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รายวิชา 

 ก.  รายวิชาเอก     ไมนอยกวา       24 หนวยกิต 

  -สัมมนา               2 หนวยกิต        

01227597 สัมมนา          ,1 1 

  (Seminar) 

   -วิชาเอกบังคับ       16 หนวยกิต  

01227511 คณิตศาสตรการคณนา       3)3-0-6(  

(Computational Mathematics) 

01227521 แนวคิดซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  3)3-0-6(  

(Software Concepts for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

01227522 การออกแบบซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-3-6) 

(Software Designs for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

01227523 แนวคิดฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  3)3-0-6(  

(Hardware Concepts for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

01227524 การออกแบบฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3)2-3-6(  

(Hardware Designs for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

01227591 ระเบียบวิธีวิจัยทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  1(1-0-2) 

(Research Methods in Artificial Intelligence and Internet of Things) 

-วิชาเอกเลือก    ไมนอยกวา 6    หนวยกิต 

01227525 ทฤษฎีการสื่อสารและความเชื่อมโยง     3(3-0-6) 

(Communication Theory and Connectivity) 

01227526 การประมวลสัญญาณดิจิทัลทางอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง   3(3-0-6) 

(Digital Signal Processing in Internet of Things) 

01227527 วิทยาการขอมูลและการประมวลผลอัจฉริยะ    3(3-0-6) 

(Data Science and Intelligence Processing) 

01227528 ระบบควบคุมและการควบคุมอัจฉริยะ     3(3-0-6) 

(Control Systems and Intelligence Control) 

01227596 เรื่องเฉพาะทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Artificial Intelligence and Internet of Things) 

01227598 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 

 ข.   วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา      12 หนวยกิต 

01227599 วิทยานิพนธ        1-12 

(Thesis) 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก2 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                   จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

   

12012275  แนวคิดซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

32012275  แนวคิดฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 

01227591 ระเบียบวิธีวิจัยทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 1(1-0-2)                    

01227597 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 11( - - ) 

   

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                     จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

   

01227511 คณิตศาสตรการคณนา 3(3-0-6) 

01227522 การออกแบบซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-3-6) 

01227524 การออกแบบฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-3-6) 

 วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 12( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                     จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

   

01227597 สัมมนา 1 

01227599 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 7 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                       จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวย

 

  

 

01227599 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01227511 คณิตศาสตรการคณนา       3(3-0-6) 

  (Computational Mathematics)   

ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ วิธีการพิสูจนอยางเปนรูปแบบ ออโตมาตาแบบจํากัด นิพจนปรกติ 

ไวยากรณไมพ่ึงบริบท พุชดาวนออโตมาตา ตรรกะลําดับท่ีหนึ่ง ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการนับ แผนภูมิและระบบ

เครือขาย ผลกระทบระหวางรูปแบบตอเนื่องและผลลัพธกระบวนการไมตอเนื่อง ปริภูมิเวกเตอร ฐานหลัก มิติ 

ปญหาของคาลักษณะเฉพาะ วิธีการแนวทแยง ผลคูณภายใน เมทริกซยูนิแทรี สถิติประยุกตในระบบอัจฉริยะ การ

เรียนรูเชิงสถิติควบคุม 

Set theory, relations, formal proof methods, finite automata, regular expressions, 

context-free grammar, pushdown automata, first order logic, theories related to counting, 

graphs and networks, interplay between continuous models and their solution via discrete 

processes, vector spaces, basis, dimension, eigenvalue problems, diagonalization, inner 

products, unitary matrices,  applied statistics to intelligent systems, supervised statistical 

learning. 

