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หลักสูตรวิ ชาโท (Minor Program)
ส่วนงานวิ ชาการ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิ ชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1.1 ชื่อหลักสูตรวิ ชาโท
(ภาษาไทย)
:
(ภาษาอังกฤษ)
:

วิศวกรรมระบบไอโอทีและระบบอัจฉริยะ
IoT System Engineering and Smart System

1.2 รูปแบบของหลักสูตร
 หลักสูตรปกติ
 หลักสูตรนานาชาติ
ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
1.3 สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการสภาวิ
่
ชาการ ครัง้ ที่ ............/.............
เมื่อวันที.่ .................. เดือน............................. พ.ศ. ......................
1.4 ชื่อ นามสกุล อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ
ชื่อ รองศาสตราจารย์ บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุลแก้ว ตังติสานนท์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เกล็ดดาว สัตย์เจริญ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
อีเมล์ boonchana.pu@kmitl.ac.th โทร. 087-447-5555
1.5 สถานที่จดั การเรียนการสอน
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (กรุงเทพฯ)
1.6

คุณสมบัติของผู้เข าศึกษา
1) นักศึกษาทุกหลักสูตรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มคี วาม
ประสงค์จะได้รบั ความรู้ทางด้านระบบไอโอที และระบบอัจฉริยะ และต้องการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งานกับงานในสาขาของนักศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 หลักการและเหตุผล
ในโลกปั จจุบนั ที่ระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของ
มนุ ษย์ รวมถึงอุตสาหกรรมในยุค 4.0 หนึ่งในเทคโนโลยีนัน้ คือ ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ หรือ
ระบบไอโอที (IoT : Internet of Things) และระบบอัจฉริยะ ซึง่ ทาให้รฐั บาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
และสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมและการบริก ารดิจิท ัล ในยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี รวมถึง การส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมระบบอัจฉริยะในแต่ละภาคส่วน รวมทัง้ อุตสาหกรรม New S-curve ที่มอี ุตสาหกรรมใหม่
ทางด้านดิจิทลั รวมถึงอุตสาหกรรมที่ผ่านมาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ ดังนัน้ เทคโนโลยีระบบ
อินเตอร์เ น็ต ในทุก สรรพสิ่ง จึง มีค วามส าคัญ และสามารถประยุกต์ใ ช้ไ ด้กับ ทุกศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม (Smart Industry) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านการเกษตร (Smart
Farm) การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในทุ ก ๆ ศาสตร์ลว้ นแต่ต้องการใช้เทคโนโลยี
อิน เตอร์เ น็ ต ในทุ ก สรรพสิ่ง ซึ่ง เป็ น การใช้เ ทคโนโลยีดิจิท ัล ระบบเซ็น เซอร์ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การ
ติดต่อสื่อสาร การพัฒนาแอพพลิเคชัน รวมไปถึงการปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้งาน ดังนัน้ หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตในทุก สรรพสิง่ เพื่อประยุกต์ใช้งานกับศาสตร์ท่เี กี่ยวข้องกับด้านผู้เรียน
เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทด่ี ที ส่ี ุด และต่อยอดสูก่ ารพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
2.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1) ความรูท้ างด้านวิศวกรรม พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ความรูท้ างด้าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ พืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์เกีย่ วกับระบบไอโอทีและ
ระบบอัจฉริยะ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการทางานได้
2) การวิเ คราะห์ปัญ หาทางวิศ วกรรม สามารถระบุปัญ หา ตัง้ สมการความสั มพันธ์ สืบค้นทาง
เอกสาร และแก้ไขปั ญหาทางวิศวกรรมที่ซบั ซ้อ น จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและ
เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระบบไอโอที
และระบบอัจฉริยะได้อย่างถูกต้อง
3) การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคาตอบของปั ญหา สามารถหาคาตอบของปั ญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางระบบไอโอทีและระบบอัจฉริยะตามความ
ต้อ งการและข้อ ก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อ ก าหนดด้า นสังคม ความปลอดภัย การอนามัย และ
สิง่ แวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
4) การพิจารณาตรวจสอบ สามารถตรวจสอบ วินิจ ฉัย ประเมินผล งานและปั ญหาทางวิศวกรรมที่
ซับซ้อน
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ซึ่งครอบคลุมถึงการตัง้ สมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมาย
ข้อมูล และสังเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ ให้ได้ผลสรุปทีถ่ ูกต้องตามหลักเหตุผล
5) การใช้อุปกรณ์เ ครื่อ งมือทันสมัย สามารถสร้าง เลือก และประยุ กต์ใชเ้้ทคนิควิธี ทรัพยากร
อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพ
สิง่ และระบบอัจฉริยะ ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย โดยคานึงถึงข้อกาหนดและข้อจากัดของเครื่องมือ
และอุปกรณ์นนั ้
6) การทางานร่วมกันเป็ นทีม สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ที่มคี วามหลากหลายในสหสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทางานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผูน้ ากลุ่มได้
7) การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทัวไปได้
่
อ ย่างมี
ประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม
ตลอดจนสามารถออกคาสังและรั
่
บคาสังงานได้
่
อย่างชัดเจน
8) กิจกรรมสังคม สิง่ แวดล้อม การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น และวิชาชีพวิศวกรรม มีความเข้าใจและมีความ
รับ ผิด ชอบต่ อ การปฏิบัติว ิช าชีพ วิศ วกรรมต่ อ บริบ ทของสัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม และสามารถการ
ประเมินผลกระทบของการแก้ปัญ หาทางวิศวกรรมที่ซบั ซ้อนต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และการพัฒนาที่
ยังยื
่ น
9) จรรยาบรรณวิช าชีพ มีค วามเข้า ใจและยึด มัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และยึด ถือ ตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
10) การบริหารงานทางวิศวกรรมและการลงทุน มีความรูแ้ ละความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์การ
ลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยคานึงถึงความเสีย่ งและการเปลีย่ นแปลง
11) การเรียนรูต้ ลอดชีพ ตระหนักถึงความจาเป็ น และมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ตลอดชีพ
2.3 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิ ชา
2.3.1 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิ ชาบังคับ
หมวดวิ ชาเลือก
รวม
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15

หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
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2.3.2 รายวิ ชา
หมวดวิ ชาบังคับ 9 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
01236256 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS
01236255 พืน้ ฐานระบบไอโอที
INTRODUCTION TO INTERNET OF THINGS
01236261 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
หมวดวิ ชาเลือก เลือกเรียน 6 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
01236260 ระบบไซเบอร์ทางกายภาพและเซ็นเซอร์
CYBER-PHYSICAL SYSTEM AND SENSOR
01236259 ระบบโครงข่ายไอโอทีและการสือ่ สารข้อมูล
IOT NETWORKS AND DATA COMMUNICATIONS
01236263 ระบบไอโอทีในอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS
01236262 การออกแบบเชิงปฏิสมั พันธ์
INTERACTION DESIGN
01236264 ปั ญญาประดิษฐ์ในทุกสรรพสิง่
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF THINGS
01236265 ระบบความมันคงทางไซเบอร์
่
CYBER SECURITY SYSTEMS
01236336 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
DATA ANALYTICS

หน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.3.3 แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิ ชา

รหัสวิ ชา
01236255 พืน้ ฐานระบบไอโอที
INTRODUCTION TO INTERNET OF THINGS

หน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
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รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
01236256 ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS

หน่ วยกิ ต
3 (2-2-5)

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาพิ เศษ (Summer)
รหัสวิ ชา
รายวิ ชา
01236261 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
รหัสวิ ชา
0123xxxx ELECTIVE
รหัสวิ ชา
0123xxxx ELECTIVE

หน่ วยกิ ต
3 (3-0-6)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รายวิ ชา

หน่ วยกิ ต
3 (x-x-x)

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รายวิ ชา

หน่ วยกิ ต
3 (x-x-x)

2.3.4 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิ ชา
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
01236256 MICRONCONTROLLER AND
EMBEDDED SYSTEMS
01236255 INTRODUCTION TO INTERNET
OF THINGS
01236261 MOBILE APPLICATION
DEVELOPMENT
01236260 CYBER-PHYSICAL SYSTEM
AND SENSOR
01236259 IOT NETWORKS AND DATA
COMMUNICATIONS
01236263 INDUSTRIAL INTERNET OF
THINGS
01236262 INTERACTION DESIGN

