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2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วย

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ข) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบ

โอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ 

- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน
ที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือ
นับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

หลักเกณฑ์การเทียบโอน ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ พ.ศ.2545   และระเบียบ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ข) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   
3.1.1.1 แผนการศึกษาแบบท่ี 1.1 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  

3.1.1.1 แผนการศึกษาแบบท่ี 2.1 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48  หน่วยกิต  

3.1.1.1 แผนการศึกษาแบบท่ี 2.2 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต 

ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา  
ผู้ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 8 

ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ  
ส่วนผู้ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 

6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ  
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
3.1.2.1 แผนการศึกษาแบบที ่1.1  จ านวน 48 หน่วยกติ 

1) ดุษฎีนิพนธ์      48 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาพ้ืนฐานการท าวิจัย จ านวน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต 

3.1.2.2 แผนการศึกษาแบบที ่2.1  จ านวน 48 หน่วยกิต  
   1) วิชาเอกบังคับ    6 หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต 
   3) ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 

3.1.2.3 แผนการศึกษาแบบที ่2.2  จ านวน 72 หน่วยกิต  
   1) วิชาเอกบังคับ    6 หน่วยกิต 
   2) วิชาเอกเลือก  18 หน่วยกิต 
   3) ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
  รหัสวิชา 

ในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้  
อักษรย่อ N   หมายถึง อักษรย่อของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อักษรย่อ F  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีการเงิน 
 

เลขหลักหน่วย 
เลข 0-4 หมายถึง วิชาบังคับ 
เลข 5-9 หมายถึง วิชาเลือก 
 

เลขหลักสิบ 
เลข 0   หมายถึง วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
เลข 1 หมายถึง วิชาด้านพื้นฐานการท างานวิจัย 
เลข 2 หมายถึง วิชาด้านระบบสารสนเทศ 
เลข 3 หมายถึง วิชาด้านการวิเคราะห์เชิงข้อมูล 
เลข 4 หมายถึง วิชาด้านปัญญาประดิษฐ์ 
เลข 5-6 หมายถึง วิชาด้านเทคโนโลยีการเงิน 
เลข 7-8 หมายถึง วิชาด้านศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
เลข 9 หมายถึง วิชาด้านดุษฎีนิพนธ์ 
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เลขหลักร้อย 
เลข 7   หมายถึง วิชาระดับต้น 
เลข 8 หมายถึง วิชาระดับสูงและวิชาการศึกษาเฉพาะด้าน 
เลข 9   หมายถึง วิชาดุษฎีนิพนธ์ 

 

3.1.3.1 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 การสอบวัดคุณสมบัต ิ      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 

 

3.1.3.2 วิชาเอกเลือก   
ให้นักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษาเลือกศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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1) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที ่2.1  ให้เลือกศึกษาและสอบผ่าน  2 วิชา รวม 
6 หน่วยกิต  

2) นักศึกษา แผนการศึกษาแบบที่ 2.2 ให้เลือกศึกษาและสอบผ่าน  6 วิชา รวม  
18 หน่วยกิต  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
               (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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) 



ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)                                   หน้า  20 

 
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) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  
                (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
NF 875 การออกแบบความคิดส าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

และเทคโนโลยีการเงิน 
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(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 การบริหารความมั่งค่ังด้วยเทคโนโลยีการเงิน   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) 
 

3.1.3.3 ดุษฎีนิพนธ์   
รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต 
 
หมวดวิชา ดุษฎีนิพนธ์ 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ 1             48 (0-0-144) 
 (Dissertation I) 
 
NF 991 ดุษฎีนิพนธ์ 2             36 (0-0-108) 
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 (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 ต่อไป
ในทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 แบบ 1.1 

 
ปีการศึกษาที่ 1 

แบบ 1.1 
ภาคเรียนที่ 1 
NF 710 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน   3 หน่วยกิต (S/U) 
                (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
NF 711 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3 หน่วยกิต (S/U) 
 และเทคโนโลยีการเงิน             (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
NF 712 สอบวัดคุณสมบัต ิ
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
รวม                                      -  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ I       9  หน่วยกิต 
 
