
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

   
210-202  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น    
Basic Electrical Engineering Laboratory  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 หรือ 211-211 หลักมูล
วศิวกรรมไฟฟ้า 
 การทดลองประมาณ 10 หัวขอ้ เก่ียวกับวงจรไฟฟ้า
เบ้ืองต้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์และเคร่ืองมือวัด
อยา่งง่าย 
 Approximately 10 laboratory experiments in basic 
electrical circuits, instruments, appliances, and measuring 
instruments 
 
210-203  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า   
Electrical Instruments and Measurements Laboratory  
รายวชิาบังคับเรียนควบกัน : 210-204 เคร่ืองมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า 
 การทดลองเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ประมาณ 10 หัวข้อ  ซ่ึงสอดคล้องกับเ น้ือหาของรายวิชา      
210-204 เคร่ืองมือวดัและการวดัทางไฟฟ้า 
 Approximately 10 laboratory experiments in 
electrical instrumentation as covered in 210-204  Electrical 
Instruments and Measurements 
 
210-204  3(3-0-6) 
เคร่ืองมอืวดัและการวดัทางไฟฟ้า    
Electrical Instruments and Measurements 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 210-203 ปฏิบัติการเคร่ืองมือวัด
และการวดัทางไฟฟ้า 
 หน่วยและมาตรฐานการวดัทางไฟฟ้า การจาํแนกและ
ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือวดั การวิเคราะห์การวดั การวดั
กระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้
เคร่ืองมือวดัแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทลั การวดักาํลงัไฟฟ้า 
ตวัประกอบกาํลงั และพลงังานไฟฟ้า การวดัค่าความตา้นทาน

ไฟฟ้า ค่าความเหน่ียวนาํไฟฟ้าและค่าความจุไฟฟ้า การวดั
ค่าความถ่ี คาบ ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ตวัแปรสัญญาณ 
การปรับเทียบมาตรฐาน 
 Units and standards of electrical measurements; 
instrument classifications and characteristics; measurement analysis; 
measurement of DC and AC current and voltage using 
analog and digital instruments; power, power factor and 
energy measurements; measurements of resistance, 
inductance, and capacitance; frequency and period/time-
interval measurements; noises; transducers; calibration 
 
210-211  3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้า 1     
Electric Circuits I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 332-104 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 
 สัญญาณและตัวแบบวงจร องค์ประกอบวงจร 
กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรความตา้นทาน 
การวิเคราะห์แบบโหนดและแบบเม็ช ความเป็นเชิงเส้น
และหลักการซ้อนทับ วงจรสมมูลและทฤษฎีวงจร 
องค์ประกอบสะสมพลงังาน วงจรอนัดบัหน่ึงและอนัดับ
สอง ผลตอบสนองธรรมชาติและผลตอบสนองตาม
แหล่งจ่าย ภาวะชั่วครู่ และสถานะอยู่ตัว การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบัในสถานะอยู่ตัว  ค่าเฉล่ียและค่า
ประสิทธิผล  เทคนิคเฟเซอร์ อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์  
การวิเคราะห์กาํลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การ
ปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั วงจรสามเฟส ตวัเหน่ียวนาํคู่
ควบและหมอ้แปลง 
 Signals and models; circuit element; Ohm’s law 
and Kirchhoff’s laws; resistive circuits; nodal and mesh 
analyses; linearity and superposition; equivalent circuits 
and network theorems; energy storage element;  first- and 
second-order circuits; natural and forced responses; 
transient and steady state; AC steady-state analysis; 
average and effective values; phasors;  impedance and 
admittance; AC circuit power analysis;  power factor 



improvement;  three-phase circuits; coupled inductors and 
transformers 
 

210-212  3(3-0-6) 
วงจรไฟฟ้า 2      
Electric Circuits II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 อนุกรมฟเูรียร์  การแปลงฟเูรียร์และการประยุกต์ การ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ โทโปโลยีของวงจรไฟฟ้า 
ฟังก์ชันวงจร โพลและซีโร ความถ่ีธรรมชาติ ผลตอบสนอง
ธรรมชาติและผลตอบสนองตามแหล่งจ่าย ผลตอบสนองต่อ
สัญญาณอิมพลัส์ ผลตอบสนองเชิงความถ่ี วงจรเรโซแนนซ์ 
ทฤษฎีบทของวงจรไฟฟ้า วงจรสองพอร์ต การวิเคราะห์ตวัแป
รสเตต 
 Fourier series; Fourier transforms and its 
applications; Laplace transform and its applications; network 
topology; network functions; poles and zeros; natural 
frequencies; natural and forced responses; impulse responses; 
frequency responses; resonant circuits; network theorems; 
two-port networks; state-variable analysis 
 

210-221  3(3-0-6) 
การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า        
Electromechanical Energy Conversion  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 วงจรแม่เหล็ก  หลักการแปลงพลังงานกลไฟฟ้า   
พลงังานและพลงังานร่วม  โครงสร้างและวงจรสมมูลของหมอ้
แปลงหน่ึงเฟส  หมอ้แปลงสามเฟส  หมอ้แปลงออโต ้หลกัการ
ทาํงานของเคร่ืองจักรกลหมุนกระแสตรงและกระแสสลับ  
ทฤษฎีและโครงสร้างของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง   
คุณสมบัติภายนอกของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและ
มอเตอร์กระแสตรง การสตาร์ทและการควบคุมความเร็ว  
โครงสร้างและหลักการทาํงานของเคร่ืองจักรกลซิงโครนัส  
เคร่ืองจกัรกลเหน่ียวนาํชนิด 3 เฟส และ 1 เฟส  การสตาร์ทและ
การควบคุมความเร็ว   วงจรสมมูลของมอเตอร์เหน่ียวนาํเฟส
เดียวชนิดต่างๆตามวิธีการสตาร์ท การป้องกนัเคร่ืองจกัรกล  
 Magnetic circuits; principles of electromechanical energy 
conversion; energy and co-energy; construction and equivalent 
circuit of single phase transformers; three phase transformers; 
autotransformer; principles of DC and AC rotating machines; 

theory and construction of DC machines; external 
characteristics of DC generator and DC motor operation; 
starting and speed controls; construction and principles of 
operation of synchronous machines; three phase and 
single phase induction machines; methods of starting and 
speed control; the equivalent circuits of single phase 
motors with different starting methods;  protection of 
machines 
 
210-231 3(3-0-6) 
หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์    
Principles of Electronics 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 อุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ รอยต่อพีเอ็น ไดโอดชนิด
ต่างๆ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์  ทรานซิสเตอร์ 
สนามไฟฟ้า เจเฟต มอสเฟต เทคโนโลยีไบซีมอสและ
ซีมอส คุณลักษณะกระแส-แรงดันและคุณลักษณะทาง
ความถ่ีของอุปกรณ์ การวิ เคราะห์และออกแบบวงจร
ไดโอด การประยุกต์ใช้ไดโอด การไบอัสของวงจร
ทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์และเฟต การวิ เคราะห์และ
ออกแบบวงจรท่ีใชท้รานซิสเตอร์ไบโพลาร์และมอสเฟต คู่
ดาร์ลิงตนั ออปแอมป์และการประยุกต์ใชง้าน แหล่งจ่าย
ไฟตรงชนิดรักษาแรงดนัคงท่ี 
 Semiconductor devices; PN junction; diodes; 
bipolar-junction transistor and field-effect transistors; 
JFET; MOSFET; BiCMOS and CMOS technologies; 
device current-voltage and frequency characteristics; 
analysis and design of diode circuits; diode applications; 
biasing BJT and FET circuits; analysis and design of BJT 
and MOSFET circuits;  Darlington pair; operational 
amplifier and its applications; regulated power supplies 
 
210-241  3(3-0-6) 
สัญญาณและระบบ    
  
Signals and Systems 
 แนะนําสัญญาณ แนะนําระบบ  การวิเคราะห์
ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีต่อเน่ืองทางเวลา
ในโดเมนเวลา  การแสดงสัญญาณโดยใชอ้นุกรมฟูเรียร์ท่ี



ต่อเน่ืองทางเวลา  การแปลงฟเูรียร์ท่ีต่อเน่ืองทางเวลา การแปลง
ลาปลาซ ผลตอบสนองอิมพลัส์ คอนโวลูชนั กรณีศึกษาของ
ระบบท่ีต่อเน่ืองทางเวลา   การชกัตวัอย่าง และการควอนไทซ์   
การวิ เคราะห์ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรเปล่ียนตามเวลาท่ีไม่
ต่อเน่ืองทางเวลาในโดเมนเวลา  การแสดงสัญญาณโดยใช้
อนุกรมฟูเรียร์ท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา  การแปลงฟูเรียร์ท่ีไม่
ต่อ เ น่ือง ทา งเ วล า กา รแปล งแซด  ก าร ปร ะยุกต์ใช้กา ร
ประมวลผลสัญญาณดิจิทลั 
 Introduction to signals;  introduction to systems;  
time-domain analysis of LTIC systems;  signal representation 
using Fourier series;  continuous-time Fourier transform;  
Laplace transform; impulse response; convolution; case 
studies for CT systems; sampling and quantization; time-
domain analysis of discrete-time systems; discrete-time 
Fourier series and transform; discrete Fourier transform;  the 
z-transform; applications of digital signal processing 
 
210-251  3(3-0-6) 
ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า     
Electromagnetic Field Theory 
รายวิชาบังคับเรียนร่วม : 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 3 
 การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตและความเขม้
สนามไฟฟ้า พลงังานและศกัยไ์ฟฟ้า ตวันาํ ไดอิเล็กตริกและ
ความจุไฟฟ้า การหาคาํตอบของปัญหาทางไฟฟ้าสถิต กระแส
การพาและกระแสการนาํ สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก การ
เหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลง
ตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล ์คล่ืนระนาบ พอยน์ติงเวกเตอร์
และการแผพ่ลงังานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
 Vector analysis; electrostatic field and electric field 
intensity; energy and potential; conductors, dielectrics, and 
capacitance; solutions to electrostatic problems; convection 
and conduction currents; magnetostatic fields; magnetic 
forces; electromagnetic induction; time-varying 
electromagnetic field; Maxwell‘s equations; the uniform plane 
waves; Poynting vector and electromagnetic energy radiation 
 
 
 

210-281  3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วศิวกรรมไฟฟ้า      
Electrical Engineering Mathematics 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 3 
 เมตริกซ์ การดาํเนินการมูลฐานตามแถวและค่า
ลาํดับชั้ นของเมตริกซ์ ตัวกาํหนดและตัวผกผนั ระบบ
สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ความไม่เป็นอิสระเชิงเส้น 
ปริภูมิเวกเตอร์ ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การทาํให้
เป็นเมตริกซ์เฉียง การแปลงเชิงเส้น ฟังก์ชนัของเมตริกซ์
จัตุรัส พีชคณิตเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์และฟังก์ชัน
พ้ืนฐานของตัวแปรเชิงซ้อน การส่งคงรูป การอินทิเกรต
ตามเส้นทางและตามพ้ืนผวิในระนาบเชิงซอ้น อนุกรมของ
เทย์เลอร์และของโลรองต์ ทฤษฎีบทค่าเรซิดิวและการ
ประยกุต ์
 Matrices; elementary operations and matrix 
rank;  determinants and inverses; simultaneous linear 
equations and solutions; linear dependence; vector space; 
eigenvalues and eigenvectors;  similarity transformation 
and diagonalization; functions of a square matrix; 
complex analysis; analytic functions and elementary 
functions of a complex variable; conformal mapping;   
line and contour integrals in the complex plane; Taylor’s 
and Laurent’s expansions; the residue theorem and its 
applications 
 