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
01236264 ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF
THINGS
01236265 CYBER SECURITY SYSTEMS
01236336 DATA ANALYTICS

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


























































หมายเหตุ



ผลการเรียนรูห้ ลัก
ผลการเรียนรูร้ อง

ภาคผนวก
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คาอธิ บายรายวิ ชา
01236255

พืน้ ฐานระบบไอโอที
3 (2-2-5)
INTRODUCTION TO INTERNET OF THINGS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
หลักการพืน้ ฐานภาพรวมของสหวิทยาการของระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่
(ไอโอที)
มาตรฐานและเทคโนโลยีของไอโอที
สถาปั ตยกรรมไอโอที
การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบไอโอที
เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ของไอโอที พืน้ ฐานของระบบสือ่ สาร เครือข่าย และโพรโทคอลระบบไอโอที
ซอฟต์แวร์ หลักการเบือ้ งต้นของกระประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและเอดจ์ หลักการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของระบบไอโอที ปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานการโปรแกรมและระบบสมองกลฝังตัวสาหรับระบบ
ไอโอที การประยุกต์ใช้งานระบบไอโอทีในอุตสาหกรรมระบบอัจฉริยะต่าง ๆ
An introductory overview of the multi-disciplinary field of Internet of Things (IoT). IoT
standard and technology. IoT Architecture; IoT development platform; Sensor technology for IoT;
introduction of IoT communications, networks and protocols; introduction to cloud and edge
computing; introduction to dana analytics and big data for IoT system. Practice about basic
embedded system and programming for IoT. IoT application for smart system industry.

01236256

ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกลฝังตัว
3 (2-2-5)
MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
พืน้ ฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์สาหรับไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบสมองกล
ฝัง สถาปั ตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบอินพุตเอาต์พุต อินเทอร์รพั ท์ การอินเตอร์เฟสเชื่อมต่อ
การสือ่ สารอนุกรม เอสพีไอ ไอสแควร์ซี ไทม์เมอร์ การแปลงแอนะล็อกเป็ นดิจทิ ลั พืน้ ฐานการออกแบบ
ระบบสมองกลฝังตัว
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับพืน้ ฐานการประยุกต์ใช้งานและการโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น การใช้งานบอร์ดอาร์ดโู น่ อีเอสพี32 หรือราสเบอรรีพาย การพัฒนาเป็ น
โครงงานเบือ้ งต้น
This course instructs students about basic of electronic and computer for microcontroller
and embedded systems microcontroller architecture; GPIO system; interrupt; interfacing; serial
communication UARTS; SPI; I2C; timers; Analog-to-Digital Convertor; principle of embedded
system design; practice about basic microcontroller application and programming such as
Arduino, ESP32, or Raspberry Pi; development for preliminary project.
หลักสูตรวิชาโท อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ และระบบอัจฉริยะ
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01236259

ระบบโครงข่ายไอโอทีและการสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
IOT NETWORKS AND DATA COMMUNICATIONS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
แนะนำการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายในระบบไอโอที แบบจําลอง OSI โพรโทคอลและมาตรฐานของ
อีเทอร์เน็ต ชุดโพรโทคอล TCP/IP ชนิดของสื่อสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมการใช้สื่อ การ
ควบคุมความผิดพลาดการสื่อสารข้อมูลการควบคุมการไหลของข้อมูลแบบหยุดคอย เครือข่ายแบบแลน
เครือข่ายเสมือน โพรโทคอลในชั้นเครือข่ายและแอปพลิเคชันที่นิยมในระบบไอโอที เช่น CoAP, AMQP,
MQTT, XMPP และ 6LoWPAN พื ้ น ฐานโพรโทคอลสื ่อ สารไร้ส ายในระบบไอโอที เช่ น WLAN, Zigbee,
LoRaWAN, Bluetooth หรือ NB-IoT ความปลอดภัยในเครือข่าย
Overview of the data communications and IoT Networks; OSI model; ethernet protocol
and standards; TCP/IP protocol suite; medium types and network devices; medium access
controls: error controls; flow controls, some IoT application-layer and network-layer protocols
including CoAP, AMQP, MQTT, XMPP and 6LoWPAN, wireless protocols relevant to Internet of
Things (IoT) such as WLAN (IEEE 802.11), Zigbee (IEEE 802.15.4), LoRaWAN, Bluetooth, NB-IoT,
network security.
01236260