รวม                                      9  หน่วยกิต 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
แบบ 1.1 

ภาคเรียนที่ 1 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ I       9  หน่วยกิต 
 
รวม                                      9  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ I       10  หน่วยกิต 
 
รวม                                      10  หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
แบบ 1.1 

ภาคเรียนที่ 1 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ I       10  หน่วยกิต 
 
รวม                                      10  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ I       10  หน่วยกิต 
 
รวม                                       10  หน่วยกิต 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 
แบบ 1.1 

ภาคเรียนที่ 1 
สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

3.1.4.2 แบบ 2.1 และ 2.2 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
NF 710        สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
         และเทคโนโลยีการเงิน 3 หน่วยกิต 

NF 710        สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
         และเทคโนโลยีการเงิน   3 หน่วยกิต 

NF 711        ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง 
         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
         และเทคโนโลยีการเงิน 3 หน่วยกิต 

NF 711        ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง 
         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
         และเทคโนโลยีการเงิน   3 หน่วยกิต 

 NF xxx         วิชาเอกเลือก 1       3 หน่วยกิต 
  
รวม                                       6  หน่วยกิต รวม                                       9  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
NF xxx  วิชาเอกเลือก 1      3 หน่วยกิต NF xxx  วิชาเอกเลือก 2       3 หน่วยกิต 
NF xxx  วิชาเอกเลือก 2      3 หน่วยกิต NF xxx  วิชาเอกเลือก 3       3 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 1 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

NF 712           สอบวัดคุณสมบัติ NF xxx  วิชาเอกเลือก 4       3 หน่วยกิต 
  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
รวม                                       6  หน่วยกิต รวม                                       9  หน่วยกิต 

 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
NF 991           ดุษฎีนิพนธ์ II       9 หน่วยกิต NF xxx  วิชาเอกเลือก 5       3 หน่วยกิต 
 NF xxx  วิชาเอกเลือก 6       3 หน่วยกิต 
 NF 712           สอบวัดคุณสมบัติ 

  สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
รวม                                       9 หน่วยกิต รวม                                       6  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
NF 991           ดุษฎีนิพนธ์ II       9 หน่วยกิต NF 990           ดุษฎีนิพนธ์ I      9 หน่วยกิต 
  
รวม                                       9 หน่วยกิต รวม                                       9  หน่วยกิต 
  

 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
NF 991           ดุษฎีนิพนธ์ II       9 หน่วยกิต NF 990          ดุษฎีนิพนธ์ I      9 หน่วยกิต 
  
รวม                                       9 หน่วยกิต รวม                                       9  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
NF 991           ดุษฎีนิพนธ์ II       9 หน่วยกิต NF 990           ดุษฎีนิพนธ์ I     10 หน่วยกิต 
  
รวม                                       9 หน่วยกิต รวม                                        10  หน่วยกิต 
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ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 3 
แบบ2.1 แบบ 2.2 

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
  

 
 

ปีการศึกษาที่ 4 
แบบ 2.1 แบบ 2.2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
 NF 990          ดุษฎีนิพนธ์ I     10 หน่วยกิต 
  
 รวม                                        10  หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 NF 990           ดุษฎีนิพนธ์ I    10 หน่วยกิต 
  
 รวม                                        10  หน่วยกิต 

 
 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษาที่ 4 
แบบ2.1 แบบ 2.2 

 สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
NF 710 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
 และเทคโนโลยีการเงิน 
 (Seminar in Computer Engineering and  
 Financial Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

สัมมนา/อภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ใน ด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการเงิน 
 
NF 711 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 

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

วิชาบังคับก่อน :  - 
การวางแผนและออกแบบงานวิจัย ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย การก าหนดปัญหา การรวบรวมและ

จัดการข้อมูล วรรณกรรมปริทัศน์ การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การเขียน
โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 