 

01227521 แนวคิดซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเนต็ของสรรพส่ิง 3(3-0-6) 

(Software Concepts for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

  แนะนําระบบอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (ไอโอที) และปญญาประดิษฐ (เอไอ) แนวคิดดานไอโอที

ปญหาซอฟตแวรสําหรับการออกแบบระบไอโอที การสื่อสารและระบบเครือขายการออกแบบระบบเวลาจริง การ

ออกแบบซอฟตแวร การทวนสอบและการทดสอบ แนวคิดดานเอไอ การคนหา การอนุมาน การแสดงเหตุผล การ

แทนความรู ทฤษฎีคลุมเคลือ การวางแผน การทําการตัดสินใจ การเรียนรูของเครื่องการเรียนรูเชิงลึกและการ

ประมวลผลหลายโปรแกรมตัวแทน โครงสรางขอมูล การคนหาแบบลําดับและทวิภาค การผสานและการ

เรียงลําดับสําหรับเอไอ 

 Introduction to internet-of-things (IoT) and artificial intelligence (AI) systems. IoT 

concepts. Problems in design of IoT systems. Communications and networking. Real-time 

system design. Software design. Verification and testing. AI concepts. Searching. Inferencing. 

Reasoning. Knowledge representation. Fuzzy Theory. Planning. Decision making. Machine 

learning. Deep learning and Multi-agent processing. Data structures. Sequential and binary 

searches. Merging and sorting for AI. 
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01227522 การออกแบบซอฟตแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 3(2-3-6) 

(Software Designs for Artificial Intelligence and Internet of Things) 

การออกแบบซอฟตแวร การทวนสอบและการทดสอบ แนวคิดดานซอฟตแวรของสถาปตยกรรม

ตัวควบคุมขนาดเล็กและอุปกรณรอบขาง การทําใหเกิดผลดานซอฟตแวรของระบบปญญาประดิษฐและระบบ

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ระบบการสื่อสารและข้ันตอนวิธี การประยุกตใชในระบบจายไฟและอิเล็กทรอนิกสของ

ระบบราง การฝกปฏิบัติและการทดลองบนระบบปญญาประดิษฐ และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  

 Software design. Verification and testing. Software concepts on microcontroller 

architectures and peripherals. Software implementation of artificial intelligence and internet of things 

systems. Communications and algorithms. Applications on railway electrification and electronics.  

Practices and experiments on artificial intelligence and internet-of-things systems.   

 

01227523 แนวคิดฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเนต็ของสรรพส่ิง   3(3-0-6) 

 (Hardware Concepts for Artificial Intelligence and Internet of Things)  

การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานสําหรับปญญาประดิษฐ (เอไอ) และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

(ไอโอที) การออกแบบสถาปตยกรรมหนวยประมวลผลสําหรับเอไอและไอโอที การออกแบบฮารดแวรทางเอไอ การ

ทําใหเกิดผลดานฮารดแวรของเอฟพีจีเอสําหรับการสื่อสารและระบบเครือขายท่ีเก่ียวของกับเอไอและไอโอที ตัวเรง

เอไอ ตัวรับรูชาญฉลาด ไมโครโปรเซสเซอรแบบบอรดเดี่ยว สถาปตยกรรมหนวยประมวลผลกราฟก สถาปตยกรรม

ระบบกลไฟฟาจุลภาค 

Basic digital system design for artificial intelligence (AI) and internet of things (IoT). 

Processor architecture design for AI and IoT. AI hardware design. FPGA hardware implementation 

for communications and networking related to AI and IoT. AI accelerator. Smart sensors. Single-

board microcontroller. Graphics Processing Unit architecture. Microelectromechanical systems 

architecture. 

 

01227524 การออกแบบฮารดแวรสําหรับปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-3-6) 

 (Hardware Designs for Artificial Intelligence and Internet of Things)  

การทดสอบและการทดลองเก่ียวกับสวนควบคุม อุปกรณรอบขาง การตอประสานของอุปกรณ

การนําฮารดแวรเอฟพีจีเอไปใชฮารดแวรสําหรับการสื่อสาร การตอประสานเซ็นเซอรสําหรับปญญาประดิษฐและ

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกตใชในระบบจายไฟและอิเล็กทรอนิกสของระบบราง การฝกปฏิบัติและการ

ทดลองเก่ียวกับการออกแบบระบบดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานสําหรับปญญาประดิษฐ และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  
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 Testing and experiments on the control parts. Peripherals. Device interfaces. FPGA 

hardware implementation. Hardware for communications. Sensor interfaces for artificial 

intelligence and internet of things. Applications on railway electrification and electronics.  