210-291  3(3-0-6) 
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communications and Computer Networking 
 แ น ะ นํ า ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส่ื อ ส า ร ข้ อ มู ล 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบเป็นชั้น โพรโทคอลแบบจุด
ถึงจุดและการเช่ือมโยง ตวัแบบเวลาหน่วงสาํหรับเครือข่าย
ขอ้มลู การควบคุมการเขา้ถึงตวักลาง การควบคุมการไหล
ของกลุ่มข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด เครือข่าย
เฉพาะท่ี เครือข่ายสวิตชิง การจดัเส้นทางในเครือข่ายขอ้มลู 
ความมั่นคงของเครือข่าย  สถาปัตยกรรมและระบบ
เครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ มาตรฐานการส่ือสาร 
 Introduction to data communications and 
networks; layered network architecture; point-to-point 



protocols and links; delay models in data networks; medium 
access control; flow control; error control; local area network; 
switching network; routing in data networks; network 
security; cloud network, architecture and system; 
communication standards 
 
210-292  3(3-0-6) 
ระบบดิจิทลัและการออกแบบเชิงตรรกะ    
Digital Systems and Logic Design 
 ระบบจาํนวนและรหัส การดาํเนินการเชิงตรรกะและ
เกตเชิงตรรกะ พีชคณิตของบูล การเปล่ียนรูป และการทาํ
นิพจน์เชิงตรรกะให้เป็นรูปอย่างง่าย วิธีการทาํให้มีพจน์น้อย
ท่ีสุด การใช้แผนผงั การใช้ตาราง วงจรตรรกะเชิงจัดหมู่ ตัว
เขา้รหัสและตวัถอดรหัส มลัติเพลกเซอร์และดีมลัติเพลกเซอร์ 
วงจรตรรกะเชิงลาํดบั ฟลิปฟลอป วงจรนับและรีจิสเตอร์ถ่าย
โอน ผงัสถานะและตารางสถานะ การวิเคราะห์และออกแบบ
วงจรตรรกะเชิงลาํดบั อุปกรณ์สามสถานะ เกตเชิงตรรกะชนิด
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Number systems and  codes;  logical  operation  and  
logic  gates;  Boolean  algebra;  logic  simplifications  and  
manipulations;  minimization  aids, mapping  method,  tabular  
method;  combinational  logic  circuits, encoder  and  decoder,  
multiplexer and  demultiplexer;  sequential logic circuits,  
flip-flop circuits,  counters  and  transfer  registers; state 
diagram and state table; analysis and design of sequential 
logic circuits; tri-state devices; electronic logic gates 
 
210-293  1(0-2-1) 
แนะน าการใช้โปรแกรมในการค านวนเชิงตวัเลข  
Introduction to Programming for Numerical Computation 
 แนะนําการใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณทาง
คณิตศาสตร์โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์พีชคณิต การแทนสมการ
และฟังกช์นัโดยใชแ้ถวลาํดบั การสร้างมโนภาพของขอ้มูลและ
ฟังก์ชัน การจัดระเบียบโปรแกรมทั่วไป โปรแกรมย่อย 
แฟ้มขอ้มลู และฟังกช์นัคณิตศาสตร์ท่ีมีอยูใ่นโปรแกรม 
 Introduction to the use of computers in mathematics 
using a computer algebra system; representation of equations 
and functions using arrays; visualization of data and 

functions; general program organization; subprograms; 
files; and built-in mathematical functions 
 
210-300                                          ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน        
Practical Training  
เงื่อนไข : สถานภาพนักศึกษาช้ันปีที ่3 
 ก า ร ฝึก ง า นในโ ร ง ง า นอุ ต ส า ห ก ร ร มห รื อ
หน่วยงานท่ีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้ความเห็นชอบ มี
กาํหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ในภาคการศึกษาฤดู
ร้อน สาํหรับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาต่าง ๆ มาแลว้รวมหน่วย
กิตสะสมไดไ้ม่ตํ่ากว่า 88 หน่วยกิต 
 A minimum of 8-weeks summer training in the 
industry or institutions  approved by the department for  
students  with  cumulative  credits  of at least  88  credits  
(third-year students) 
 
210-301  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 1      
Electronics Laboratory I  
รายวิ ชาบั งคั บเ รี ยนผ่ านก่ อน :  210-202 ปฏิ บั ติ การ
วศิวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น และ 210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
 การทดลองเ ก่ียวกับเค ร่ืองมือวัดและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Laboratory experimentation on measuring 
instruments and electronic circuits 
210-302  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 2      
Electronics Laboratory II  
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  210-301 ป ฏิ บั ติ ก า ร
อเิลก็ทรอนิกส์ 1   
 การทดลองเ ก่ียวกับเค ร่ืองมื อวัดและวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต่อเน่ืองจากรายวิชา 210-301 ปฏิบติัการ
อิเล็กทรอนิกส์ 1   
 Continuation of  210-301 Electronics Laboratory I 
 
 
 



210-303  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 1       
Power Engineering Laboratory I  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เบือ้งต้น และ 210-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 
 การทดลองเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและไฟฟ้ากาํลงั 
 Laboratory experimentation on electric machines 
and power engineering 
 
210-304  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 2       
Power Engineering Laboratory II  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 210-303 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 1   
 การทดลองเก่ียวกับเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าและไฟฟ้า
กาํลงั   ต่อเน่ืองจากรายวิชา 210-303 ปฏิบติัการไฟฟ้ากาํลงั 1 
 Continuation of  210-303 Power Engineering Laboratory I 
 
210-305  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารโทรคมนาคมแบบโครงงาน 1    
Project-based Telecommunications Laboratory I 
 การทดลองและโครงงานขนาดเล็กทางดา้นโทรคมนาคม 
 Laboratory experimentation and a small project on 
Telecommunications 
 
210-306  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารโทรคมนาคมแบบโครงงาน 2    
Project-based Telecommunications Laboratory II 
 การทดลองและโครงงานขนาดเล็กทางดา้นโทรคมนาคม 
 Laboratory experimentation and a small project on 
Telecommunications 
 
210-307  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวงจรและสัญญาณ 1   
Circuit and Signal Laboratory I 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม: 210-301 ปฏบิัตกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 1 
 การทดลองเก่ียวกบัวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน 
 Laboratory experimentation on circuits, signal and 
systems, power electronic, basic electric machine 
 

210-308  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวงจรและสัญญาณ 2   
Circuit and Signal Laboratory II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 210-307 ปฏิบัติการวงจรและ
สัญญาณ 1 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม: 210-302 ปฏบิัตกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 2 
 ก า ร ท ด ล อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ว ง จ ร แ ล ะ ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าพ้ืนฐาน ต่อเน่ืองจากรายวิชา 210-307 
ปฏิบติัการวงจรและสัญญาณ 1 
 Laboratory experimentation on circuits, signal 
and systems, power electronic, basic electric machine; 
continuation of 210-307 Circuit and Signal Laboratory I 
 

210-309  1(0-3-0) 
โครงงานขนาดเลก็      
Mini Project 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 210-301 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
หรือ 210-303 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 1   
 การทาํโครงงานขนาดเล็กหน่ึงโครงงาน ซ่ึง
สามารถเสร็จส้ินไดภ้ายในระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา 
 A small project work which can be completed 
in one semester 
 

210-331  3(3-0-6) 
วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์      
Electronic Circuits and Systems  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 และ 
210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
 พารามิเตอร์ของทรานซิสเตอร์ แบบจาํลองแบบ
เอชและแบบไฮบริด-พาย แบบจําลองวงจรขยายท่ีใช้
ทรานซิสเตอร์สําหรับสัญญาณขนาดใหญ่และสัญญาณ
ขนาดเล็ก การวิเคราะห์วงจรขยาย การตอบสนองความถ่ี
ตํ่าและสูง วงจรขยายหลายภาค วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล 
เทคนิคการป้อนกลบัลบ วงจรป้อนกลบัลบท่ีใชอ้อปแอมป์
และทรานซิสเตอร์ วงจรบวกสัญญาณแรงดัน วงจรลบ
สัญญาณแรงดนั วงจรขยายเคร่ืองมือ วงจรกาํเนิดสัญญาณ 
วงจรขยายความถ่ีสูง วงจรออปแอมป์แบบไม่เป็นอุดมคติ 
ทรานซิสเตอร์แบบสวิตชิง มลัติไวเบรเตอร์แบบอะสเตเบิล



และแบบไบสเตเบิล แนะนาํไทริสเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Transistor parameters, H and hybrid-pi model; 
large-signal and small-signal model of transistor amplifier 
circuits, amplifier analysis: low and high frequency responses; 
multistage amplifiers; differential amplifiers; negative 
feedback technique, negative feedback circuits with op-amps 
and transistors: voltage summing amplifier, voltage difference 
amplifier, instrumentation amplifier; waveform generators; 
high-frequency amplifiers; non-ideal operational amplifiers; 
switching transistors: as table multivibrator, bistable 
multivibrator; introduction to thyristors and its applications 
 
210-332   3(3-0-6) 
วงจรรวมแอนะลอ็ก     
Analog Integrated Circuits 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-331 วงจรและระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เทคโ นโ ล ยีว งจ รร ว ม กา ร ผลิ ตทรา นซิส เต อ ร์
ไบโพลาร์และมอสเฟต วงจรขยายคลาสเอ คลาสบี และคลาสเอ
บี คู่คาสโคด วงจรทรานส์คอนดคัเตอร์ แหล่งจ่ายกระแสและ
วงจรสะทอ้นกระแสแบบคาสโคด แบบวิลสัน วงจรอ้างอิง
แรงดนั วงจรขยายป้อนกลบัและเสถียรภาพของวงจร เทคนิค
การออกแบบเพ่ือชดเชยการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การออกแบบ
วงจรขยายปฏิบติัการแบบขั้นเดียวและแบบสองขั้น การชดเชย
แบบมิลเลอร์ การกาํจดัซีโร่ท่ีอยูท่างดา้นขวา วงจรกรองความถ่ี
แบบแอคทีฟเบ้ืองตน้ วงจรออสซิลเลเตอร์ เฟสล็อคลูป 
 Integrated-circuit technologies; fabrication of 
bipolar junction transistor and MOSFET; amplifiers: class A, 
B and AB, cascode pair; transconductors; current source and 
current mirror circuits: cascode and Wilson current mirrors; 
voltage reference circuits; temperature-variation 
compensation design technique; feedback amplifiers and their 
stability; operational amplifier design; single-stage op-amp 
and two-stage op-amp, Miller compensation; right-half plane 
zero elimination; simple active filter circuit design; 
oscillators; phase-locked loop 
 
 
 
 