 
NF 712 การสอบวัดคุณสมบัต ิ      - 
 (Qualifying Examination) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 การสอบวัดคุณสมบัติเป็นการประเมินความรู้ความสามารถที่จะด าเนินการวิจัยได้โดยอิสระ โดยบูรณา
การในวิชาบังคับและ/หรือวิชาเอกที่ศึกษาหรือที่เก่ียวข้องกับเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย ก่อนที่จะสามารถเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบ
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า และให้มีคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติเป็นผู้สอบ 

 
NF 825 ระบบสารสนเทศองค์กร      3 (3-0-6) 
 (Enterprise Information System) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการสารสนเทศ สถาปัตยกรรมองค์ประกอบของข้อมูล แบบจ าลอง
ข้อมลู การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลส าหรับงานเฉพาะด้าน 
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NF 826 สถาปัตยกรรมองค์กร      3 (3-0-6) 

(Enterprise Architectures) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมขององค์กร การแปลงสู่ดิจิทัล การบูรณาการความรู้เพ่ือน าไปใช้ในจัดการ
องค์กรต่ า งๆ ในทางปฏิบัติ  Virtualization Cloud Computing การจัดการความสัม พันธ์กับลู กค้ า  
สถาปัตยกรรมทางธุรกิจ สถาปัตยกรรมทางข้อมูล สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี กรอบการท างานของ
สถาปัตยกรรมองค์กรต่างๆ  TOGAF, ZachMann, FEA  กรณีศึกษา 

 
NF 827 การจัดการกระบวนงานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

(Business Process Management) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 วัฏจักรของกระบวนงานทางธุรกิจ กระบวนงานหลัก สถาปัตยกรรมกระบวนงาน แบบจ าลอง
กระบวนงาน การจ าแนก การน ากลับมาใช้ การจัดการกับเหตุการณ์ การจัดการกับข้อยกเว้น ขั้นตอนวิธีการ
สืบค้น การวิเคราะห์กระบวนงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนงานแบบอัตโนมัติ 
 
NF 835 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3 (3-0-6) 
 (Big Data Analytics) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึ่ม การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์
เบื้องต้น การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ  รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซ่อนอยู่ข้างใน กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์ล่วงหน้า 
การท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อความ และการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงลึก เครื่องมือ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
Mainstream BI Software และ Data Visualization  
 
NF 836 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ชั้นสูง    3 (3-0-6) 
 Data Science and Advanced Analytics 
วิชาบังคับก่อน :  - 

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอน กระบวนการ อัลกอริทึ่ม ในการสกัดความรู้จากข้อมูล สถิติส าหรับ
วิทยาศาสตรขอมูล การเรียนรูของเครื่องจักรเบื้องตน การจ าลองเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แบบคาดการณ์
ล่วงหน้า การเพ่ิมประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อความ การวิเคราะห์สื่อประสม 
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NF 845 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเทคโนโลยีการเงิน    3 (3-0-6) 
(Artificial Intelligence in Financial Technology) 

วิชาบังคับก่อน :  - 
แนวคิด อัลกอริทึ่มส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น  (Multi-layer 

Perceptron) การเข้ารหัสอัตโนมัติ การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ 
(Convolutional Neural Network) โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ าขั้นสูง (Advanced Recurrent Neural 
Network) การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง (Reinforcement Learning) การวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกจาก
ข้อความ การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
เทคโนโลยีการเงิน 
 
NF 846 การเรียนรู้เชิงลึก       3 (3-0-6) 

(Deep Learning) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

การถดถอยเชิงเส้น การจัดหมู่ (Classification) เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-layer Perceptron) 
ข่ายงานฮอปฟิลด์ (Hopfield Network) โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural 
Network) ดีนอยซิ่งออโตเอนโค้ดเดอร์ (Denoising Autoencoder: dA) ดีนอยซิ่งออโตเอนโค้ดเดอร์แบบสแต็ก 
(Staked Denosing Autoencoder: SdA) อาร์บีเอ็ม (Restricted Boltzmann Machine) โครงข่ายความเชื่อ
แบบลึก (Deep Belief Network) โมเดลความน่าจะเป็น (Probabilistic Model) กระบวนวิธีของมอนติคาร์โล 
(Monte Carlo Methods) โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ าขั้นสูง (Advanced Recurrent Neural Network
) การจัดกลุ่มคลัสเตอริ่ง วิศวกรรมลักษณะเฉพาะ (Feature Engieering) โครงข่ายส าหรับการวิเคราะห์
ความรู้สึก (Network for Sentimental Analysis) 
 
