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2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบณัฑิต (ปญญาประดิษฐ) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (ปญญาประดิษฐ) 
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3.   จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 

 ไมนอยกวา 132 หนวยกิต 

 

4. วัตถุประสงคของหลักสตูร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมและประยุกตใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ 

ปญญาประดิษฐ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรูในศาสตรปญญาประดิษฐรวมกับความรูในศาสตรอื่นเพื่อพัฒนา

ผลงานทางดานวิชาการที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3. เพื่อปลูกฝงใหบัณฑิต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได 
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5.  แสดงแผนการศึกษา  

 

 

 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 1413 การเขียนโปรแกรม 2 3 2 3 0 - 

AI 1433 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับปญญาประดษิฐ 1 3 2 2 0 - 

AI 1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม 3 2 2 0 - 

GE 1043 ภาษาไทยกับการส่ือสาร 3 3 0 0 - 

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 3 2 2 0 GE 1053 

GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 2 2 0 0 - 

รวม 17 13 9 0  

รวม   17   หนวยกิต (22 ชั่วโมง / สัปดาห) 

 

 

 

 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 1103 หลักการและจรยิธรรมสําหรับวชิาชีพ

ปญญาประดษิฐ 

3 2 2 0 - 

AI 1403 การเขียนโปรแกรม 1 3 2 3 0 - 

AI 1423 โครงสรางไมตอเนื่อง 3 3 0 0 - 

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 1 3 2 2 0 - 

GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2 2 0 0 - 

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2 1 2 0 - 

GEXXX1 ศึกษาทัว่ไปเลือก 1 0 2 0 - 

รวม 17 12 11   

รวม   17  หนวยกิต (23 ชั่วโมง / สัปดาห) 
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ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 2203 ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ 3 2 2 0 - 

AI 2303 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3 2 3 0 - 

AI 2433 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับปญญาประดิษฐ 2 3 2 2 0 AI 1433 

AI 2443 ระบบเครือขายและความมั่นคง 3 2 3 0 - 

EG 5213 การฟง -การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3 3 0 0 GE 1063 

GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดํารงชีวิต 2 2 0 0 - 

GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก 2 2 0 0 - 

รวม 19 15 10 0  

รวม   19   หนวยกิต (25  ชั่วโมง / สัปดาห) 

 

 

 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 2213 ระบบฐานขอมลู 3 2 3 0 - 

AI 2223 สวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 3 2 2 0 - 

AI 2313 วิศวกรรมซอฟตแวรและการพฒันาระบบ 3 2 3 0 - 

AI 2403 หลักการและเทคนิคทางปญญาประดิษฐ 3 2 2 0 AI 2303 

AI 2503 อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 3 2 2 0 - 

EG 5223 การอาน -การเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3 3 0 0 GE 1063 

   GE 1082 โลกทัศนกับการดําเนินชีวิต 2 2 0 0 - 

รวม 20 15 12 0  

รวม   20  หนวยกิต (27 ชั่วโมง / สัปดาห) 
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ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 3303 วิทยาการวเิคราะหขอมูลและการสรางภาพ

นามธรรม 

3 2 2 0 AI 2433 

AI 3403 ระบบผูเชี่ยวชาญ 3 2 2 0 AI 2403 

AI 3413 การเรียนรูของเครื่อง 3 2 2 0 AI 2403 

AI 3443 ความมั่นคงทางไซเบอร 3 2 2 0 AI 2443 

GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก  2 2 0 0 - 

GE XXX2 ศึกษาทั่วไปเลือก 2 2 0 0 - 

XX XXX3 เลือกเสรี 1 3 3 0 0 - 

รวม 19 15 8 0 - 

รวม   19 หนวยกิต (23 ชั่วโมง / สัปดาห) 

 

 

 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ 3 2 2 0 AI 2403 

AI XXX3 เอกเลือก 1 3 3 ….  ….  - 

AI XXX3 เอกเลือก 2 3 3 ….  ….  - 

AI XXX3 เอกเลือก 3 3 3 ….  ….  - 

AI XXX3 เอกเลือก 4 3 3 ….  ….  - 

GE 1142 จีนศึกษา 2 2 0 0 - 

รวม 17 16 ….  ….  - 

รวม  17   หนวยกิต  ....)ชั่วโมง  /สัปดาห(  
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ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 4916 สหกิจศึกษา 6 0 0 40 Consent 

of 

Instructor 

รวม 6 0 0 40  

รวม  6   หนวยกิต (40 ชั่วโมง / สัปดาห) 

 

 

 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
จํานวนชั่วโมง /สัปดาห  วิชาบังคับ

กอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ฝกงาน 

AI 4903 โครงงานปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน 3 0 9 0 Senior 

Standing 

AI XXX3 เอกเลือก 5 3 3 ….  0 - 

AI XXX3 เอกเลือก 6 3 3 ….  0 - 

AI XXX3 เอกเลือก 7 3 3 ….  0 - 

GE XXX2 ศึกษาทัว่ไปเลือก 2 2 0 0 - 

XX XXX3 เลือกเสรี 2 3 3 0 0 - 

 รวม 17 14 ….  ….   

