 3.00  จากระบบ 4  ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเทา่ 

             3.2.1 กรณีเรยีนตามหลกัสตูร แผน ก แบบ ก2  พรอ้มทัง้เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผา่นการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอุดมศกึษาแต่งตัง้และเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้
รบัฟังผลงานวทิยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์ต้องไดร้บัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยไดร้บัการ
ยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิี่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา  เรื่อง  หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการโดยบทความทีน่ าเสนอฉบบัสมบรูณ์ (Full Paper)  ไดร้บัการตพีมิพใ์น
รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักลา่ว  
             3 .2 .2 กรณี เรียนตามแผน ข สอบผ่านการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive 
Examination) ดว้ยขอ้เขยีนและ/ปากเปล่า  พรอ้มทัง้เสนอรายงานการคน้ควา้อสิระและสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอุดมศกึษาแต่งตัง้ และเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้
ฟัง  และรายงานการคน้ควา้อสิระหรอืส่วนหนึ่งของรายงานการคน้ควา้อสิระต้องไดร้บัการเผยแพร่ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีส่บืคน้ได ้
           3.4 ไดส้อบผา่นการสอบประมวลความรู ้ในกรณทีีเ่รยีนตามหลกัสตูร แผน ข 
           3.5 มคีวามประพฤตดิ ี
           3.6 ไมม่หีนี้สนิใดๆ กบัทางมหาวทิยาลยั 
 

 