Practices and experiments on basic digital system design for artificial intelligence and internet of 

things. 

 

01227525 ทฤษฎีการส่ือสารและความเช่ือมโยง     3(3-0-6) 

 (Communication Theory and Connectivity)  

ทฤษฎีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบไรสาย ลักษณะชองสัญญาณไรสาย

งบประมาณเชื่อมโยง การเขารหัสและถอดรหัสขอมูลตั้งตน การเขารหัสและถอดรหัสชองสัญญาณ เทคนิคการ

กล้ําสัญญาณ เทคนิคการเขาถึงหลายชองทาง เครือขายไรสาย เกณฑวิธีและมาตรฐานของเครือขายไรสาย

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ี อารเอฟไอดี การสื่อสารอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง วิทยาการรหัสลับและความปลอดภัย

ของเครือขาย 

Information theory. Communication systems. Wireless communications. Wireless 

channel characteristics. Link budget. Source encoding and decoding. Channel encoding and 

decoding. Modulation techniques. Multiple-access techniques. Wireless networks. Wireless 

network protocols and standards. Mobile networks. RFID. Communications for Internet of 

Things. Cryptography and Network Security. 

 

01227526 การประมวลสัญญาณดิจิทัลทางอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง   3(3-0-6) 

 (Digital Signal Processing in Internet of Things) 

ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประมวลผลวิดีโอและเสียง สัญญาณและระบบแบบไม

ตอเนื่องทางเวลา ระบบไมแปรปรวนทางเวลาแบบเชิงเสน การสุมตัวอยางของสัญญาณตอเนื่องทางเวลาและสังวัตนา

การ การออกแบบตัวกรองการตอบสนองตอการดลแบบจํากัดและแบบอนันต การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเนื่อง

ข้ันตอนวิธีการแปลงฟูเรียรแบบไว ความสัมพันธระหวางการแปลงฟูเรียรแบบตอเนื่องกับแบบไมตอเนื่อง การเขารหัส

และถอดรหัสภาพและเสียงพูด การสงแบบสหสัญญาณ ชุดของตัวกรอง การประมาณชองสัญญาณและทําใหเทา

เทียมกัน การประสานเวลา การประมวลผลแถวลําดับ การประมาณสเปกตรัมพลังงาน การกรองแบบปรับตัวข้ันตอน

วิธีในการเปลี่ยนสลับสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลในอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
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Digital signal processing theory. Video and audio processing. Discrete-time signals and 

systems. Linear time-invariant systems. Sampling of continuous-time signals and convolution. Finite 

and infinite impulse response filter designs. Discrete Fourier transform. Fast Fourier transform 

algorithms. Relations between continuous and discrete Fourier transforms. Image and speech 

coding and decoding. Trans-multiplexers. Filter banks. Channel estimation and equalization. 

Synchronization. Array processing. Power spectral estimation. Adaptive filtering. Algorithms for 

analog and digital conversion. Digital signal processing in internet of things. 

 

01227527 วิทยาการขอมูลและการประมวลผลอัจฉริยะ    3(3-0-6) 

(Data Science and Intelligence Processing)     

การแนะนําและการประยุกตใชวิทยาการขอมูล การสรางเหมืองขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการ

จําแนกประเภท การถดถอย การจับกลุมและการทําเหมืองกฎสัมพันธ คาลักษณะเฉพาะ คาซิงกูลาร การวิเคราะห

องคประกอบหลัก การเคลื่อนลงตามความชัน การเคลื่อนลงตามความชันแบบสุม และการเคลื่อนลงตามบล็อก

พิกัด รูปแบบการเขียนโปรแกรมแบบแมพรีดิวซ การปฏิสัมพันธกับมนุษย คอมพิวเตอรกราฟก แนวคิดและการ

ออกแบบของปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร แนวโนมของการออกแบบปฏิสัมพันธกับมนุษย สวนการ