ระบบไซเบอร์ทางกายภาพและเซ็นเซอร์
3 (2-2-5)
CYBER-PHYSICAL SYSTEM AND SENSOR
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
หลักการพื้นฐานของระบบไซเบอร์ทางกายภาพ การบูรณาการของโลกไซเบอร์และโลกกายภาพ และ
ระบบเซ็นเซอร์ในทุกสรรพสิ่ง พื้นฐานการวัดและควบคุมอุปกรณ์ องค์ประกอบทางกายภาพของเซ็นเซอร์
คุณลักษณะและการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์เชิงกล เซ็นเซอร์แม่เหล็ก เซ็นเซอร์ความร้อน
เซ็นเซอร์เคมี เซ็นเซอร์ชีวภาพ เป็นต้น การประมวลผลปลายทาง และอินเตอร์เฟสกับไมโครคอนโทรลเลอร์
การประยุกต์ใช้งานโมดูลเซนเซอร์กับระบบไซเบอร์ทางกายภาพ
the basic knowledge of cyber-physical system, integrated of cyber word and physical
world and sensorization of things, introduction to measurement and control devise. Physical
components for sensor applications; the basic characteristics of sensors and the application
areas such as mechanical sensor, magnetic sensor, heat sensor, mechanical sensor, biosensor;
How to microcontroller interface to sensor, Sensor modules applications with cyber-physical
system.
หลักสูตรวิชาโท อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ และระบบอัจฉริยะ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์

9

01236261

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมไบล์
3 (2-2-5)
MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
แนวคิดพื้นฐานในการการพัฒนาแอปพลิเคชันโมไบล์ แพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันโมไบล์
ภาพรวมของสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันโมไบล์ การใช้งานและการออกแบบสำหรับอุปกรณ์โมไบล์ การ
ทดสอบแอปพลิเคชันโมไบล์องค์ประกอบการปฏิสัมพันธ์โมไบล์ วงจรชีวิตของแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน
การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การใช้งานส่วนติดต่อภายนอกกับแอปพลิเคชันโมไบล์
Mobile technology's historical development; Mobile application development
platforms; Mobile application development roadmaps; Usability and design issues for mobile
devices; Testing of mobile applications; Various mobile interface elements; Application’s life
cycle; Interface for different device sizes; Using external APIs and services within mobile
applications.
01236262

การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-6)
INTERACTION DESIGN
PREREQUISITE: NONE
แนะนําเกี่ยวกับการปฏิสัมพัน ธ์ร ะหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์การออกแบบส่วนปฏิส ัมพันธ์อัน
ประกอบด้วย การสํารวจความต้องการ การวิเคราะห์การออกแบบ การทําแบบจําลอง การประเมิน และการ
นําไปใช้งาน โดยคํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการทําความเข้าใจ รวมถึงปฏิกริยาของมนุษย์การ
พิจารณาเทคโนโลยีสมัยใหม่สําหรับการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์รวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การออกแบบที่เหมาะสม
Introducing Human Computer Interaction (HCI), Interaction Design composed of
requirements gathering, analysis, design, prototyping, evaluation and deployment that concern
to human factors: perception, cognition and action. Modern Human Computer Interfacing
technologies and User experiences should be determined to give a proper design.
01236263

ระบบไอโอทีในอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE

หลักสูตรวิชาโท อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ และระบบอัจฉริยะ
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ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไอโอทีในอุตสาหกรรม (ไอไอโอที) พื้นฐานตัวโปรแกรมควบคุมเชิง
ตรรกะ (พีแอลซี) ในระบบไอไอโอที พื้นฐานระบบควบคุม เชิงลำดับ การโปรแกรมพีแอลซี การพัฒนาด้วย
ภาษาแลดเดอร์ พื้นฐานการควบคุมในอุตสาหกรรม ระบบสื่อสารข้อมูลโครงข่ายในอุตสาหกรรม ระบบ
เซ็นเซอร์ในไอไอโอที เครือข่ายและโปรโตคอลในอุตสาหกรรมไอโอที การพัฒนาและออกแบบระบบไอไอโอที
อุตสาหกรรม 4.0 ระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบเมืองอัจฉริยะ และระบบอื่น ๆ โครงงานด้านไอไอโอทีโ ดย
ยกตัวอย่างการใช้งานจริงในอุตสาหกรรม
Understanding fundamental of Industrial Internet of Things (IIoT); basic of
programmable logic control (PLC) in IIoT system Introduction to sequence control; basic of
Industrial Automation; Industrial automation network. IIoT Sensors and Devices; IIoT Networks
and Protocols; Security and Privacy in IIoT; Design and Development of IIoT systems; Industry
4.0: Smart Factory, Smart City and Smart System; IIoT Project based on real industry use case.
01236264

ปัญญาประดิษฐ์ในทุกสรรพสิ่ง
3 (2-2-5)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE OF THINGS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ระบบเอเจนท์อัจฉริยะ การแก้ปัญหาผ่านการค้นหา การนำเสนอและ
เหตุผล หลักการพื้นฐานความรู้ที่ไม่แน่นอน การสร้างการตัดสินใจ พื้นฐานระบบการเรียนรู้ของเครื่อง การเก็บ
รวมรวมข้อมูล การคำนวณแบบฟัซซี ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบไอโอที ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ของเครื่อง
สำหรับไอโอที
Foundation of artificial intelligence, intelligent agents, problem-solving through search,
knowledge representation and reasoning, uncertain knowledge, decision making, introduction
to machine learning and knowledge acquisition, fuzzy system, decision tree, neural networks,
samples of AI applications for IoT system, practice on AI,ML programming for IoT.
01236265

ระบบความมั่นคงทางไซเบอร์
3 (3-0-6)
CYBER SECURITY SYSTEMS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE: NONE
ภาพรวมทฤษฎี หลักการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศและ
ทางไซเบอร์ การบริหารความเสี่ยง การเข้าและถอดรหัสลับทั้งแบบกุญแจเดี่ยวและกุญแจสาธารณะแบบต่างๆ
ฟังก์ชันแฮช ลายมือชื่อดิจิทัลและการจัดการคีย์ การเจาะระบบ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ไวรัส
หลักสูตรวิชาโท อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ และระบบอัจฉริยะ
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มัลแวร์ ความปลอดภัยของแอพพลิเคชันการป้องกันในระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มให้บริการ ภัยคุกคาม
และมัลแวร์ความปลอดภัยเครือข่ายพื้นฐาน กฎหมาย และจริยธรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Overview of theories, principles, and knowledge in cyber and information security; Risk
management; Reviews of symmetric key cryptography and public key cryptography hash
function digital signature and Key management; Hacking; Physical security; Virus and malware;
Operating system and Goal of information security; security policies; overview of cryptography;
cipher techniques; physical protection; authentication, access control mechanism; network
attack; intrusion detection system and firewall; basic concepts of computer ethics and law.
01236336

การวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
DATA ANALYTICS
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
PREREQUISITE : NONE
วิชานี้จะกล่าวถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ การคลีนนิ่ง
การแปลง การรวม และการทำแบบจำลองข้อมูลโดยมีผลลัพธ์ของการค้นหาสารสนเทศที่ ใช้ประโยชน์ได้ และ
แนะนำข้อสรุปไปยังการสนับสนุนการตัดสินใจ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์การคาดเดา
และการวิเคราะห์แบบเดสคริพทีฟบนข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไร้โครงสร้าง การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลในระบบไอโอที
The course describes data analysis process on collecting, inspecting, cleaning,
transforming, integrating and modeling data with the goal of discovering useful information
and suggesting conclusions as to support decision-making. Data analysis techniques include
Predictive analytics and descriptive analytics on structured and unstructured data. Application
of data analytics in IoT System.

หลักสูตรวิชาโท อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิง่ และระบบอัจฉริยะ
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