รวม  17   หนวยกิต (... ชั่วโมง / สัปดาห) 
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6.  คําอธิบายรายวชิา 

 

AI 1403  การเขียนโปรแกรม 1 3(2/2-1/3-0) 

 (Programming I) 

Prerequisite :none 

 แนวคิดพื ้นฐานของการเขียนโปรแกรมและภาษาโปรแกรม ขั ้นตอนวิธีกับตรรกะการแกปญหาทาง

คอมพิวเตอร  คุณลักษณะที่สําคัญของกระบวนทัศนการเขียนโปรแกรมที่ครอบคลุมเรื่อง ตัวแปร ชนิดขอมูลพื้นฐาน  

ตัวกระทําการ ตรรกะพื้นฐาน นิพจน การรับขอมูล การแสดงผล และโครงสรางควบคุม โครงสรางขอมูลแถวลําดับ 

ฟงกชันและการสงผานคาพารามิเตอร การเรียกซํ้า การฝกทักษะปฏิบัติดานการเขียนโปรแกรมดวยภาษาโปรแกรม

ระดับสูงเกี่ยวกับการออกแบบ การทดสอบ การแกจุดบกพรอง และการจัดทําเอกสารโปรแกรม 

 Fundamental concept of programming, Algorithm and  logic for computer problem-solving, 

Characteristic of Programming Paradigms including Variables, Primitive data type, Operators, Basic 

logics, Expressions, Inputs, Outputs and control structures, Array  data structure, Function and 

parameter passing, Recursion, Practice in programming skills with a high level of programming language 

about designing, Testing, Debugging, and documenting programs. 

AI 1413 การเขียนโปรแกรม 2  3(2/2-1/3-0) 

 (Programming II) 

Prerequisite :none 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของ

วัตถุ การหอหุมขอมูลและการซอนขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุสัณฐานและการนํากลับมาใชใหม  การทดสอบ

ความถูกตองของโปรแกรม คุณสมบัติของโปรแกรมที่ดี โดยใชภาษาโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

Concepts of Object-Oriented Design and Development  )OODD (, Structure of Object 

Oriented programming, Definition of Objects, Encapsulations and Information hidings, Inheritances, 

Polymorphisms, and reusability, Program testing and debugging, Good characteristics of program using 

Object-Oriented Programming language. 

AI 1423  โครงสรางไมตอเน่ือง  3(3/3-0-0) 

 )Discrete Structure) 

Prerequisite :none 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับเซต ความสัมพันธและฟงกชัน ตรรกศาสตรเบื้องตน  เทคนิคการพิสูจน  ไดแก การพิสูจน

โดยตรง การพิสูจนดวยความขัดแยง และการพิสูจนเชิงอุปนัย โครงสรางกราฟและตนไม พีชคณิตบูลีนและการแกปญหา 

โครงสรางพีชคณิต และการฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสําเร็จรูป 
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 Theory about Sets, Relations and Functions, Basic logic, Proof techniques including, Direct 

proof, Proof by contradiction, and Induction proof, Graphs and Trees structures, Boolean algebra and 

problem solving, Algebraic structures and practicing with software package. 

AI 1433 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับปญญาประดิษฐ 1 3(2/2-1/2-0) 

  (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence I) 

Prerequisite :none 

 เวกเตอรและปริภูมิเวกเตอร เมทริกซและการดําเนินการของเมทริกซ ฟงกชันและกราฟ ลิมิตและ 

ความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการประยุกตใช กฎลูกโซ การหาปริพันธและการประยุกตใช ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับความนาจะเปนและสถิติ และการฝกปฏิบัติการ

ดวยซอฟตแวรสําเร็จรปู 

 Vector and vector space, Matrixand matrix operation, Functionsand graphs, Limits  and 

Continuity, Differentiation and applications, Chain rule, Integration and applications, Numerical method 

for solution finding of linear and non-linear equation, an Introduction to the concepts of probability 

theory and statistics, and practicing with software package. 

AI 2203  ธุรกิจดิจทิัลและธุรกิจอัจฉริยะ   3(2/2-1/2-0) 

 )Digital Business and Business Intelligence) 

Prerequisite :none 

 ลักษณะธุรกิจดิจิทัลของอุตสาหกรรมซอฟตแวร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการดําเนินธุรกิจดิทิทัล การวางแผนทรัพยากรองคกรซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการบัญชีและการเงิน การบริหารงาน

บุคคล การจัดตารางการผลิต การจัดซื้อ การจัดการสินคาคงคลัง การขายและการตลาด การเสียภาษี  กฎหมายที่

เกี ่ยวของกับธุรกิจดิจิทัล หลักการและเทคนิคของธุรกิจอัจฉริยะซึ ่งครอบคลุมกระบวนการ การวิเคราะหขอมูล 

การตัดสินใจ และการแกปญหา โดยใชซอฟตแวรสําเร็จรูปและเครื่องมือที่เกี่ยวของ 

 Digital business type of software industry and other industries, Electronic commerce, Digital 

business process, Enterprise Resource Planning  )ERP  (including  Accounting and Financial, Human 

Resource management, Production scheduling, Purchasing, Inventory management, Sales and 

Marketing, Taxation, Digital business laws Business intelligence concept and techniques including 

Analyzing data, Decision-making, and Problem-solving by using software package and related tools. 

AI 2433 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับปญญาประดิษฐ 2    3(2/2-1/2-0)  

  (Mathematics and Statistics for Artificial Intelligence II) 

Prerequisite :AI 1433 

 ลําดับและอนุกรม อนุกรมเทเลอรและแมคคอลีน คาคลาดเคลื่อน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในการหารากของ

ระบบสมการไดแก ระเบียบวิธีกําจัดแบบเกาส และระเบียบวิธีการลดลงตามความชัน การประมาณคาในชวงและนอกชวง 
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การวิเคราะหการถดถอยแบบตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร  พีชคณิตเชิงเสน  ความนาจะเปนและการแจกแจงของ 

ตัวแปรสุม และการฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ 

Sequences and Series, Taylor and Maclaurin series, Error, Numerical method for finding the 

roots of systems of equations including Gaussian Elimination method and Gradient descent method, 

Extrapolation and Interpolation, Linear and Multiple regression analysis, Linear algebra, Probability and 

distribution of random variables, and practicing with software package or related programming 

language. 

EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพ    3(3/3-0-0) 

 (English Listening-Speaking for Professional Purposes) 

Prerequisite :GE 1063 

   ทักษะการฟงเพือ่ความเขาใจในเนื้อหาสาระจากส่ือประเภทตาง ๆ ทักษะการสนทนาการนําเสนอในทีป่ระชุม 

และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

   English Listening skill for general understanding from various media and English speaking 

skill including forming conversation, presentation and discussion in related study areas. 

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวชิาชีพ   3(3/3-0-0) 

 (English Reading-Writing for Professional Purposes) 

Prerequisite :GE 1063 

    ทักษะการอานเพื ่อความเขาใจ การจับใจความจากตําราวารสาร และบทความทางวิชาการ ทักษะ 

การเขียนรายงาน   ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงานโดยใชศัพท สํานวน  และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของ

นักศึกษา  ทักษะในการส่ือสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินชีวิตวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว 

  Reading skill for general understanding, obtaining main ideas from textbooks, journals and 

academic articles, report and presentation writing for projects employing lexis using expressions in 

related study areas, English communication skills to individuals working in the same field. 

AI 1103  หลักการและจริยธรรมสําหรับวิชาชีพปญญาประดิษฐ 3)2/2-1/2-0(  

 )Principles and Ethics for Artificial Intelligence Professional) 

Prerequisite :none 

 ความเปนมาของวิทยาการคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐ แขนงวิชาทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

ปญญาประดิษฐ  และอาชีพที่เกี่ยวของ ทักษะทางวิชาชีพไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การให

เหตุผล และการคิดเชิงวิพากษ การสื่อสารและการนําเสนอขอมูล การเขียนรายงานทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

และประเด็นทางสังคมที่มีตอการทํางานและการศึกษา จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม ๆ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร การปกปองขอมูลและความเปน

สวนตัว ทรัพยสินทางปญญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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  The history of Computer Science and Artificial Intelligence,  Field of study and Professional 

career for Computer Science and Artificial intelligence,  Professional skills include Qualitative and 

Quantitative data analysis, Reasoning and Critical thinking,  Information communication and 

presentation,  Professional report writing,  Codes of professional conduct  and social issues in the 

workplace and education, Professional ethics and social issues towards work and education,  Ethics in 

using of Internet, Artificial Intelligence, and new digital technology, Information technology laws 

related to computer crime,  Data and privacy protection,  Intellectual Property and other related laws. 

AI 1443 ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม 3(2/2-1/2-0) 

 (Operating System and Platform) 

Prerequisite :none 

 หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาที่ของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการบน

อุปกรณพกพา  การจัดการโปรเซสและเทรด การกําหนดการและการเลือกจายงานของการประมวลผล การประมวลผล

พรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของกระบวนการ การขัดจังหวะ ระบบนําเขาและแสดงผลลัพธ วงจรอับ การ

จัดการหนวยความจํา การจัดลําดับงานหนวยประมวลผลและการจัดสรรอุปกรณ หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวย

เก็บขอมูลสํารอง ระบบปฏิบัติการของอินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง  การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบปฏิบัติการ

แบบตาง ๆ  การรักษาความปลอดภัยและการปองกัน และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 Operating system structure,  the structures and functions of OS, Mobile Operating Systems, 

process management, Threads processing, Synchronization, Process synchronization, Interrupt 

structure, Input and output system, Deadlocks, Memory management, CPU scheduling, Virtual 

memory, Storage management, IoT Operating Systems, Data exchange between different operating 

systems, Resource allocation and protection in multiprogramming system and practices related to 

theories. 

AI 2213  ระบบฐานขอมูล 3(2/2-1/3-0) 

 (Database Systems) 

Prerequisite :none 

 แนวคิดฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล องคประกอบและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล 

แบบจําลองขอมูลตาง ๆ  วงจรชีวิตฐานขอมูล หลักการและทฤษฎีของแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบ

ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน การสืบคนขอมูลดวยภาษาเอสคิวแอล การประมวลผลกลุมงาน การควบคุมภาวะ

พรอมกัน การเรียกคืนขอมูล การสํารองฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยขอมูลฐานขอมูลแบบนิรนัย ขอมูลที่ไมสมบูรณ 

การจัดการขอมูลแบบกึ่งโครงสรางและไมมีโครงสราง และการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล 

Concepts of database and Database Management Systems  )DBMS (, Component and 

Architecture of database system, Data models, Database Life Cycle, Database designing, Normalization, 
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Queries with SQL language, Transaction processing, Concurrency control, Recovery control, Data 

backup, Data security, Deductive databases, Incomplete data, Semi-structured and Unstructured data 

management and development the application programs follow the principles of database systems. 