210-333  3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั       
Power Electronics  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 
 ลกัษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาํลัง 
หลักการของเคร่ืองแปลงผันกําลัง  เค ร่ืองแปลงผัน
กระแสสลับเป็นกระแสตรง เคร่ืองแปลงผนักระแสตรง
เ ป็นก ร ะ แส ต ร ง  เ ค ร่ื อ ง แปล ง ผันก ร ะ แส ส ลับ เ ป็ น
กระแสสลบั เคร่ืองแปลงผนักระแสตรงเป็นกระแสสลับ 
การประยุกต์ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ชนิดต่างๆและ
แหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าสาํรองแบบต่อเน่ือง 
 Characteristics of power electronics devices; 
principles of power converters; AC to DC converter; DC 
to DC converter; AC to AC converter; DC to AC converters; ; 
applications to motors control and uninterruptible power supply 
 
210-334   3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั    
Digital IC Design   
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-292 ระบบดิจิทัลและ
การออกแบบเชิงตรรกะ 
 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัลแบบซีมอส การ
ผลิตวงจรดว้ยนาโนเทคโนโลยี เคร่ืองมือออกแบบ วงจร
แบบสถิตและแบบพลวตั เทคนิคการเลยเ์อาต์ สายไฟและ
การเช่ือมต่อในชิพ การออพติไมซ์พลงังานและดีเลย ์ระบบ
นาฬิกา วงจรหน่วยความจาํ การเช่ือมต่อระบบยอ่ยและการ
บรรจุภณัฑ ์การทดสอบ 
 CMOS digital integrated circuit design; 
nanotechnology fabrication; design tools; static and 
dynamic circuits; layout techniques; electrical wire and 
on-chip interconnects; energy and delay optimization; 
clock system; memory circuits; interconnecting sub-
systems and packaging; testing 
 
 
 
 
 



210-342  3(3-0-6) 
ระบบควบคุมเวลาต่อเน่ือง       
Continuous-Time Control Systems  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-212 วงจรไฟฟ้า 2 และ   
210-241 สัญญาณและระบบ 
 ระบบควบคุมแบบวงรอบเปิดและแบบวงรอบปิด 
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกายภาพ ผลตอบสนอง
เชิงเวลา ระบบอันดับหน่ึงและอันดับสอง เสถียรภาพ โลกัส
ของราก แผนภาพโบเด แผนภาพไนควิสต์  การออกแบบดว้ย
วิธีโลกสัของรากและวิธีผลตอบสนองเชิงความถ่ี  การชดเชย  
ตวัควบคุมแบบพีไอดี  แนะนําการวิเคราะห์และออกแบบใน
ปริภูมิสเตต 
 Open-loop and closed-loop control systems; 
modelling  of  physical  systems; time-domain responses; first 
and second order systems; stability; root locus; Bode 
diagrams; Nyquist plots; design by root locus method and 
frequency response method; compensations; PID Controllers; 
introduction to state-space analysis and design 
 
210-343  3(3-0-6) 
ตวัรับรู้และตวัแปรสัญญาณ     
Sensors & Transducers 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
 แนะนาํระบบควบคุมอุตสาหกรรม อุปกรณ์ในการวดั
และควบคุม ตวัแปรสัญญาณแบบแอนะล็อกและดิจิทลั  การวดั
ความดัน  การวัดการไหล  การวัดอุณหภูมิ  การวัดระดับ
ของเหลว  ตวัรับรู้และตวัแปรสัญญาณท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  
วงจรปรับแต่งและวงจรส่งข้อมูลสําหรับสัญญาณแอนะล็อก
และดิจิทลั  ตวัควบคุมแบบแอนะล็อกและดิจิทลั  ตวัขับเร้า 
 Introduction to industrial control system; 
measurement and control devices; analog and digital 
transducers; pressure measurement; fluid flow measurement; 
temperature measurement; liquid level measurement; 
industrial sensors and transducers; analog and digital signal 
conditioning circuits and transmitters; analog and digital 
controller; actuator 
 
 
 

210-352  3(3-0-6) 
โครงข่ายการส่ือสารและสายส่งไฟฟ้า     
Communication Network and Transmission Lines  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-251 ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า 
 การส่ือสารแบบมีสายและไร้สาย โครงข่ายการ
ส่ือสารแบบมีสาย เมตริกซ์ Y, Z, F, G, H และ
ความสัมพนัธ์ การเช่ือมต่อและวงจรพ้ืนฐาน การแปลง
โครงข่ายปริมาณเชิงการส่ง เทคนิคสําหรับวงจรส่ง
สัญญาณ ตัวกรองคล่ืน ตัวลดทอนสัญญาณการแมตช์
อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีของสายส่ง สมการคล่ืนและผลเฉลย
สาํหรับความถ่ีตํ่า ปานกลาง และสูง ค่าคงตวัปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ คล่ืนตกกระทบและคล่ืนสะทอ้น อตัราส่วนคล่ืน
น่ิง คุณลกัษณะเฉพาะของสายส่งสําหรับโหลดเปิดวงจร 
โหลดลดัวงจร โหลดทัว่ไป สายส่งไร้ความสูญเสียและมี
ความสูญเสีย การสะท้อนในโดเมนเวลา แผนภาพการ
สะทอ้น สัญญาณไขวแ้ทรกท่ีปลายดา้นส่งและท่ีปลายดา้น
ไกล สัญญานส่งดิฟเฟอเรนเชียล สายส่งประกอบ ชนิด
ของสายเคเบิล และสายคู่ บิดตีเกลียวแบบไม่ชีลด์ สาย
เคเบิลแกนร่วม มาตรฐานกระแสสาํหรับสายเคเบิล 
 Wire and wireless communication; wire 
communication network; Y, Z, F, G, H matrix, relation; 
connection and basic circuit, network transformation, 
transmission quantities, signal transmission circuit 
techniques, wave filters, attenuator, impedance matching, 
transmission line theory, equation, solution for low, 
medium, high frequencies, primary and secondary 
constant; incident and reflected waves, standing wave 
ratio, line characteristics for open, short, terminated load, 
lossless, and lossy lines; reflections in time domain, 
bounce diagrams, near-end and far-end crosstalk, 
differential signaling, composite line, types of cable, and 
unshielded twisted pair, coaxial cable; current cable 
standards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210-361  3(3-0-6) 
หลกัการระบบส่ือสาร    
Principle of Communications 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-241 สัญญาณและระบบ 
 แบบจาํลองระบบส่ือสารแบบมีสายและแบบไร้สาย 
การแนะนาํสัญญาณและระบบ สเปกตรัมของสัญญาณและการ
ประยกุตใ์ชอ้นุกรมฟเูรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ การมอดูเลต
แบบแอนะล็อก การมอดูเลตทางแอมพลิจูด การมอดูเลตแถบ
ขา้งคู่ การมอดูเลตแถบขา้งเดียว การมอดูเลตความถ่ี การมอดู
เลตความถ่ีแถบความถ่ีแคบ การมอดูเลตความถ่ีแถบความถ่ี
กวา้ง การมอดูเลตเฟส   สัญญาณรบกวนในการส่ือสารแบบแอ
นะล็อก การมอดูเลตแบบเบสแบนด์ฐานสอง ทฤษฎีการชัก
ตวัอยา่งและการควอนไทซ์ พลัส์แอนะล็อกมอดูเลชนั การมอดู
เลตแบบรหัสพัลส์ การมอดู เลตแบบเดลตา  เทคนิคการ
มัล ติเพล็กซ์   แนะนําสายส่ง  การแพร่กร ะจายคล่ืนวิทย ุ
ส่วนประกอบและการส่ือสารไมโครเวฟ การส่ือสารดาวเทียม 
และการส่ือสารเชิงแสง 
 Communication system models, wire/cable, 
wireless/radio; introduction to signal and system; spectrum of 
signal and applications of Fourier Series and transform; 
analog modulation, amplitude modulation, double-sideband 
modulation, single-sideband modulation, frequency 
modulation, narrowband frequency modulation, wideband 
frequency modulation, phase modulation;   noise in analog 
communication; binary baseband modulation; Nyquist’s 
sampling theory and quantization; pulse analog modulation, 
pulse code modulation, delta modulation; multiplexing 
techniques; introduction to transmission lines, radio wave 
propagation, microwave components and communication, 
satellite communication, optical communication 
 
210-362  3(3-0-6) 
การส่ือสารบรอดแบนด์     
Broadband Communications 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-291 การส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 หลักการเครือข่ายส่ือสารบรอดแบนด์ วีโอไอพี  
เครือข่ายพ้ืนท่ีบริเวณกวา้ง ภาวะถ่ายโอนแบบไม่ประสานเวลา 
เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล อินเทอร์เน็ต 

อินทราเน็ต ลาํดบัชั้นการส่งสัญญาณดิจิทลัแบบประสาน
เวลา วิศวกรรมทราฟฟิกและคุณภาพบริการ เอฟทีทีเอช 
แลนไร้สาย การมลัติเพล็กซ์เชิงความยาวคล่ืนแบบละเอียด 
เครือข่ายส่ือสารทางแสงแบบพาสซีพ การส่ือสารผ่าน
สายไฟฟ้า (พีแอลซี) สําหรับการส่ือสารบรอดแบนด ์
มาตรฐานของการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายบนฐานพีแอลซี 
 Principles of broadband communication 
networks; VOIP; wide area network; asynchronous 
transfer mode; virtual private network; FDDI; DSL; 
internet, intranet; synchronous digital hierarchy, traffic 
engineering and quality of service; FTTH, wireless LAN, 
dense wavelength division multiplexing, passive optical 
network; power line communications (PLC) for 
broadband communication, standards of PLC-based 
networking 
 
210-363  3(3-0-6) 
การส่ือสารผ่านดาวเทยีม    
Satellite Communication 
 หลกัการส่ือสารดาวเทียม  โครงสร้างของระบบ
ดาวเทียม ความถ่ีและวงโคจรของดาวเทียม ลกัษณะทาง
เทคนิคของดาวเทียมส่ือสาร การคาํนวณมุมเงยและมุมทิศ
ของจานสายอากาศภาคพ้ืนดิน การคํานวณหาระดับ
สัญญาณ อตัราส่วนคล่ืนพาหะต่อสัญญาณรบกวนของการ
ส่ือสารดาวเทียม การเขา้ถึงแบบหลายทาง เอฟดีเอ็มเอ  ที
ดีเอ็มเอ   ซี ดี เอ็มเอ และเทคนิคอ่ืน ๆ  ระบบสถานี
ภาคพ้ืนดินและสถานีอวกาศ ระบบการส่ือสารดาวเทียม
ระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
 Principle of satellite communications; structure 
of satellite; satellite orbits; frequency technic of satellite; 
technical characteristic of communication satellite; 
calculation of elevation and azimuth angle of receiving 
antenna; calculation of satellite signal level; carrier to 
noise ratio; multiple access; FDMA, TDMA, CDMA and 
current techniques; earth and space station systems; 
domestic and international satellite communication 
systems 
 
 



210-364  3(3-0-6) 
โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ    
Data Structure and Algorithms 
 แนะนําโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม แถวลาํดับ 
สแตก คิว รายการโยง ต้นไม้ ตารางแฮช  อัลกอริทึมการ
เรียงลาํดับ เซตแบบไดนามิกและการค้นหา อัลกอริทึมการ
แบ่งแยกและเอาชนะ กราฟและการท่องไปในกราฟ ปัญหาของ
การหาค่าท่ีเหมาะสมของกราฟและอลักอริทึมเชิงละโมบ การ
โปรแกรมแบบพลวตั การจบัคู่สตริง  การคน้หาขอ้ความ  พหุ
นามและเมทริกซ์ ปัญหาแบบเอ็นพีบริบูรณ์ อัลกอริทึมแบบ
ขนาน 
 Introduction to data structure and algorithm; array, 
stack, queue, linked list , tree, hash table;  sorting algorithms;  
dynamic sets and searching; divide-and-conquer algorithms; 
graphs and graph traversals;  graph optimization problems and 
greedy algorithms; dynamic programming; string matching; 
text searching; polynomials and matrices; NP-complete 
problems; parallel algorithms 
 