ปฏิสัมพันธกราฟกกับผูใช การออกแบบซอฟตแวรเชิงโตตอบ เทคโนโลยีฮารดแวรสําหรับการปฏิสัมพันธกับมนุษย 

การนําเสนอและสรางภาพเคลื่อนไหววัตถุสองมิติและสามมิติ แนวคิดความเปนจริงเสริมและความเปนจริงเสมือน

แนวคิดคูเสมือนดิจิทัล การประมวลผลสารสนเทศของประสาทสัมผัสของมนุษย 

Introduction and application of data science. Data mining and data analytics for 

classification. Regression. Clustering and association rule mining. Eigenvalues. Singular values. 

Principal component analysis. Gradient descent. Stochastic gradient descent and block coordinate 

descent. MapReduce programming model. Human interface. Computer graphics. Concept and 

design of human-computer interface. Trends of human interface design. Graphic user interface. 

Interactive software design. Hardware technology for human interface. Presenting and animating 

two and three dimensional objects. Augmented Reality and Virtual Reality concepts. Digital Twin 

concept. Human sensory information processing. 
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01227528 ระบบควบคุมและการควบคุมอัจฉริยะ     3(3-0-6) 

  (Control System and Intelligence Control)  

 ทฤษฎีระบบควบคุม คําอธิบายระบบควบคุม คําอธิบายแบบปริภูมิสถานะของระบบ การสุม

ตัวอยางของระบบ ความเสถียร ความทนทาน ความสามารถในการควบคุมและการสังเกตการณ การออกแบบ

แบบปริภูมิสถานะ พลวัตของการวางข้ัวสําหรับระบบท่ีถูกควบคุมท่ัวไป การควบคุมเหมาะสมท่ีสุด ระบบควบคุม

ท่ีปรับตัวเองได ระบบควบคุมอัจฉริยะ เครื่องมือวิเคราะหแบบชาญฉลาดเพ่ือทํานายการตอบสนองและสมรรถนะ

ของระบบ การประยุกตใชในปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกตใชในการควบคุมระบบ

ราง 

Control system theory. Control system description. State space description of 

systems. Sampling of systems. Stability. Robustness. Controllability and Observability. State space 

design. Dynamics of pole placement for typical controlled systems. Optimal control. Adaptive 

control systems. Intelligence control system. Smart analytic tools for predicting system response 

and performance. Applications for artificial intelligence and internet of things. Applications on 

railway control systems. 

 

01227591 ระเบียบวิธีวิจัยทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  1(1-0-2) 

(Research Methods in Artificial Intelligence and Internet of Things) 

ห ลั ก แล ะระ เบี ย บ ก ารวิ จั ย ท างป ญ ญ าป ระดิ ษ ฐ  แ ละ อิน เท อร เน็ ต ขอ งส รรพ สิ่ ง 

การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย วิธีรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและ

เทคนิควิธีการ การวิเคราะห แปลผลและการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุม

และการตีพิมพ 

Research principles and methods in artificial Intelligence and Internet of things. 

Problem analysis for research topic identification. Data collecting for research planning. Identification 

of samples and techniques. Analysis. Interpretation and discussion. Research result report writing for 

presentation and publication. 

 

01227596 เรื่องเฉพาะทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Artificial Intelligence and Internet of Things) 

เรื่องเฉพาะทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในระดับปริญญาโท หัวขอ

เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in artificial intelligence and internet of things at the master’s degree 

level. Topics are subject to change each semester. 
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01227597 สัมมนา         1 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางปญญาประดิษฐและอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งใน

ระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in artificial intelligence and 

internet of things at the master’s degree level. 

 

01227598 ปญหาพิเศษ        1-3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางปญญาประดิษฐและอินเทอร เน็ ตของสรรพสิ่ งระดับปริญญาโท  

และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in artificial intelligence and internet of things at the master’ s 

degree level and compiled into a written report. 

 

01227599 วิทยานิพนธ        1-12 

(Thesis) 

วิจยัในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 

 

 

 

 