NF 847 กระบวนการท างานแบบอัตโนมัติ     3 (3-0-6) 

(Robotic Process Automation) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ความหมาย องค์ประกอบ แพล็ตฟอร์ม ประเภทของบ็อท การโปรแกรมบ็อท  การบันทึก การท างาน
แบบล าดับ การท างานแบบการควบคุม การท างานกับข้อมูล การท างานกับไฟล์ เทคนิคการเข้าควบคุมตัว
ควบคุม การท างานกับเมาส์และคีย์บอร์ด การจัดการกับเหตุการณ์ของผู้ใช้ การตรวจสอบและแก้ไขรหัส
โปรแกรม การจัดการและบ ารุงรักษาโปรแกรม การเรียกบ็อทมาใช้ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการใช้บ็อท 
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NF 848 วิทยาการการรู้       3 (3-0-6) 
 (Cognitive Science) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ระบบสัญลักษณ์ทางกายภาพ หน้าที่ของสมองและจิตใจ โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น โครงข่ายชั้น
เดียว โครงข่ายหลายชั้น ประสาทวิทยา (Cognitive Neuroscience) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม
ส าหรับการรู้ การเข้ารหัสแบบคาดการณ์ล่วงหน้า โครงข่ายเบย์ ความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้และความสนใจ 
ระบบการอ่านใจ (Mindreading System) เทคโนโลยีการรู้ และการประยุกต์ 
 
NF 855 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน  3 (3-0-6) 

(Financial Technology Innovation in Financial Services) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการให้บริการทางการเงิน การช าระค่าบริการ นวัตกรรมการช าระ
เงินที่จุดขาย (Point of Sales : POS) การน าข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้สร้างนวัตกรรมในการให้บริการทางการเงิน 
การแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยีทางการเงินใน Complex Contracts Optimization การก ากับระบบนิเวศของ
การระดมทุน  (Fund Raising Ecosystems)  ระบบตลาดสิน เชื่ อออนไลน์แบบ Peer- to-Peer (P2P 
Lending Decentralized Exchange) กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางการเงิน 

 
NF 856 เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง      3 (3-0-6) 

(Advanced Financial Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

การประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะกับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมี
จ านวนมาก การสืบค้นและจ าแนกสารสนเทศ การออกแบบฟัซซ่ีโลจิก ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทางการเงินด้วยไบโอเมตริกซ์ การให้บริการทางบล็อกเชน (Blockchain-As-A-Service: BAAS) แพล็ตฟอร์ม
ของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract Platform) 
 
NF 857 การช าระเงินดิจิทัล      3 (3-0-6) 
 (Digital Payment) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 ประเภทของการช าระเงิน เทคโนโลยีการช าระเงินออนไลน์และออฟไลน์ องค์ประกอบ กระบวนการ 
วัฏจักรของการช าระเงินดิจิทัล มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  ISO, SEPA เป็นต้น เอพีไอของการช าระเงิน
ดิจิทัล ความปลอดภัยของการช าระเงินดิจิทัล แนวโน้มของอุตสาหกรรมการช าระเงินดิจิทัล จริยธรรมการช าระ
เงินดิจิทัล กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการช าระเงินดิจิตอล กรณีศึกษา 
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NF 858 บล็อกเชนเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้    3 (3-0-6) 
(Blockchain Technology and Applications) 

วิชาบังคับก่อน :  - 
วิวัฒนาการของบล็อกเชน แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีบล็อกเชน ฟังก์ชั่นแฮช (Hash 