210-371  3(3-0-6) 
ระบบไฟฟ้าก าลงั         
Electric Power Systems 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-221 การแปลงพลงังานกลไฟฟ้า 
 แนะนําระบบไฟฟ้ากาํลัง   แหล่งกาํเนิดและแหล่ง
สะสมพลังงาน  ลักษณะเฉพาะของโหลด  อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบของระบบไฟฟ้ากาํลงั  โครงสร้างและหลกัการ
ทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส  การต่อขนานเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนสั   การวิเคราะห์ในภาวะชัว่ครู่และพลวตั  
ลักษณะเฉพาะและแบบจําลองของหม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง   
ระบบต่อหน่วย  พารามิเตอร์และแบบจาํลองของสายส่งไฟฟ้า
และสายเคเบิล หลักเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์การไหลของ
กาํลงัไฟฟ้าและการคาํนวณความผดิพร่อง 
 Introduction to power systems; energy sources and 
reserves; load characteristics;  power system devices and 
components; construction and principles of operation of 
synchronous machines; interconnected synchronous 
generators;  transient performance and dynamics including 
models for transient analysis; power transformer 
characteristics and models; per-unit system; transmission line 

and cable parameters and model; fundamentals of power 
flow and fault calculation 
 
210-381  3(3-0-6) 
ความน่าจะเป็นส าหรับวศิวกรรมไฟฟ้า    
Probability for Electrical Engineering 
 เทคนิคการนับ ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข
และเหตุการณ์อิสระ การแจกแจงทวินามและพหุนาม การ
แจกแจงปัวซง ทฤษฎีบทของเบส์  ค่าคาดหมาย การ
คาดหมายแบบมีเง่ือนไข ความแปรปรวน ความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ือง ได้แก่ ฟังก์ชนัความหนาแน่นและฟังก์ชัน
การแจกแจง การแจกแจงแบบเลขช้ีกาํลงัและการแจกแจง
ปกติ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ความหนาแน่นร่วม ความ
หนาแน่นตามขอบ  ผลบวกของตัวแปรสุ่มอิสระ สถิติ
อนัดบั การคาดหมาย ความแปรปรวน  สหสัมพนัธ์  ความ
หนาแน่นแบบมีเง่ือนไข ทฤษฎีบทลิมิตศนูยก์ลาง 
 Counting techniques; conditional probability 
and independent events; binomial and multinomial 
distributions; Poisson distribution; Bayes’ theorem; 
expected value; conditional expectation; variance; 
continuous probability; density and distribution functions; 
exponential and normal distributions; functions of 
random variables; joint densities; marginal densities; sum 
of independent random variables; order statistics; 
expectation; variance; correlation; conditional densities; 
central limit theorem 
 
210-390  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารไมโครโปรเซสเซอร์     
Microprocessor Laboratory  
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 210-391 หลักการและการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ 
 อินพุทดิจิทลั  เอาท์พุทดิจิทลั หน่วยแสดงผล 7 
ส่วน การสแกนคียบ์อร์ด การส่ือสารแบบยอูาร์ท การแปลง
สัญญาณแอนาล็อกเป็นดิจิทัล การแปลงสัญญาณดิจิทลั
เป็นแอนาล็อก การสร้างสัญญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์ 
ตวันับและจบัเวลา การขัดจงัหวะ หน่วยเวลาจริง การใช้
งานตวัจับเวลาจ้องจบัผิด การใชง้านโมดูลส่ือสารไร้สาย
ผา่นการเช่ือมต่อแบบเอสพีไอ 



 Digital Input; digital output; 7-segment display; 
keyboard scan; universal asynchronous receiver transmitter 
(UART); analog-to-digital conversion (ADC); digital-to-
analog conversion (DAC); pulse width modulator (PWM); 
timer and counter; interrupt; real-time clock (RTC); watchdog 
timer (WDT); wireless module interface via serial peripheral 
interface (SPI) 
 
210-391  3(3-0-6) 
หลกัการและการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์    
Microprocessor Principles and Applications 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-292  ระบบดิจิทัลและการ
ออกแบบเชิงตรรกะ 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : 210-390 ปฏบิัตกิารไมโครโปรเซสเซอร์   
 แ น ว คิ ด เ บ้ื อ ง ต้ น ข อ ง ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร์ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิต 16 บิต และ 32 บิต การจดัองค์กร
ทางฮาร์ดแวร์ ชุดคาํสั่ง เทคนิคการโปรแกรม และการเช่ือม
ประสานอุปกรณ์อินพุทและเอาท์พุท การเ ช่ือมประสาน
หน่วยความจาํ ตวันับและตวัช้ีเวลาท่ีสามารถโปรแกรมได ้ตวั
แปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทลั ตัวแปลงสัญญาณดิจิทลั
เป็นแอนะล็อก ตวัสร้างสัญญาณมอดูเลตความกวา้งพลัส์ การ
ขัดจังหวะ การเช่ือมประสานแบบขนาน การเช่ือมประสาน
แ บ บ อ นุ ก ร ม แ บ บ ต่ า ง ๆ    แ น ะ นํ า ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
ไมโครโปรเซสเซอร์  
 Basic  concepts  of  microprocessor/microcontroller 
and microcomputer;  architectures  of  8-bit, 16-bit  and  32-
bit  microprocessors;  hardware  organizations;  instruction  
set;  programming  techniques  and I/O  interfacing;  memory 
interfacing; programmable counter/timer; analog to digital 
converter; digital to analog converter; pulse width modulator; 
interrupt; parallel interface; serial interfaces; introduction to 
selection of microprocessors 
 

210-400  6(0-45-0) 
สหกจิศึกษา        
Cooperative Education  
เงื่อนไข : สถานภาพนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่เลือกเรียนทางเลือก 
สหกจิศึกษา  และเรียนวชิาต่าง ๆ มาแล้วรวมหน่วยกิตสะสมได้
ไม่ต า่กว่า 88 หน่วยกติ 

 การฝึกปฏิบติังานในลกัษณะเสมือนพนักงานใน
สถานประกอบการท่ีภาควิชาเห็นชอบ นักศึกษาจะตอ้งมี
ชัว่โมงการทาํงานเต็มเวลารวมแลว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
หรือ 640 ชั่วโมง  เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นักศึกษาต้อง
นาํเสนอและจดัทาํรายงานให้กบัสถานประกอบการ 
 On the job training as a full-time staff of an 
approved workplace for a period not less than 16 weeks 
or 640 hours including oral presentation and final report 
submission to the entrepreneur 
 
210-401  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าข้ันสูง 1     
Advanced Electrical Engineering Laboratory I  
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  210-302 ป ฏิ บั ติ ก า ร
อเิลก็ทรอนิกส์ 2  หรือ 210-304 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 2   
 การทดลองไม่น้อยกว่า 10 หัวขอ้ สอดคลอ้งกบั
วิ ช า บ ร ร ย า ย  ไ ด้ แ ก่  ไ ฟ ฟ้ า กํ า ลั ง  ไ ฟ ฟ้ า ส่ื อ ส า ร 
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Not less than 10 experiments relevant to course-
work materials - electric power, communications , electronics, 
control systems and computer engineering 
 
210-402  1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมไฟฟ้าข้ันสูง 2     
Advanced Electrical Engineering Laboratory II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 210-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2  
หรือ 210-304 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 2   
 การทดลองไม่น้อยกว่า 10 หัวขอ้ ต่อเน่ืองจาก
รายวิชา 210-401 ปฏิบติัการวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง 1   
 Continuation of 210-401 Advanced Electrical 
Engineering Laboratory I with a minimum of 10 
experiments 
 
210-403  2(0-6-0) 
โครงงานด้านวศิวกรรมโทรคมนาคม 1    
Telecommunication Engineering Project I 
 นัก ศึ ก ษ า แ ต่ ล ะ ค น ต้อ ง ทํา โ ค ร ง ง า น ด้า น
โทรคมนาคมหน่ึงโครงงาน ท่ีเน้นการศึกษาค้นคว้า 
ออกแบบ สร้างและทดสอบ นักศึกษาตอ้งแสดงความคิด



ริเ ร่ิมและเป็นผูด้ ําเนินการแก้ปัญหาต่างๆเองเป็นส่วนใหญ่ 
นักศึกษาต้องเขียนรายงานและนําเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงานเป็นระยะๆ  
 Each student is required to carry out a 
Telecommunications project with an emphasis on design, 
construction and an experimental investigation; the student is 
expected to show initiative and to take an active part in 
solving problems; a written progress report and an oral 
presentation are also required 
 
210-404  4(0-12-0) 
โครงงานด้านวศิวกรรมโทรคมนาคม 2    
Telecommunication Engineering Project II 
 ต่อเน่ืองจากวิชา 210-403 โครงงานด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคม 1   เป็นการดาํเนินงานต่าง ๆ จนเสร็จโครงงาน 
รวมทั้งการเขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 Continuation of 210-403 Telecommunications Engineering 
Project I to the final stage including the final report writing-up 
 
210-405  1(0-2-1) 
สัมมนา          
Seminar  
เงื่อนไข : สถานภาพนักศึกษาช้ันปีที ่4 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 210-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2  
หรือ 210-304 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 2   
 สัมมนาเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 A seminar presentation on  various  electrical engineering  topics 
 
210-407  2(0-6-0) 
โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 1       
Electrical Engineering Project I  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 210-302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2  
หรือ 210-304 ปฏบิัตกิารไฟฟ้าก าลงั 2 
 นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งทาํโครงงานหน่ึงโครงงาน ซ่ึง
เนน้การศึกษาคน้ควา้ ออกแบบและสร้าง   นักศึกษาตอ้งแสดง
ความคิดริเร่ิมและเป็นผูด้าํเนินการแกปั้ญหาต่างๆเองเป็นส่วน
ใหญ่  นักศึกษาต้องรายงานความกา้วหน้าของโครงงานเป็น
ระยะ 

 Each student is required to carry out a project 
with an emphasis on design and construction or an 
experimental investigation; the student is expected to 
show initiative and to take an active part in solving 
problems; a progress report presentation is also required 
  
210-408  4(0-12-0) 
โครงงานวศิวกรรมไฟฟ้า 2       
Electrical Engineering Project II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-407 โครงงาน 1 
 ต่อเน่ืองจากวิชา 210-407 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1  
โดยเป็นการดาํเนินงานต่างๆ ไปจนกระทัง่เสร็จโครงงาน 
รวมทั้งเขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 Continuation of 210-407 Project I to the final 
stage including the final report writing-up 
 