AI 2223 สวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 3(2/2-1/2-0) 

 (Brain Computer Interface) 

Prerequisite :none 

นิยาม ประวัติความเปนมา ขอดีและขอเสีย ของเทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร 

ความสําคัญของประสาทวิทยา การประมวลผลสัญญาณ และการเรียนรูของเครื่อง องคประกอบและชนิดของสวนตอ

ประสานระหวางสมองและคอมพิวเตอร กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหลากหลายของเสนประสาท พื้นฐานของ 

การตรวจคลื่นไฟฟาสมองและการบันทึกคลื่นไฟฟาสมอง การประยุกตใชเทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมองและ

คอมพิวเตอรทางการแพทยและทางดานที่ไมใชการแพทย แนวโนมของเทคโนโลยีสวนตอประสานระหวางสมองและ

คอมพิวเตอร การฝกปฏิบัติโดยใชอุปกรณและซอฟตแวรสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

Definitions, the history, Benefits and drawbacks of BCI, Primers on neuroscience, Signal 

processing, and machine learning, Case studies of BCIs based on multi-neuronal activity, 

Electroencephalography  )EEG (, and electrocorticography  )ECoG (, BCI applications for medical and non-

medical, BCI technology trends, Practice with related devices and software packages. 

AI 2303  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวธิี  3(2/2-1/3-0) 

 (Data Structure and Algorithms) 

Prerequisite :none 

การบริหารจัดการหนวยความจําขณะทํางาน การสรางโครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ไดแก แถวลําดับหลายมิติ 

ตัวชี้ รายการโยง กองซอน แถวคอย การเรียกซํ้า ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง ขั้นตอนวิธีการ

คนหา ขั้นตอนวิธีของกราฟ ขั้นตอนวิธีของขอความและสายอักขระ การเลือกใชโครงสรางขอมูลใหเหมาะสมกับปญหา 

และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง 

 Run-time memory management, Data structures implementation including Multi-

dimensional Array, Pointer, Linked list, Stack, Queue, Recursion, Tree, Hash table, Heap binary tree, 

Sorting algorithm, Searching algorithm, Graph algorithm, Text and string matching algorithms, Choosing 

the right data structure for the problem and practice with high-level programming language. 

AI 2313 วิศวกรรมซอฟตแวรและการพัฒนาระบบ 3(2/2-1/3-0) 

 (Software Engineering and System Development) 

Prerequisite :none 

ความหมายและความสําค ัญของวิศวกรรมซอฟตแวร  ว ัฏจ ักรและกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการซอฟตแวร การวัดคุณลักษณะของซอฟตแวร การประมาณขนาดและคาใชจาย
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ของโครงงาน การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การควบคุม และติดตามงานในโครงงาน การวิเคราะหความตองการ  

การออกแบบระบบและสวนตอประสานกับผูใช แนวทางการเขียนโปรแกรม การทดสอบซอฟตแวรและระบบแบบ

อัตโนมัติ การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบ  การฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสําเร็จรูปหรือเครื่องมือที่เกี่ยวของ 

 Principles and concepts of software engineering, Software life cycle and software 

development process, Projects planning, Software project management, Software metrics, Estimating 

the size and cost of the project  .Risk management in projects, Project scheduling and tracking, User 

requirements analysis, System design and User interface  )UI (, Programming guidelines, Automated 

Software and system testing, Software implementation and maintenance, Practicing with software 

package and related tools. 

AI 2403 หลักการและเทคนิคทางปญญาประดิษฐ 3(2/2-1/2-0) 

 (Principles and Techniques in Artificial Intelligence) 

Prerequisite :AI 2303 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการของปญญาประดิษฐ การแกปญหาเชิงการคนหา การแสดงความรูและ 

การอนุมานความรู หลักการของการเรียนรูของเครื่อง ระบบผูเชี่ยวชาญ โครงขายประสาทเทียมเบื้องตน ตรรกะคลุมเครือ

เบื้องตน การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาโปรแกรมสําหรับงานดานปญญาประดิษฐ และฝกปฎิบัติการดวยซอฟตแวร

สําเร็จรูปหรือภาษาโปรแกรมที่เกี่ยวของ  

 Basic knowledge  of  Artificial Intelligence,  Problem  solving by  searching,  Knowledge 

representation and inference, Machine learning concept, Expert systems, Introduction to neural 

networks, Introduction to fuzzy logic, Natural Language Processing, Programming language for Artificial 

Intelligence. 

AI 2443 ระบบเครือขายและความม่ันคง 3(2/2-1/3-0) 

 (Network System and Security) 

Prerequisite :none 

 แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขายสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่    สถาปตยกรรม

เครือขาย  มาตรฐานของเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่   แบบจําลองเชื่อมโยงโครงขายระบบเปดตัวกลางและ

อุปกรณเครือขาย   ชนิดรูปแบบของเครือขาย   การเชื่อมตอและการจัดกําหนดเสนทาง   การจัดการและการออกแบบ

ระบบเครือขาย   เครือขายเซ็นเซอร  อินเทอรเน็ตสําหรับทุกสรรพสิ่ง  การบริการแพลตฟอรมบนระบบประมวลผลแบบ

กลุมเมฆ  การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย   แนวโนมและการพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี 

 Concepts and elements of data communication, Wireless communication network, Mobile 

network, Network architecture, Standards of the wireless  communication network and mobile 

network, Open System Interconnection    ) OSI  (model, Media and network devices, Network topology, 
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Connections and routing, Network systems management and design, Sensor network,  Internet of think, 

Cloud Service, Network security, Trend and development the data communication and network 

system, and practices related to theories. 