Function) การอ่านรหัส การเข้ารหัส (Cryptography) กลไกการตัดสินใจโดยคนหมู่มาก (Consensus 
Mechanisms) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย (Distributed Ledger) 
สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) การรับรองเอกสารหนังสือค้ าประกัน (Letter of Guarantee) การก าหนด
สิทธิให้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง (Private Blockchain) การให้บริการทางบล็อกเชน (Blockchain-As-A-
Service: BAAS) กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการทางบล็อกเชน 

 
NF 859 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริการทางการเงิน  3 (3-0-6) 

(Cyber Security in Financial Services) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ความมั่นคงปลอดภัย ภัยคุกคาม ช่องโหว่ และความเสี่ยงทางไซเบอร์ ประเภทของการจู่โจมทาง 
ไซเบอร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในบริการทางการเงิน การบรรเทาภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในการบริการทางการเงิน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยแบบกลุ่ม จริยธรรมความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศในบริการทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการบริการทางการเงิน 

 
NF 865 สกุลเงินคริปโต       3 (3-0-6) 

(Cryptocurrency) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 วิวัฒนาการของเงินดิจิทัล ความหมายของสกุลเงินคริปโต การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชั่นแฮช (Hash 
Function)  การเข้ ารหัสโครงสร้ างข้อมูล  (Cryptographic Data Structure)  แนวคิดการรวมอ านาจ 
(Centrailzation) และกระจายอ านาจ (Decentralization) ระบบการตัดสินใจโดยคนหมู่มาก (Distributed 
Consensus) การพิสูจน์ด้วยการท างาน (Proof of Work) การพิสูจน์ด้วยจ านวนรางวัล (Proof of Stake)  
ตัวอย่างของสกุลเงินคริปโต บิตคอยน์ อีเธอร์  การระดมทุน ICO สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for 
Difference: CFD) ความเสี่ยงของสกุลเงินคริปโต การก ากับระบบนิเวศของสกุลเงินคริปโต สถานะการใช้งานใน
ปัจจุบันและแนวโน้มการใช้งาน กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องกับสกุลเงินคริปโต กรณีศึกษา 
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NF 866 หวัข้อขั้นสูงทางเทคโนโลยีการเงิน     3 (3-0-6) 
 (Advanced Topic in Financial Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 วิทยาการใหม่ๆ หรือประเด็นพิเศษที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีการเงินที่ไม่ได้มีอยู่ในรายวิชาอ่ืน 
 
NF 875 การออกแบบความคิดในงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 

และเทคโนโลยีการเงิน 
(Design Thinking in Computer Engineering and  
Financial Technology) 

วิชาบังคับก่อน :  - 
 ความหมาย ขั้นตอนการออกแบบความคิด การสร้างความคิด แบบจ าลองการออกแบบความคิด 
(Design Thinking Model) หลักวาทศาสตร์ (Rhetoric) การออกแบบโดยให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การระดมความคิด เมตริกซ์การตัดสินใจ การพัฒนาต้นแบบ (Prototyping) 
การเล่าเรื่อง (Storytelling) แผนที่เรื่องราวของผู้ใช้ (User Story Mapping) การสร้างแผนการด าเนินงาน การ
ทดสอบและวัดผล การประยุกต์ใช้การออกแบบความคิด 
 
NF 876 การออกแบบและการบริหารจัดการ    3 (3-0-6) 

โครงการสตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเงิน 
(Financial Technology Startup Project Design  
and Management) 

วิชาบังคับก่อน :  - 
วิธีการที่ใช้ในการออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน มุ่งเน้นเทคนิคต่างๆ 

ในการวางแผน การปรับรูปแบบธุรกิจ การออกแบบให้ธุรกิจมีการท าซ้ าได้โดยง่ายและขยายกิจการได้ง่าย มีการ
น าเทคโนโลยี และ/หรือนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจ มักเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแนวคิดเพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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NF 877 แบบจ าลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์   3 (3-0-6) 
ส าหรับสตาร์ทอัพ 
(Financial Technology Startup Business Modelling  
and Analysis) 