210-409  3(0-9-0) 
โครงงานส าหรับโปรแกรมสหกจิศึกษา   
Cooperative Education Project  
เงื่อนไข : นักศึกษาช้ันปีที ่4 ทีเ่ลอืกเรียนทางเลอืกสหกจิศึกษา 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-400 สหกจิศึกษา   
 นกัศึกษาแต่ละคนตอ้งทาํโครงงานหน่ึงโครงงาน    
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานในรายวิชา
สหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานและนําเสนอ
โครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
 Each student is required to carry out a project 
associated with the cooperative education; oral and 
written reports are required 
 
210-411  3(3-0-6) 
การสังเคราะห์วงจรและการออกแบบวงจรกรอง   
Network Synthesis and Filter Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-212 วงจรไฟฟ้า 2 
 แนวคิดเบ้ืองตน้ของการสังเคราะห์วงจร ฟังก์ชนั
วงจร การสเกลวงจรเชิงขนาดและความถ่ี  ฟังกช์นัจริงบวก 
การแทนฟังกช์นัจุดขบัดว้ยวงจร การแทนฟังก์ชนัถ่ายโอน
ดว้ยวงจร การแทนวงจรโดยวิธีฟอสเตอร์และวิธีเคาเออร์  
การสังเคราะห์วงจรขั้นบนัไดซ่ึงไม่มีปลายปิด มีปลายปิด
ขา้งเดียวและมีปลายปิดสองขา้ง ทฤษฎีการประมาณ การ



ประมาณแบบบตัเตอร์เวิธ  แบบเชบีเชฟ และแบบเฟสเชิงเส้น  
การออกแบบวงจรกรองผ่านตํ่าและวงจรประวิงเวลาคงท่ี การ
แปลงความถ่ีและการแปลงวงจรเพ่ือการออกแบบวงจรกรอง
ผา่นสูง ผา่นแถบและไม่ผา่นแถบ  การสังเคราะห์วงจรแอกทีฟ
เชิงเส้นและวงจรกรองแอกทีฟ  วงจรกรองแบบทรานส์คอนดคั
เตอร์-ตวัเก็บประจุ  วงจรกรองแบบออปแอมป์-ตวัตา้นทาน-ตวั
เก็บประจุ วงจรกรองเชิงซ้อน แนะนําการประมวลสัญญาณ
ดิจิทลัและวงจรกรองดิจิทลั 
 Introduction to network synthesis; network 
functions; magnitude and frequency scaling of a network; 
positive real functions; realization of driving-point functions; 
realization of transfer functions; network synthesis with 
Foster and Cauer techniques; unterminated, singly-terminated 
and doubly-terminated ladder circuits; filter approximations: 
Butterworth, Chebyshev and linear-phase approximations; 
design of low-pass filters and constant-delay filters; frequency 
transformations: low-pass to high-pass, low-pass to band-pass, 
and low-pass to band-reject transformations; linear active 
circuit and active filter synthesis: transconductor-capacitor 
filters, opamp-RC filters; complex filters; introduction to 
digital signal processing and digital filters  
 
210-423  3(3-0-6) 
ระบบขับเคลือ่นด้วยเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า      
Electric Drive Systems 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-221 การแปลงพลังงานกล
ไฟฟ้า หรือ 211-221 หลกัการเบือ้งต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
 ส่วนประกอบของระบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองจกัรกล
ไฟฟ้า คุณลกัษณะของโหลดในระบบขับเคล่ือน คุณลกัษณะ
ของมอเตอร์ในระบบขับเคล่ือน วงจรคอนเวอร์เตอร์สําหรับ
ระบบขบัเคล่ือน ระบบควบคุมการขบัเคล่ือน ระบบมอเตอร์ -
โหลด สมการความเร็ว-แรงบิด ระบบส่งกาํลงั การเบรก ควอ
แดรนทก์ารทาํงานของระบบขับเคล่ือน พลวตัรของระบบขับ 
ระบบขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์กระแสตรง ระบบขบัเคล่ือนดว้ย
มอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคล่ือนแบบเซอร์โว การ
ประยกุตใ์ชร้ะบบขบัเคล่ือนในงานอุตสาหกรรม 
 Electric drive components; load characteristics; 
motor characteristics; power converters; control system;  
motor-load system; speed-torque equation; power 

transmission system; braking; operation quadrants of 
electric drives; dynamic of electric drive system; DC 
drives; AC drives, servo drives; application of electric 
drives in industrial applications 
 
210-426  3(3-0-6) 
พลงังานหมุนเวยีน       
Renewable Energy 
 บทนําของระบบพลังงานและแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน ศกัยภาพของแหล่งพลงังานหมุนเวียน ความ
แตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงาน
หมุนเวียน  ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ 
ปฏิกูลของแข็งทอ้งถ่ิน พลังงานคล่ืน เซลล์เช้ือเพลิง การ
จดัเก็บพลงังาน กฎหมาย ขอ้บงัคบัและนโยบายท่ีเก่ียวกบั
พลงังานหมุนเวียน มุมมองดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 Introduction to energy systems and renewable 
energy resources;  potential of renewable resources; 
difference of conventional and renewable energy 
technologies; renewable technologies such as solar, wind, 
biomass, geothermal, biogas, municipal solid waste, wave 
energy, fuel cell; energy storages; laws, regulations, and 
policies of renewable energy; economics aspects 
 
210-427  3(3-0-6) 
การอนุรักษ์และการจัดการพลงังาน      
Energy Conservation and Management 
 ความ รู้ พ้ืนฐานขอ งประ สิทธิภ าพพลังงา น 
หลัก การ ของ ปร ะสิทธิภา พพลังง านในอา คาร แล ะ
อุตสาหกรรม การจดัการโหลด กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการและวิเคราะห์
พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การณ์ลักษณะทาง
เทคนิคเพ่ือใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบงาน
ส่องสว่าง ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ
(เอชวีเอซี) มอเตอร์อุตสาหกรรม การผลิตร่วม มาตรการ
การอนุรักษพ์ลงังานและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
 Fundamental of energy efficiency; principle of 
energy efficiency in  building and industry; load management; laws 
and regulations of energy conservation; energy management 



and analysis in building and industrial; technical aspects to 
use energy efficiently in lighting system, heating ventilating 
and air-conditioning (HVAC) systems; industrial motor; 
cogeneration; energy conservations and economics analysis 
 
210-431  3(3-0-6) 
การประมวลสัญญาณดิจิทลั       
Digital Signal Processing  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-241 สัญญาณและระบบ 
หรือ 211-342 สัญญาณ ระบบ และตวัรับรู้ 
 ทบทวนสัญญาณและระบบเวลาเต็มหน่วยและการ
แปลงแบบแซด (z) การแปลงฟเูรียร์เต็มหน่วย การแปลงฟูเรียร์
แบบเร็ว ตวักรองชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จาํนวนจาํกดัและ
ตวักรองชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จาํนวนไม่จาํกดัและเทคนิค
การออกแบบ ผลเน่ืองจากคําท่ีมีความยาวจํากัด แนะนํา
สัญญาณสุ่มและกระบวนการสโตคาสติก 
 Review of the signals and discrete-time system and 
the z-transform; the discrete Fourier transform; the fast 
Fourier transform; finite impulse response (FIR) filters and 
infinite impulse response (IIR) filter; design of FIR and IIR 
filters; effects of finite word length; introduction to sampled 
signals and stochastic processes 
 
210-432  3(3-0-6) 
การทดสอบวงจรรวมดิจิทลั     
Digital IC Testing   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-334 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั 
 แนะนาํการทวนสอบและการทดสอบวงจรรวมดิจิทลั 
ข้อผิดพลาด แบบจาํลองความผิดพลาดและการจําลอง การ
สร้างแบบแผนการทดสอบอตัโนมติั  การออกแบบเพ่ือทดสอบ
ได ้สถาปัตยกรรมการกวาดและการกวาดท่ีค่าขอบ การทดสอบ
ตวัเอง เคร่ืองมือสาํหรับการทดสอบ 
 Introduction to digital IC design verification and 
testing; defects; fault modeling and simulation; automatic test 
pattern generation (ATPG); design for testability (DFT); scan 
and boundary scan architectures; built-in self-test (BIST); 
tools for testing 
 
 

210-434  3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์เชิงแสง    
Optoelectronics  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ฟิสิกส์ของการแผ่กระจายแสง การมอดูเลตแสง 
หลกัการและการประยกุตใ์ชง้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิง
แสง แหล่งกาํเนิดแสง โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร์ 
ตวัตรวจจบัแสง  ใยแกว้นาํแสง 
 Physics of light propagation; light modulation; 
principles and applications of photonic devices; light 
source; photo diode; photo transistor; light detectors; 
optic fibers 
 
210-435  3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์ส่ือสาร    
Communication Electronics  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-331 วงจรและระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 การออกแบบวงจรขยายความถ่ีสูง วงจรขยาย
แบบจูน วงจรกาํเนิดสัญญาณความถ่ีสูง วงจรภาคส่งและ 
วงจรภาครับ วงจรกรองความถ่ี วงจรมอดูเลตและดีมอดู
เลตสาํหรับ เอเอ็ม เอฟเอ็ม พีเอ็ม เอฟเอสเค พีเอสเค  ระบบ
และวงจรเฟสล็อคลูป วงจรในระบบพีซี เอ็ม วงจร
โทรศพัท ์
 High-frequency amplifier design; tuned 
amplifier; high-frequency oscillators; transmitter and 
receiver circuits; filters; modulators and demodulators for 
AM, FM, PM, FSK, PSK; phase-locked loop circuits and 
systems; circuits in a PCM system; telephony circuits 
 

210-436  3(3-0-6) 
วสัดุและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์   
Electronic Materials and Devices  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-231 หลกัการอเิลก็ทรอนิกส์ 
 โครงสร้างผลึก ระนาบและทิศทางในผลึก 
แถบพลังงาน การกระจายแบบเฟอร์มิ -ไดแรค ความ
หนาแน่นของพาหะ ปรากฏการณ์การส่ง สารก่ึงตัวนํา 
รอยต่อพีเอ็น ไทริสเตอร์ เจเฟต มอสเฟต ทรานซิสเตอร์
แบบไบโพลาร์ ช้ินส่วนโฟโตนิค ช้ินส่วนไมโครเวฟ วงจร
รวม  



 Crystalline structure; crystalline plane and 
polarization; energy band; Fermi-Dirac distribution; carrier 
density profile; transport phenomena; semiconductors; PN 
junction; thyristors, JFET, MOSFET, bipolar junction 
transistor; photonic devices; microwave devices; integrated 
circuits 
 
210-441   3(3-0-6) 
ตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได้   
Programmable Logic Controllers  
 ฮาร์ดแวร์ของตวัควบคุมเชิงตรรกะชนิดโปรแกรมได ้
ภาษาของพีแอลซี หลกัการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ความ
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึน ฟังกช์ัน่บล็อกมาตรฐาน แอนะล็อกและดิจิทลั
เซ็นเซอร์ การประยกุตใ์ชง้านพีแอลซี เครือข่ายการส่ือสารของ
พีแอลซี  
 Hardware of programmable logic controller (PLC); 
PLC languages; principles of PLC programming; error 
diagnostics; standard function blocks; analog/digital sensors; 
applications of PLC; PLC communication networks 
 