AI 2503 อินเทอรเน็ตของสรรพสิง่ 3(2/2-1/2-0) 

 (Internet of Things) 

Prerequisite :none 

 การจําแนกประเภทและนิยามคําศัพทเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง )ไอโอที (องคประกอบของไอโอทไีดแก 

ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล แพลตฟอรมและบริการ สถาปตยกรรมทั่วไป กรอบงาน เครื่องมือ ไมโครคอนโทรลเลอร  

ตัวรับรู อุปกรณแสดงผล เอพีไอ การประยุกตใชไอโอที การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของไอโอที รวมถึงอุปกรณสําหรับ

การตรวจจับ การกระตุน การประมวลผล และการติดตอสื่อสาร การจัดเก็บ การวิเคราะห และการตีความขอมูลไอโอที 

การฝกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาโครงงานดานไอโอทีดวยอุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และภาษาโปรแกรมที่

เกี่ยวของ 

  Classification and terminology of IoT, Component of IoT including Hardware, Software, Data, 

Platforms and Services, IoT architecture, Frameworks, Tools, Microcontroller, Sensors, Output devices, 

APIs, Development of Internet of Things  (IoT) products and services including devices for sensing, 

Actuation, Processing, and communication, IoT data storing, Analyzing, and interpreting. Practice in 

designing and developing IoT projects with relevant tools, Software and programming languages. 

AI 3303 วิทยาการวิเคราะหขอมูลและการสรางภาพนามธรรม 3(2/2-1/2-0) 

 (Data Analytics and Visualization) 

Prerequisite :AI 2433 

กระบวนการของวิทยาการขอมูล การรวบรวมขอมูล การเตรียมขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล  

การตีความขอมูล ศัพทเฉพาะดานของวิทยาการวิเคราะหขอมูล ชนิดของวิทยาการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิง

คนหาและการสรางภาพนามธรรม ความเขาใจขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา การวิเคราะหเชิงทํานาย และ 

การวิเคราะหเชิงใหคําแนะนํา และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสําเร็จรูป 

Data science process  :Data collecting, Data preprocessing, Data modeling, Data interpreting .

Data analytic terminologies, Types of data analytics, Data exploration and visualization, Understanding 

data with descriptive, Predictive and prescriptive analytics, and practices with programming language or 

software packages. 
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AI 3403 ระบบผูเชี่ยวชาญ 3(2/2-1/2-0) 

 (Expert System) 

Prerequisite :AI 2403 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ องคประกอบของระบบผูเชี่ยวชาญ ประเภทของระบบผูเชี่ยวชาญ 

วิศวกรรมองคความรู การแทนองคความรู กลไกการอนุมานและการใหเหตุผล ความไมแนนอน กระบวนการสรางระบบ

ผูเชี่ยวชาญ การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ การประยุกตใชงานระบบผูเชี่ยวชาญ และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรม

หรือซอฟตแวรสําเร็จรูป 

Introduction to Expert System, Expert System components, Expert Systems types, 

Knowledge engineering, Knowledge representation, Reasoning and Inference Engine, Uncertainty, The 

Process of building an Expert Systems, Expert Systems  development  and  applications of Expert 

Systems, and practices with programming language or software packages. 

AI 3413 การเรียนรูของเคร่ือง 3(2/2-1/2-0) 

 (Machine Learning) 

Prerequisite :AI 2403 

หลักการการเรียนรู ของเครื ่อง การเรียนรู แบบมีผู สอน ทฤษฎีการเรียนรู  การเรียนรู เชิงลึก ทฤษฎี 

การตัดสินใจแบบเบย การจําแนกประเภทเชิงเสน แบบจําลองความนาจะเปน แบบจําลองเครือขายเสนประสาท  

ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเคอรเนล การประเมินผลแบบจําลองและการเปรียบเทียบ การเรียนรู แบบไมมีผู สอน  

การจําแนกหมวดหมูดวยวิธีเพื่อนบานที่ใกลที่สุด การเรียนรูแบบเสริมกําลัง การสรุปอางอิงเชิงสาเหตุ และการฝก

ปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสําเร็จรูป 

 Machine Learning Concepts, Supervised learning, Learning theory, Deep learning, Bayesian 

decision theory, Linear classification, Probabilistic models, Artificial Neural Networks, Support Vector 

Machines, Kernel, Model assessment and comparison, Unsupervised learning, Nearest Neighbor 

classification, Reinforcement learning, Causal Inference, and practices with programming language or 

software packages. 

AI 3423 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  3(2/2-1/2-0) 

 (Natural Language Processing) 

Prerequisite :AI 2403  

หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะหคํา การวิเคราะหเชิงวากยสัมพันธ การวิเคราะหเชิง

ความหมาย ปญหาและความกํากวมในภาษาธรรมชาติ ความเกี่ยวพันระหวางประโยค และการฝกปฏิบัติการดวยภาษา

โปรแกรมหรือซอฟตแวรสําเร็จรูป 

https://www.guru99.com/expert-systems-with-applications.html%2311
https://www.guru99.com/expert-systems-with-applications.html%2311
https://www.guru99.com/expert-systems-with-applications.html%2311
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 Principles of Natural Language Processing, Lexical Analysis, Syntactic Analysis, Semantic 

Analysis, Problems and Ambiguities in Natural Language, Relation between sentences ,and practices 

with programming language or software packages. 