วิชาบังคับก่อน :  - 
การออกแบบ การสร้างแบบจ าลอง การเลือกแบบจ าลองให้เหมาะกับธุรกิจ การทดสอบและวัดผล การ 

การออกแบบการน าเสนอคุณค่า วิเคราะห์การลงทุน การระดมทุน การพยากรณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario) การพยากรณ์ความสามารถของธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 
NF 878 การบริหารความมั่งค่ังด้วยเทคโนโลยีการเงิน   3 (3-0-6) 

(Wealth Management using Financial Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ความรู้ด้านการเงินและการบริหารจัดการความมั่งคั่งส่วนตัว การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ระบบ
บริหารจัดการการเงินแบบอัตโนมัติ การวางแผนสร้างความมั่งคั่ง การจัดการการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน 
และการวางแผนทางการเงิน สูตรค านวณทางการเงินที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจ การพยากรณ์การขึ้นลงของ
ราคาหุ้น การท านายอัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn Prediction) การจัดเรตติ้ง การให้เครดิตบุคคล การพิสูจน์
ตัวตนโดยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 

 
NF 879 การระดมทุนด้วยเทคโนโลยีการเงิน     3 (3-0-6) 

(Fund Raising with Financial Technology) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

แพล็ตฟอร์มการระดมทุนจากประชาชน การวิจัยแคมเปญ กลยุทธ์การระดมทุน โมเดลการระดมทุน 
การระดมทุนแบบกลุ่มทุน (Venture Capital) แบบ Reward Crowd Funding และแบบธุรกิจการค้าร่วม 
(Corporate Venture Capital) การใช้บล็อกเชนในการระดมทุน การระดมทุนแบบ ICOs การประเมินค่าของ 
ท็อกเคน การสร้างมูลค่าของท็อกเคน กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ICO  การเป็นนายหน้าซื้อ
ขาย การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
 
NF 885 การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ส าหรับสตาร์ทอัพ  3 (3-0-6) 
 (User Experience Design for Startup) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

การออกแบบประสบการณ์  (Experience Design ) เทคนิคในการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้  ซี

นาริโอ (Scenario) เพอร์สันนา (Personas) การเล่าเรื่อง (Storyboad) ไวร์เฟรมมิ่ง (Wireframming) และ

สถาปัตยกรรมสารสนเทศ กระบวนวิธีในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ โฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) ดีไซน์ 
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โพรบ (Design Probe) แผนภาพความสัมพันธ์ และสปีดเดทติ้ง (Speed Dating) ส าหรับแนวคิดยูไอ เครื่องมือ

ในการสร้างต้นแบบ ทั้งแบบ โลฟิเดลิตี้ (Low Fidelity Prototype) และ ไฮฟิเดลิตี้ (High Fidelity Prototype) 
การประเมินผล การออกแบบให้เร้าอารมณ์ (Emotional Design) แนวโน้มการออกแบบตามประสบการณ์
ผู้ใช้งาน การท าการตลาดให้เติบโตอย่างรวดเร็ว (Growth Hacking) กรณีศึกษา 

 
NF 886 หัวข้อขั้นสูงทางศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    3 (3-0-6) 
 (Advanced Topic in Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน :  - 
 วิทยาการใหม่ๆ หรือประเด็นพิเศษที่น่าสนใจทางศาสตร์แห่งผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีอยู่ในรายวิชาอ่ืน 
 
NF 990 ดุษฎีนิพนธ์ 1             48 (0-0-144) 
 (Dissertation I) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ท าวิจัยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ หัวข้อวิจัยต้องอยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  น าเสนอและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ส าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.2) 

 
NF 991 ดุษฎีนิพนธ์ 2              36 (0-0-108) 
 (Dissertation II) 
วิชาบังคับก่อน :  - 

ท าวิจัยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติ หัวข้อวิจัยต้องอยู่ในขอบเขตของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การเงิน และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  น าเสนอและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ส าหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2.1) 

 
 