210-442   3(3-0-6) 
ฟัซซีโลจิก       
Fuzzy Logic 
 แนะนาํเก่ียวกบัฟัซซีเซต การปฏิบติัการของฟัซซีเซ็ท 
ความสัมพนัธ์แบบฟัซซี กฎฟัซซี ฟัซซีลอจิก ตวัแปรทางภาษา 
การอนุมานแบบฟัซซี การควบคุมแบบฟัซซี การประยุกต์ใช้
งานฟัซซีลอจิก 
 Introduction to fuzzy sets; operation of fuzzy sets; 
fuzzy relations; fuzzy rules; fuzzy logic; linguistic variable; 
fuzzy inference; fuzzy control; applications of fuzzy logic 
 
210-443  3(3-0-6) 
การออกแบบตวัควบคุมดิจิทลั    
Digital Controller Design  
 แนะนําระบบควบคุมเชิงดิจิทลั  สัญญาณเวลาเต็ม
หน่วย  เทคนิคของการแปลงแซด  ระบบชักตัวอย่างข้อมูล  
แบบจํา ล อง ข อง ร ะบบเต็ มห น่ว ย ขอ ง ฟัง ก์ชัน ถ่ าย โ อ น
แบบต่อเน่ือง  การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบเต็มหน่วย  
การออกแบบด้วยวิธีวางตําแหน่งขั้ ว   การออกแบบระบบ

ควบคุมเ ชิงดิ จิทัลในระบบสมองกลฝังตัว   ผลของ
การควอนไทซ์ 
 Introduction to digital control system; discrete-
time signals; z-transform technique; sampled-data 
systems; discrete equivalent to continuous transfer 
functions; stability analysis of discrete-time system; pole 
placement method; implementation of digital controller in 
embedded systems; quantization effects 
 
210-451  3(3-0-6) 
วศิวกรรมไมโครเวฟ       
Microwave Engineering  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 210-352 โครงข่ายการส่ือสาร
และสายส่งไฟฟ้า   
 ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คล่ืนระนาบ  
สายนาํส่งสัญญาณและท่อนําคล่ืนย่านความถ่ีไมโครเวฟ  
การวิเคราะห์วงจรข่ายไมโครเวฟ  อิมพีแดนซ์ และแรงดนั
และกระแสสมมูล   เมตริกซ์ เอส  แผนภาพการไหล
สัญญาณ  การแมตชแ์ละการปรับอิมพีแดนซ์  เรโซเนเตอร์
และตัวกรองไมโครเวฟ  อุปกรณ์แบ่งกําลังงานและ
อุปกรณ์คับเปลอร์แบบทิศทางเ ดียว   การเ ช่ือมโยง
ไมโครเวฟแบบจุดต่อจุด  ระบบเรดาร์  การแพร่กระจาย
คล่ืนไมโครเวฟ  การวดัคล่ืนไมโครเวฟ  ระบบไมโครเวฟ
และการประยกุตใ์ชง้าน 
 Review of Maxwell’s equations, plane waves; 
microwave transmission lines and waveguides; 
microwave network analysis; impedance and equivalent 
voltage and current; the S–Matrix; signal flow graphs, 
impedance matching and tuning, microwave resonators 
and filters; power dividers and directional coupler; point-
to-point microwave link; radar system; microwave 
propagation; microwave measurement; microwave 
systems and applications 
 

210-462  3(3-0-6) 
การส่ือสารดิจิทลั        
Digital Communications  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-361 หลกัการระบบส่ือสาร 
 ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการ
สุ่ม แผนภาพสัญญาณ  ความกวา้งแถบความถ่ีไนควิสต์



ตํ่าสุด การตรวจจับสัญญาณ สัญาณรบกวนเกาส์เซียนสีขาว
แบบบวก  เทคนิคการมอดูเลชนัแบบดิจิทลั ซิกมา-เดลตา  การ
ประเมินสมรรถนะ การซิงโครไนซ์ การปรับเท่า แนะนาํทฤษฎี
สารสนเทศ การเขา้รหัสแหล่งกาํเนิด การเขา้รหัสช่องสัญญาณ 
ระบบหลายช่องสัญญาณหลายพาหะ เทคนิคการแผ่สเปกตรัม 
ช่องสัญญาณท่ีมีการเลือนหายของสัญญาณจากคล่ืนหลาย
ทิศทาง 
 Review of probability and random process; signal 
space; minimum Nyquist bandwidth; signal detections; 
additive white Gaussian noise; digital modulation techniques; 
sigma-delta; performance analysis; synchronization; 
equalization; introduction to information theory; source 
coding; channel coding; multichannel and multicarrier 
systems, spread spectrum techniques; multipath fading 
channels 
 
210-463  3(3-0-6) 
การประมวลสัญญาณดิจิทลัส าหรับวศิวกรรมส่ือสาร  
Digital Signal Processing for Communication Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-241 สัญญาณและระบบ 
 สัญญาณเชิง เวลาต่อเ น่ืองและไม่ต่อ เ น่ือง การ
วิเคราะห์สเปกตรัม  เดซิเมชนัและการประมาณค่าในช่วง   การ
แปรผนัอตัราการชกัตวัอย่าง การแปลงฟูเรียร์แบบดีสครีต วิธี
ความน่าจะเป็นของการประมวลสัญญาณดิจิทลั การออกแบบ
ตัวกรองดิจิทลัชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จาํนวนจาํกัดและ
ชนิดผลตอบสนองอิมพลัส์จาํนวนไม่จาํกดั ระบบมลัติเรตและ
ธนาคารตวักรอง การแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีต  แนะนําการ
ประยกุตใ์ชก้ารประมวลสัญญาณดิจิทลั เช่น การประมวลภาพ 
การประมวลเสียงพดูและเสียง การประมวลแถวลาํดบั และการ
ประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนัอ่ืนๆ 
 Continuous-time and discrete-time signals; spectral 
analysis; decimation and interpolation; sampling rate 
conversion; DFT; probabilistic methods in DSP; design of 
FIR, IIR digital filters, multirate systems and filter banks; 
discrete wavelet transform; introduction to some DSP 
applications such as image processing, speech and audio 
processing, array processing and  further current applications 
 
 

210-464  3(3-0-6) 
การส่ือสารไร้สาย     
Wireless communications 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-361 หลกัการระบบส่ือสาร 
 ระบบส่ือสารไร้สาย ทฤษฎีและหลักการของ
ระบบส่ือสารเคล่ือนท่ี คุณลกัษณะและผลกระทบของการ
แพร่กระจายสัญญาณวิทย ุเทคนิคการมอดูเลต การเขา้รหัส
เสียงพดู การเขา้รหัสช่องสัญญาณ เทคนิคการมลัติเพล็กซ์ 
ส่วนประกอบเช่ือมต่อสําหรับระบบส่ือสารเคล่ือนท่ี 
มาตรฐานของระบบส่ือสารเคล่ือนท่ีปัจจุบนั รุ่นท่ี 3 รุ่นท่ี 4 
รุ่นท่ี 5 และรุ่นถดัไป ระบบเซลลูลาร์ การจดัการการเขา้ถึง
หลายทางและการจัดการการแทรกสอด ความจุของ
ช่อ ง สั ญ ญ า ณไ ร้ ส า ย  ค ว า มจุ ข อ ง ร ะ บบ ห ล า ย ผู ้ใ ช ้
ระบบส่ือสารไร้สายแบบหลากหลายสัญญาณส่งและรับ 
 Wireless communication system; theory, principle of 
mobile communication system; characteristics and impacts of 
radio propagation; modulation techniques; speech coding; 
channel coding; multiplexing techniques; interconnection 
components for mobile communication system; standards 
of current mobile communication, 3G, 4G, 5G, and 
beyond; cellular systems: multiple access and 
interference management, capacity of wireless channels, 
multiuser capacity; MIMO system 
 
210-465  3(3-0-6) 
การส่ือสารเชิงแสง       
Optical Communications  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-361 หลกัการระบบส่ือสาร 
 ท่อนําคล่ืนไดอิเล็กตริกแบบทรงกระบอกและ
เง่ือนไขการกระจายของคล่ืนแสง  โครงสร้างและชนิดของ
เส้นใยแก้วนาํแสง  พารามิเตอร์ในการส่งแสง  การผลิต
เส้นใยแกว้นาํแสงและกระบวนการผลิต  ชนิดของเคเบิล
เส้นใยแก้ว  การผิดรูปของสัญญาณ การลดทอน การ
สูญเสีย และดิสเพอร์ชนัในเส้นใยแก้วนําแสง  เคร่ืองส่ง
แสง แหล่งกาํเนิดแสง ไดโอดเปล่งแสงและเลเซอร์ไดโอด  
เคร่ืองรับแสง ตวัจบัแสง  อุปกรณ์ทวนสัญญาณแสงและ
วงจรขยาย  การคํานวณระบบเช่ือมต่อ  สวิตช์และมัล
ติเพลกเซอร์  โครงข่ายเอฟทีทีเอ็กซ์เบ้ืองตน้ 



 Cylindrical dielectric waveguides and propagating 
conditions; structure and types of optical fiber; optical 
transmission parameters; optical fiber production and process; 
optical cable types; signal degradations, attenuation, losses 
and dispersion in optical fibers; optical transmitters, light  
sources, LEDs and laser diodes; optical receivers, optical 
detection; optical repeaters and amplifiers; link budget 
calculations; switches and multiplexers; introduction to FTTx 
networks 
 
210-466  3(3-0-6) 
การแพร่กระจายคลืน่วทิยุ       
Radio Wave Propagation  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-251 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 การจดัสรรความถ่ีวิทยุ  ระบบวิทยุ  การแพร่กระจาย
คล่ืนดิน การแพร่กระจายคล่ืนฟ้า  การแพร่กระจายคล่ืนอวกาศ 
การแพร่กระจายคล่ืนในชั้ นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์  การ
กระเจิงของคล่ืนโทรโฟสเฟียร์  ระบบทวนสัญญาณคล่ืนวิทยุ
ไมโครเวฟ การส่ือสารผ่านดาวเทียมและการส่ือสารในห้วง
อวกาศ  เรดาร์  เฟดดิง  กระจายคล่ืนนอกอาคาร กระจายคล่ืน
ในอาคาร  กรณีศึกษาในระบบเซลลูลาร์ 
 Radio frequency allocation; radio system; ground 
wave propagation; sky wave propagation; space wave 
propagation in the troposphere; tropospheric scattering 
propagation; microwave radio relay system; satellite and 
space communication; radar; fading; outdoor propagation 
models; indoor propagation models; case study in cellular 
systems 
 
210-467  3(3-0-6) 
วศิวกรรมสายอากาศ        
Antenna Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-251 ทฤษฎสีนามแม่เหลก็ไฟฟ้า 
 นิยามเบ้ืองตน้และทฤษฎี  แหล่งกาํเนิดแบบจุดไอโซ
ทรอปิก  แบบรูปการแผ่พลังงานเชิงกาํลงัและเชิงสนาม  ค่า
สภาพเจาะจงทิศทางและอตัราขยาย  ประสิทธิภาพ  โพลาไรเซ
ชนั อิมพีแดนซ์ดา้นเขา้และแบนด์วิดท ์ สมการการส่งผ่านของ
ฟรีส การแผพ่ลงังานจากองค์ประกอบกระแส  ผลกระทบของ
กราวด์  คุณสมบติัการแผ่พลงังานของสายอากาศเส้นลวดเชิง