AI 3443 ความม่ันคงทางไซเบอร 3(2/2-1/2-0) 

 (Cyber Security) 

Prerequisite :AI 2443 

ประวัติความเปนมาของความมั่นคงทางไซเบอร อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรและทางไซเบอร ภัยคุกคามตอ

ความมั่นคงทางไซเบอร  ประเภทของผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรและทางไซเบอร ชองโหวและความเสี่ยงทาง 

ไซเบอร การโจมตีและความมั่นคงของเว็บ นโยบายความมั่นคงทางไซเบอร หลักการขั้นพื้นฐานของวิทยาการรหัสลับและ

นิติวิทยาศาสตรดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวของ การฝกปฏิบัติการดวยซอฟตแวรสําเร็จรูปและเครื่องมือที่เกี่ยวของ 

 History of Cyber security, Computer crime  and Cybercrime, Cyber security threat,  Computer 

and Cyber criminals, Cyber risk and vulnerability, Web attack and security, Basic concept of 

cryptography and digital forensic, Cyber security policy and related laws, and practices with software 

package and related tools. 

AI 4903 โครงงานปญญาประดิษฐแบบผสมผสาน  3(0-3/9-0) 

 (Hybrid Artificial Intelligence Project) 

Prerequisite :Senior Standing 

  พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องโดยบูรณาการความรูตาง ๆ ที่เรียนมาเพื่อการออกแบบและการใชงานอยางเปน 

รูปธรรมปญหาที่เลือกตองเปนปญหาที่มีการวิเคราะหการออกแบบและการหาคําตอบโดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปน

ผูใหคําแนะนําและมีการสอบปากเปลาพรอมสงเอกสารโครงงานตามชวงเวลาที่กําหนด 

 Development of projects by integrating the knowledge to design and usability substantially .

Selected issues need to be a problem with the analysis, Design and finding the answer   .Project 

advisors who construct advice and oral examination form   .The researcher submits the project 

documents at the specified time. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเอกเลือก 

AI 3203 ระบบสารสนเทศทางชีวภาพ  3(2/2-1/2-0) 

 (Bioinformatics) 

Prerequisite :AI 2403 

ความรู พ ื ้นฐานทางชีวว ิทยาระดับโมเลกุล ปฏิส ัมพันธ ก ันระหวาง ด ีเอ ็นเอ อารเอ ็นเอ โปรตีน  

การประยุกตใชคอมพิวเตอรรวมกับฐานขอมูลทางชีวสารสนเทศในการวิเคราะห การจัดเรียงลําดับรหัสดีเอ็นเอ และ

โปรตีน เพื่อศึกษาการทํางานของยีน หนาที่ของโปรตีน  

Basic knowledge of molecular biology, Interaction of DNA, RNA, Protein, Application of 

computer and Bioinformatics networks to data analysis, DNA sequences alignment to study gene 

expression, Protein function. 

AI 3313 ขั้นตอนวิธีทางปญญาประดิษฐ  3(2/2-1/2-0) 

 (Artificial Intelligence Algorithms) 

Prerequisite :AI 2303 

 ภาพรวมของปญหาการหาคาเหมาะที่สุดและกรณีศึกษา บทนําเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีแบบเมตาฮิวริสติกและ

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ ทบทวนสั้น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการคนหาทั่วไป ขั้นตอนวิธีเลียนแบบการอบออน ขั้นตอน

วิธีการคนหาแบบทาบู  ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีหาคาเหมาะสมที่สุดดวยระบบอาณาจักรมด ขั้นตอนวิธีหาคา

เหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค ขั้นตอนวิธีการคนหาบริเวณใกลเคียงแบบผันแปร ขั้นตอนวิธีการคนหาบริเวณใกลเคียง

ขนาดใหญที่ดัดแปลงได ขั้นตอนวิธีลูกผสม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการอื่น ๆ การประยุกตใชขั้นตอนวิธีการแกปญหาหาคาที่

เหมาะสมที่สุดกับกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 

 Overview of optimization problems and case studies, Introduction to meta-heuristic and 

evolutionary algorithms, A brief review of conventional search algorithms, Simulated annealing 

algorithm, Tabu search algorithm, Genetic algorithm, Ant colony optimization algorithm, Particle 

Swarm optimization algorithm,  Variable neighborhood search, Adaptive large neighborhood search, 

Hybrid algorithm, Other evolutional algorithms, Application of  optimization problems  algorithm with 

case studies, and practicing with programming language or related software . 

AI 3433 โครงขายประสาทเทยีมเบ้ืองตน 3(2/2-1/2-0) 

 (Introduction to Neural Network) 

Prerequisite :AI 3413 

ทฤษฎีและการประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมและตรรกะฟซซีประกอบดวย เพอรเซ็บตรอนแบบหลายชั้น 

แผนผังการกอรางตัวเอง โครงขายแบบเรเดียลเบสิส โครงขายแบบฮ็อบฟลด โครงขายแบบวนกลับมาอีก ทฤษฎีฟซซีเซ็ต 
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การควบคุมแบบตรรกะฟซซีและโครงขาย ประสาทฟซซีแบบปรับตัวเอง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและการคํานวณเชิง

วิวัฒนาการ การประยุกตใชในการควบคุม การจํารูปแบบ การจําลองระบบที่ไมเปนเชิงเสน การประมวลภาพและเสียงพูด 

  Theory and applications of artificial neural networks and fuzzy logic including multi-layer 

perceptron. Self-organization maps. Radial basis networks. Hopfield networks. Recurrent networks. 

Fuzzy set theory . Fuzzy logic control and adaptive fuzzy neural networks. Genetic algorithm and 

evolutionary computation. Applications to control, Pattern recognition, Nonlinear system modeling, 

Speech and image processing. 