เส้น  สายอากาศแถวลาํดับ  สายอากาศยากิ -อูดะ และ
สายอากาศแบบรายคาบล็อก  สายอากาศอะเพอร์เจอร์  
สายอากาศไมโครสตริป  สายอากาศทนัสมยัสําหรับการ
ประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั  การวดัคุณลกัษณะของสายอากาศ 
 Basic definitions and theory; isotropic point 
source; power and field patterns; directivity and gain; 
efficiency, polarization; input impedance and bandwidth; 
Friis transmission equation, radiation from current 
elements; ground effects; radiation properties of linear 
wire antenna; array antenna; Yagi - Uda antenna and log-
periodic antenna; aperture antenna; microstrip antenna; 
modern antenna for current applications; antenna 
characteristics measurement 
 

210-471  3(3-0-6) 
การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั      
Power System Analysis   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-371 ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 แบบจาํลองและการทาํงานของสายส่ง  ขีดจาํกดั
ในการส่งกําลังไฟฟ้าของสายส่ง  การชดเชยสายส่ง  
แผนภาพวงจรเส้นเด่ียวและระบบต่อหน่วย  สมการและ
การหาผลเฉลยของข่ายวงจรระบบไฟฟ้ากาํลงั  การศึกษา
การไหลของกาํลงัไฟฟ้า  การควบคุมกาํลงัไฟฟ้าจริงและ
กาํลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ  การลัดวงจรแบบสมมาตร  การ
ลดัวงจรแบบไม่สมมาตร  เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาํลงั  
วิธีจ่ายโหลดเพ่ือให้เกิดการประหยดัท่ีสุด 
 Transmission line model and performance; 
power transmission capability; line compensation; single-
line diagram and  per-unit system; network equations and 
solutions; power flow studies; control of real power and 
reactive power; symmetrical three-phase faults; 
unsymmetrical faults; power system stability; economic 
load dispatch 
 

210-472  3(3-0-6) 
การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั      
Power System Protection  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-471 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า
ก าลงั 
 หลกัการทัว่ไปของการป้องกนัระบบไฟฟ้ากาํลงั 
หม้อแปลงเคร่ืองมือวัด รีเลย์ป้องกันชนิดต่าง  ๆ  การ



ป้องกันกระแสเกิน การป้องกันความผิดพร่องลงดิน การ
ป้องกนัแบบใชค่้าผลต่าง  การป้องกนัมอเตอร์ การป้องกนัหมอ้
แปลง การป้องกันเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  การป้องกันบสั  การ
ป้องกนัสายส่งดว้ยวิธีรีเลยร์ะยะทางและวิธีการนาํร่อง แนะนาํ
อุปกรณ์ป้องกนัแบบดิจิทลั 
 Principles of power system protection; instrument 
transformer; protective relays; overcurrent protection; earth 
fault protection; differential protection; motor protection; 
transformer protection; generator protection; bus bar 
protection;  transmission line protection by distance relaying 
and pilot relaying; introduction to digital protection devices 
 
210-474  3(3-0-6) 
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงดนัสูง        
High Voltage Engineering  
รายวิชาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 210-251 ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
 แนะนําระบบส่งจ่ายและการใช้ประโยชน์จาก
ไฟฟ้าแรงสูง แรงดนัเกินเสิร์จในระบบส่งจ่าย การสร้างแรงดนั
สูงกระแสสลบัความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง แรงดนัสูงกระแสตรง
และอิมพลัส์ เทคนิคการวดัแรงดันสูง ช่องว่างทรงกลม ดิไว
เดอร์แบบต่างๆ หมอ้แปลงวดัแรงดนั  สนามไฟฟ้าและเทคนิค
การฉนวน สนามไฟฟ้าในวสัดุสารเน้ือเดียวกนัและต่างชนิดกนั 
สนามไฟฟ้าและกระแสไหลในดิน ระบบสายดิน การฉนวน
และการเกิดเบรกดาวน์ในแก๊ส ของเหลวและ ของแข็ง  การ
ทดสอบแบบไม่ทาํลาย  การประสานสัมพนัธ์ฉนวน  ฟ้าผ่าและ
การป้องกนัฟ้าผา่ 
 Introduction to high voltage transmission systems 
and their usages; surge in transmission systems; high voltage 
generation; low and high frequency of AC; DC and impulse; 
high voltage measurement techniques; sphere gap; dividers; 
voltage transformer; electric fields and insulation techniques; 
electric fields in homogeneous and non-homogeneous 
substances; currents and electric fields in the earth; grounding 
systems; insulation and breakdown in gases, liquids and 
solids; non destructive testing;  insulation coordination; 
lightning and lightning protection 
 
 
 
 

210-475  3(3-0-6) 
วศิวกรรมส่องสว่าง       
Illumination Engineering 
 ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น ความสัมพันธ์
ระหว่างแสงสว่างและการมองเห็น ปริมาณและคุณภาพของการ
ส่องสว่าง ลกัษณะเฉพาะของแหล่งกาํเนิดแสง การควบคุม
แสงสว่างและโคมไฟฟ้า การออกแบบแสงสว่างภายใน
อาคาร  แสงสว่างภายในโรงงาน การออกแบบแสงสว่าง
ภายนอกอาคาร  ไฟถนน 
 Nature of light and sight; relationship of light 
and sight; quantity and quality of illumination; 
characteristics of light sources; light control and 
luminaires; interior lighting design; industrial lighting; 
exterior lighting design; street lighting 
 
210-476  3(3-0-6) 
การออกแบบและตดิตั้งระบบไฟฟ้า      
Electrical Systems Installation and Design  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 การเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้ากาํลงัและแผนภาพ
เส้นเด่ียว ขอ้กาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั ใน
การติดตั้ งอุปกรณ์ไฟฟ้า แหล่งจ่ายและระบบจําหน่าย
ไฟฟ้ากาํลงั การต่อลงดินสําหรับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
การเลือกขนาดสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย การคาํนวณ
กระแสลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันและการออกแบบให้
อุปกรณ์ป้องกันทาํงานเป็นลาํดับขั้น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
การออกแบบวงจรแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า การ
ออกแบบวงจรมอเตอร์ การปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลัง
และการออกแบบวงจรตวัเก็บประจุ ฮาร์มอนิกส์ในระบบ
ไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารพาณิชย ์โรงงาน
อุตสาหกรรมและอาคารท่ีอยูอ่าศยั 
 Graphical electrical symbols and one-line 
diagrams; study of safety codes; electrical power supply 
and distribution systems; system grounding and 
equipment grounding; sizing wires, cables, and conduits; 
short circuit calculation; protective devices and their 
coordination; emergency power systems; lighting and 
appliances circuit design; motor circuit design; power 
factor improvement and capacitor bank circuit design; 



harmonics in electrical systems; power installation in 
commercial, industrial, and residential buildings 
 

210-477  3(3-0-6) 
โรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย       
Power Plant and Substation  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-471 การวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 
 คุณลักษณะของโหลด โรงไฟฟ้าพลังนํ้ า โรงไฟฟ้า
พลงัไอนํ้ า โรงไฟฟ้ากงัหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม 
โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แหล่งพลังงานทดแทน 
สถานีไฟฟ้ายอ่ยแบบฉนวนอากาศ แบบฉนวนก๊าซอดัความดนั  
ชนิดและหนา้ท่ีของอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าย่อย  รูปแบบ
การจัดเรียงอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย  การป้องกันฟ้าผ่า 
ระบบต่อลงดิน มาตรการความปลอดภัยแก่ผูป้ฏิบัติการใน
สถานีไฟฟ้ายอ่ย 
 Characteristic of various loads; hydro power plant; 
steam power plant; gas turbine power plant; combined cycle 
power plant; diesel power plant; nuclear power plant; 
renewable energy sources; sub-station with air insulation, 
compressed gas insulation; types and  functions of equipments 
in a sub-station; the  pattern  of  equipment  lay  out;  
lightning protection; grounding system; security procedures 
for operator in a sub-station 
 

210-479  3(3-0-6) 
ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร     
Electrical Systems and Signal Systems in Building 
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-476 การออกแบบและตดิตั้งระบบไฟฟ้า  
 ระบบโทรศพัท์ ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
สาํรอง ระบบอาคารอตัโนมติั ระบบรักษาความปลอดภยั 
 Telephone systems; sound systems; MATV systems; 
fire alarm systems; lightning protection systems; standby 
generators; building automation systems; security systems 
 

210-493  3(2-2-5) 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานดนตรีและเสียง   
Computer Applications in Music and Sound  
 แนะนําคอมพิวเตอร์ ดนตรีคอมพิวเตอร์และเสียง
ดิจิทลัเบ้ืองตน้  การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นดนตรี
และเสียง  การเล่นเสียงดนตรีและเสียงดว้ยคอมพิวเตอร์ การ

ปรับปรุงแกไ้ขเสียงดนตรีและเสียงดว้ยคอมพิวเตอร์ การ
ใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบเสียงดนตรีหรือการเรียบ
เรียงเสียงประสานดนตรี  การใชค้อมพิวเตอร์สําหรับการ
บนัทึกเสียงดนตรีและเสียง การประมวลผลสัญญาณเสียง
ดิจิทัลด้วยคอมพิวเตอร์   การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สังเคราะห์เสียง 
 Introduction to computer; computer music and 
digital sound; various applications of computer in music 
and sound; playing music and sound with computer; 
editing music and sound with computer; using computer 
for designing musical sound and arranging music; 
recording sound and music with computer; digital sound 
processing with computer; using computer for sound 
synthesis 
 

210-511  3(3-0-6) 
คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 1      
Switching-Mode Converters I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-333 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
 ก า ร จัด ก า ร กํา ลัง ไ ฟฟ้ า  ส่ ว นป ร ะ ก อ บใ น
อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั การวิเคราะห์คอนเวอร์เตอร์ในภาวะ
อยูต่วั วงจรสมมลูในภาวะอยูต่วั การวิเคราะห์กาํลงัสูญเสีย
และประสิทธิภาพ การเลือกสวิทซ์ การทาํงานของวงจร
คอนเวอร์เตอร์ในภาวะการนํากระแสไม่ต่อเน่ือง การ
จาํลองวงจรสมมลูแบบเอซี ฟังกช์นัถ่ายโอนของวงจรคอน
เวอร์เตอร์ การออกแบบตวัควบคุม ทฤษฎีแม่เหล็กเบ้ืองตน้ 
การออกแบบตวัเหน่ียวนาํ การออกแบบหมอ้แปลง 
 Power processing; elements in power 
electronics; steady-state converter analysis; steady-state 
equivalent circuit, losses and efficiency analysis; switch 
realization; discontinuous conduction mode; AC 
equivalent circuit modeling; converter transfer functions; 
controller design; basic magnetic theory; inductor design; 
transformer design 
 

 

210-512  3(3-0-6) 
คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 2      
Switching-Mode Converters II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-333 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
 การจาํลองวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบหาค่าเฉล่ีย 
วงจรสมมูลของวงจรคอนเวอร์เตอร์ท่ีทาํงานในโหมด



กระแสไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์วงจรและเทคนิคการออกแบบ
วงจร วงจรพลัส์วิดทม์อดูเลชั่นคอนเวอร์เตอร์ท่ีมีการควบคุม
ด้วยกระแส วงจรเรียงกระแสแบบทันสมัย ฮาร์มอนิกของ
ระบบไฟฟ้ากาํลงัและฮาร์มอนิกของวงจรเรียงกระแส 
 Averaging model of converter circuit; equivalent 
circuits of converters in discontinuous conduction mode; 
circuit analysis and design techniques; current programmed 
control of pulse-width modulation converters; modern 
rectifiers; power system harmonics and rectifier harmonics 
 