AI 3453 การเรียนรูเชิงลกึ  3(2/2-1/2-0) 

 (Deep Learning) 

Prerequisite :AI 2403 

ภาพรวมของการเรียนรูเชิงลึก การเรียนรูเชิงลึกโดยใชซีพียูและจีพียู วิธีการเคลื่อนลงตามความชัน การแพร

ยอนกลับ ฟงกชันเปาหมายและฟงกชันการสูญเสีย การเตรียมขอมูล โครงขายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ การฝก

ทักษะโดยใชซอฟตแวรเฟรมเวิรกมาตรฐานของการเรียนรูเชิงลึก 

Overview of deep learning, deep learning with CPU vs  .GPU,  Gradient descent, Back 

propagation, Objective and loss functions, Data preprocessing, Convolutional Neural Network  )CNN (, 

Practice by using a standard deep learning framework. 

AI 3463 การประมวลผลแบบขนาน  3(2/2-1/2-0) 

 (Parallel Computing) 

Prerequisite :none 

 ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการคํานวณแบบขนาน การเขียนโปรแกรมแบบขนาน แนวความคิดและคําศัพท

ทั่วไปเกี่ยวกับการคํานวณแบบขนาน สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสําหรับ

การประมวลผลมากกวาหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน การแบงงาน การกระจายงานที่เหมาะสมสําหรับปญหาประเภทตาง ๆ 

การประยุกตใชหนวยความจํารวม และหนวยความจําแบบกระจาย 

 Study to overviews of parallel computing, Parallel programming, Concepts and 

terminologies of parallel computing, Computer architecture for parallel processing, Design and time 

sharing, Multitasking sharing, Problems of different types, Virtualization and common memory 

application, and distributed memory. 
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AI 3473 คอมพิวเตอรวทิัศน 3(2/2-1/2-0) 

 (Computer Vision) 

Prerequisite :none 

 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอรวิทัศน การเกิดภาพ การเก็บภาพ แบบจําลองสี ทฤษฎีการประมวลผลภาพ 

การตรวจหาวัตถุ การติดตามวัตถุ การสอบเทียบกลอง การคํานวณพิกัด 3 มิติจากภาพ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับ

ทฤษฎี 

 Concepts of computer vision system, Image formation, Image acquisition, Color model, 

theory of image processing, Object detection, Object tracking, Camera calibration, 3-D reconstruction, 

and practices related to theories. 

AI 3503  วิศวกรรมระบบฝงตัว 3(2/2-1/2-0) 

 (Embedded System Engineering) 

Prerequisite :AI 2503 

 แนะนําเบื้องตนเกี ่ยวกับคุณสมบัติของระบบฝงตัวและการออกแบบ กระบวนการออกแบบระบบฝงตัว 

สถาปตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร (ไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิตชนิดชิบเดียวคือ ริสก) สัญญาณควบคุมและ

สัญญาณสถานะ การทํางานแบบสายทอ ชุดคําส่ัง สถาปตยกรรมการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การเขาถึงขอมูลความเร็ว

สูง การออกแบบหนวยความจํา การเขาถึงหนวยความจําโดยตรง (ดีเอ็มเอ) การทํางานแบบสายทอซอฟตแวร อุปกรณ

ตรรกะแบบสรางโปรแกรมได อุปกรณแถวลําดับประตูสัญญาณที่สรางโปรแกรมได มาตรฐานการสื่อสารขอมูลดิจิทัล (การ

สื่อสารแบบอนุกรม) ระบบปฏิบัติการที่มีการประมวลผลแบบทันที การจําลองการทํางานของฮารดแวรซอฟตแวร ระบบ

ฝงตัวขั้นพื้นฐานพลังงานตํ่าและการออกแบบ กรณีศึกษาและนวัตกรรมโครงงานวิศวกรรมระบบฝงตัวดานสุขภาพและ

ดานอื่น ๆ  และการฝกปฏิบัตกิารที่เกีย่วของกับทฤษฎีดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสําเร็จรูป  

 Introduction to the features of embedded system and design, Embedded system design 

process. Microcontroller architecture (the 8-bit RISC single-chip microcontroller), Control and status 

signal, Pipeline, Instruction set. Architecture of digital signal processing, High-speed data access, 

Memory design, Direct Memory Access (DMA), Software pipeline, Programmable Logic Device (PLC), 

Field Programmable Gate Array (FPGA), Digital data communication standards (Serial communication), 

Real-time Operating System, Hardware-software simulation, Basic low power embedded system and 

design, Embedded system case study and innovative projects about healthcare and others, and 

practices with related theories by using programming language or software packages. 
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AI 4203 หลักพื้นฐานของวิทยาการหุนยนตสําหรับปญญาประดิษฐ  3(2/2-1/2-0) 

 (Basic Principles of Robotics for Artificial Intelligence) 

Prerequisite :AI 2503 

 ภาพรวมของวิทยาการหุนยนต การจําแนกประเภทของหุนยนต จลนศาสตรเบื้องตน ตัวรับรูและอุปกรณขับ 

พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับหุนยนต การส่ือสารและการควบคุมการทํางานขั้นพื้นฐานของหุนยนต 

 Overview of robotics, Robot classification, Elementary kinematics, Sensors and actuators, 

Basic electronics for robots, Communication and basic control operations of robots. 

AI 4403 การคํานวณควอนตัม  3(2/2-1/2-0) 

 (Quantum Computing) 

Prerequisite :none   

 พื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม กลศาสตรควอนตัมของระบบเปด ความยุงเหยิง แนวคิดของทฤษฎีความ

ซับซอน วงจรควอนตัม ขั้นตอนวิธีควอนตัม การฝกทักษะดวยกรณีศึกษาทางดานการคํานวณควอนตัม 

 Basics of quantum mechanics, Quantum mechanics of open systems, Entanglement, 

Concept of complexity theory, Quantum circuits, Quantum algorithms, Practice by case studies of 

quantum computing. 

AI 4413  การคํานวณแบบกริดและคลาวด  3(2/2-1/2-0) 

 (Grid and Cloud Computing) 

Prerequisite :none 

 หลักการของเทคโนโลยีกริด  ประโยชนและการประยุกตใชเทคโนโลยีกริด ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  

ระบบกริดมิดเดิลแวร  การบริการและการพัฒนาของกริดและกลุ มเมฆ  สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกริด  

สถาปตยกรรมการคํานวณแบบกลุมเมฆ การทําเสมือนจริงดานตางๆ ไดแก หนวยประมวลผลกลาง เครือขาย ระบบ

จัดเก็บ ประเด็นดานความปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทําแมบรีดิวซเบื้องตน และกรณีศึกษา 

 Principles of grid computing, Benefits and applications of grid technology, High performance 

computing system technology, Grid middleware, Grid and cloud services and development, Grid 

computing architectures, Cloud computing architectures, Various virtualizations e.g. Central Processing 

Unit (CPU), Network systems, Storage systems, Security and privacy issues, Introduction to map reduce 

and case studies. 

AI 4423 การจําลองแบบดวยคอมพวิเตอร 3(2/2-1/2-0) 

 (Computer Simulation) 

Prerequisite :none 

 แนวคิดของการจําลองดวยคอมพิวเตอร ชนดิของการจําลองดวยคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรมและซอฟตแวร

สําหรับการจําลองดวยคอมพิวเตอร   การประยุกตใชการจําลองดวยคอมพิวเตอร กระบวนการของการจําลองดวย
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คอมพิวเตอร การสรางตัวแบบของการจําลองดวยคอมพิวเตอร ความสมเหตุสมผลของตัวแบบการจําลอง และการฝก

ปฏิบัติการที่สอดคลองกับทฤษฎีดวยภาษาโปรแกรมหรือซอฟตแวรสําเร็จรูป 

 Concepts of Computer Simulation, Types of Computer Simulation, Programming languages 

and software for Computer Simulation, Applications of Computer Simulation, Computer Simulation 

process, Simulation model construction, Validation of simulation models, and practices with related to 

theories by using programming language or software packages 

AI 4443 วิทยาการรหัสลับ  3(2/2-1/2-0) 

  (Cryptography) 

Prerequisite :AI 3443 

 นิยามและวิวัฒนาการของวิทยาการรหัสลับ ฟงกชันแฮชและขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตรที ่เกี ่ยวของกับ

วิทยาการรหัสลับ ขั้นตอนวิธีการของวิทยาการรหัสลับแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร การทํางานของระบบการเขารหัส

แบบกุญแจสาธารณะ เทคโนโลยีโครงสรางพื้นฐานกุญแจสาธารณะ ประเด็นความมั่นคงกับวิทยาการรหัสลับ การโจมตี

ระบบวิทยาการรหัสลับ มาตรฐานวิทยาการรหัสลับ การฝกปฏิบัติดวยโปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของกับวิทยาการรหัสลับ 

 Definition and the evolution of Cryptography, Hash function and Mathematical algorithms 

used in Cryptography, Symmetric and asymmetric cryptography algorithms, The operations of Public 

Key cryptosystems, Public Key Infrastructure technology, Security issues with cryptography, Attacks on 

cryptosystems, Cryptographic standards .Practice with applications related to cryptography. 

AI 4803 หัวขอพิเศษสําหรับปญญาประดิษฐ 3(3/3-0-0) 

  (Special Topics for Artificial Intelligence) 

Prerequisite :AI 2403 

 หัวขอที ่เปนความรู ใหมหรือกําลังเปนที ่สนใจทางดานปญญาประดิษฐ โดยหัวขอเรื ่องเปลี ่ยนไปตาม 

ดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

 New knowledges or interesting topics in artificial intelligence that are currently in use .

Topics may vary from year to year recommended by instructor according to current social and 

modern technology. 

AI 4813 หัวขอพิเศษทางการเขียนโปรแกรมดานปญญาประดิษฐ  3(2/2-1/3-0) 

(Special Topics in Artificial Intelligence Programming) 

Prerequisite :AI 2403 

 หัวขอที่เปนความรูใหม หรือกําลังเปนที่สนใจทางดานการเขียนโปรแกรมดานปญญาประดิษฐ โดยหัวขอเรื่อง

เปล่ียนไปแตละปการศึกษาตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
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  New knowledges or interesting topics in Artificial Intelligence programming that are 

currently in use  .Topics may vary from year to year recommended by instructor according to current 

social and modern technology. 

AI 4916  สหกจิศึกษา   6(0-0-6/40) 

   (Cooperative Education) 

Prerequisite :Consent of Instructor 

  ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในองคกร โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา

และไดทํางานตรงตามศาสตรวิชาชีพ  และมีประโยชนตอองคกรที่ฝกปฏิบัติ  ซึ่งกําหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่สามารถ

ทําสําเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยนักศึกษ าตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง  

 Computer science training for students to get practical experience in the organization  .By 

allowing students to take action full time in related field .Benefits of the organizations that are defined 

by a special project that can be accomplished a semester . The students must attend continuing 

practice of not less than 600 hours. 