210-513  3(3-0-6) 
อุปกรณ์สารกึง่ตวัน าไฟฟ้าก าลงั       
Power Semiconductor Devices  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-333 อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
 โครงสร้างและคุณลกัษณะของอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํท่ี
สําคัญสําหรับอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ไดโอดกาํลัง ไบโพลาร์
ทรานซิสเตอร์ ไทริสเตอร์ มอสเฟ็ต และไอจีบีที การเบรก
ดาวน์และเทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมความคงทน
ต่อแรงดนัเบรกดาวน์ คุณลกัษณะการนาํไฟฟ้าและคุณลกัษณะ
ทางไดนามิกส์ 
 Structure and characteristics of major power 
semiconductor devices, power diodes, bipolar transistors, 
thyristors, MOSFET and IGBT; breakdown and edge 
termination techniques to improve breakdown capability; 
conduction characteristics and dynamic characteristics 
 
210-514  3(3-0-6) 
ระบบขับเคลือ่นแบบปรับความเร็ว       
Adjustable Speed Drive Systems 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-423 ระบบขับเคลื่อนด้วย
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า 
 แ น ะ นํา ร ะ บ บ ขั บ เ ค ล่ื อ น แ บ บ ป รั บ ค ว า ม เ ร็ ว 
คุณลกัษณะโหลดทางกล ขอ้กาํหนดของระบบขบัเคล่ือนดว้ย
ไฟฟ้า พ้ืนฐานการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงและ
การวิเคราะห์ท่ีสภาวะอยู่ตัว วิธีการควบคุมความเร็ว ฟังก์ชัน
ถ่ายโอนของมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุน้แยก วงจรเรียง
กระแสควบคุมแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส และวงจรชอปเปอร์
สําหรับระบบขับเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรงแบบวงรอบปิด 1 ควอดแดรนท ์และ 4 คว

อดแครนท ์การวิเคราะห์มอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีสภาวะอยู่ตวั 
วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์เหน่ียวนําแบบต่างๆ การ
ควบคุมแบบปรับแรงดนั การควบคุมแบบปรับความถ่ี การ
ควบคุมแบบปรับความตา้นทานของโรเตอร์ การควบคุม
โดยใช้อินเวอร์เตอร์ การวิเคราะห์มอเตอร์ซิงโครนัสท่ี
สภาวะอยูต่วั  วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนสั 
 Introduction to variable speed drive systems, 
characteristics of mechanical loads, requirements of 
electrical drive systems; basic principles of variable speed 
controls of DC motors and steady state analysis; methods 
of speed control; transfer functions of separately excited 
DC motors; single-phase and three-phase controlled 
rectifiers and chopper for DC motor drives; closed loop 
control of DC motors, single quadrant and four quadrants; 
steady-state analysis of induction motors; speed control 
of induction motors, variable terminal voltage control, 
variable frequency control, rotor resistance control; 
operation with a current source inverter; steady state 
analysis of synchronous motors; synchronous motor 
control 
 
210-530   3(3-0-6) 
การออกแบบและวเิคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก   
Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-332  วงจรรวมแอนะลอ็ก 
 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวงจรรวมแบบ
ซีมอส แบบจาํลองมอสเฟต ผลของบอด้ี การใชม้อสเฟต
เป็นตวัตา้นทานปรับค่าได ้วงจรขยายแบบซอสร่วม เดรน
ร่วม และเกตร่วม การป้อนกลบัลบ การป้อนกลบัสัญญาณ
โหมดร่วม การออกแบบไฟเล้ียงตํ่า การทาํงานของมอส
เฟตในยา่นตํ่ากว่าแรงดนัขีดเร่ิม วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล
แบบเทียม การขจดัสัญญาณโหมดร่วม วงจรออปแอมป์ใน
เทคโนโลยีซีมอส วงจรขยายปฏิบัติการแบบทรานส์
คอนดัคแตนซ์ การจาํลองและวิเคราะห์สัญญาณรบกวน
ของทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์ความเพ้ียนสัญญาณ วงจร
ออสซิลเลเตอร์ปรับความถ่ีได้ด้วยแรงดัน วงจรคูณ
สัญญาณ ออปแอมป์แบบกระแสป้อนกลับ การเลยเ์อาท์
วงจรรวมแอนะล็อก 



 CMOS integrated circuit technologies/process; 
MOSFET model, body effects; MOSFET as a tunable resistor; 
common-source, common-drain and common-gate amplifiers, 
negative feedback, common-mode feedback technique; low-
voltage circuit design: MOSFET operation under a sub-
threshold voltage region, pseudo-differential amplifier, 
common-mode rejection techniques; CMOS operational 
amplifiers, operational transconductance amplifiers; 
transistor’s noise modelling and analysis; distortion analysis; 
voltage-controlled oscillator; multiplier; current-feedback op-
amp; analog integrated circuit layout 

 
 

210-532  3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัด้วยภาษาบรรยาย    
Digital VLSI Circuit Design by HDL  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-292 ระบบดิจิทัลและการ
ออกแบบเชิงตรรกะ 
 ทฤษฎีและวิธีการออกแบบวงจรรวมดิจิทัลขนาด
ใหญ่มากด้วยภาษาบรรยายพฤติกรรมวงจร ขั้ นตอนการ
ออกแบบวงจรดิ จิทัล  การออกแบบวงจรระดับเกต การ
ออกแบบวงจรระดับโอนถ่ายรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจร
ตรรกะเชิงจัดหมู่  การออกแบบวงจรตรรกะเชิงลําดับ ก าร
ออกแบบวงจรควบคุมแบบซิงโครนัส การออกแบบวงจร
ควบคุมแบบอะซิงโครนัส การออกแบบวงจรประมวลผล
สัญญาณดิจิทลั การออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์ การพฒันา
วงจรดิจิทลัลงบนเอพีจีเอ การจาํลองการทาํงานของวงจร 
 Theory and methodologies for digital VLSI circuit 
design by Hardware Description Language (HDL); digital 
circuit design flow; gate-level design; register transfer level 
(RTL) design; combinational circuit design; sequential circuit 
design; synchronous control circuit design; asynchronous 
control circuit design; digital signal processing circuit design; 
microprocessor design; digital circuit implementation on 
FPGAs (Field Programmable Gate Arrays); circuit simulation 
 

 
 
 
 
 

210-533 3(3-0-6) 
เคร่ืองมอืวดัทางชีวการแพทย์     
Biomedical Instruments 
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-204 เคร่ืองมือวัดและการวัด
ทางไฟฟ้า 
 สรีรวิทยาท่ีจ ําเป็นเพ่ือให้ เข้าใจถึงหลักการ 
พ้ืนฐานของเคร่ืองมือวดั  การวดัสัญญาณชีวภาพ ความ
ปลอดภยัทางไฟฟ้าและตวัอยา่งเคร่ืองมือแพทย ์
 Physiology required for understanding of the 
concepts, instrumentation basics, measurement of 
biomedical signals, electrical safety and selected medical 
devices 
 
210-534   3(3-0-6) 
เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน     
Noise Reduction Techniques  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-204 เคร่ืองมือวัดและ
การวดัทางไฟฟ้า 
 แหล่งกํา เ นิดสัญญาณรบกวน ก ารคัปปลิ ง
สัญญาณแบบต่างๆ การออกแบบระบบสําหรับความเข้า
กนัได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้า การต่อลงดิน การบาลานซ์และ
ฟิลเตอร์ การชีลด์ สัญญาณรบกวนของอุปกรณ์แอคทีฟ  
สัญญาณรบกวนภายใน สัญญาณรบกวนของวงจรเชิง
ดิจิทลั 
 Noise sources; coupling; EMC system design; 
grounding; balancing and filtering; shielding; active 
device noise; intrinsic noise; digital circuit radiation 
 
210-537  3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย์    
Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-332 วงจรและระบบไม
โครอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยีวงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ 
วงจรซีมอสท่ีทาํงานในช่วงวีคอินเวอร์สชัน เทคนิคการ
ออกแบบท่ีใช้แรงดันแล ะกํา ลังง านตํ่ า  ว งจร กรอ ง 
วงจรขยาย วงจรแปลงข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล การ
เช่ือมโยงไร้สายแบบตัวเหน่ียวนํา สถาปัตยกรรมของ
ระบบไร้สาย วงจรสาํหรับตวัรับและส่งไร้สาย 



 Integrated circuit technologies; transistor modeling, 
weak-inversion CMOS circuits, low-voltage and low-power 
design techniques; filters; amplifiers; data conversion circuits; 
biotelemetry techniques, wireless inductive link; wireless 
architectures, circuits for wireless transmitter and receiver 
 
210-539   3(3-0-6) 
วงจรไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับย่านความถี่วทิยุ    
Radio-Frequency Microelectronics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-332 วงจรและระบบไมโคร
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 หลกัการพ้ืนฐานการออกแบบวงจรย่านความถ่ีวิทย ุ
การมอดูเลชันและดีเทคชนั เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง 
มาตรฐานการส่ือสารไร้สาย สถาปัตยกรรมของตัวรับ -ส่ง  
เทคโนโลยีวงจรรวมสมยัใหม่ วงจรขยายสัญญาณรบกวนตํ่า  
วงจรมิกเซอร์  วงจรออสซิลเล เตอร์ เฟสล็อกลูป วงจร
สังเคราะห์ความถ่ี วงจรขยายกาํลงั การเลยเ์อาทว์งจรความเร็ว
สูง 
 Basic concepts in radio frequency design; 
modulation and detection; multiple access techniques, 
wireless standards; transceiver architectures; modern 
integrated circuit technologies; low-noise amplifiers; mixers; 
oscillators; phase-locked loop, frequency synthesizers; power 
amplifiers; layout for high-speed circuits 
 
210-540  3(3-0-6) 
เทคโนโลยกีารบันทกึข้อมูล       
Data Storage Technology 
 บทนําการบันทึกแบบแม่เหล็ก พ้ืนฐานของดิสก์
ไดร์ฟโดยรวม วสัดุแม่เหล็ก เทคโนโลยีการประกอบหัวอ่าน 
เทคโนโลยีในการผลิตส่ือแม่เหล็ก กระบวนการสร้างเวเฟอร์
และสไลเดอร์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับการจาํลอง
ฮาร์ดดิสก ์ ปัญหาการไหลของความร้อนและการสั่นสะเทือน
ในฮาร์ดดิสก์ การควบคุมหัวอ่านและหัวเขียน การควบคุม
วอยซ์คอยมอเตอร์ แนวโนม้ของเทคโนโลยี 
 Introduction to magnetic recording; basic disk drive 
overview; magnetic materials; head gimbal assembly 
technology; magnetic media manufacturing technology; 
wafer/slider process and fabrication; finite element method for 

hard disk modeling; heat flow and vibration problems in 
hard disk drives; read/write head control; voice-coil 
motor control; future technology trends 
 
210-541  3(3-0-6) 
การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั   
Embedded System Design  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-391 หลักการและการ
ประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ 
 แนะนําระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาระบบ
สมองกลฝังตวัดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซีสําหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บสัส่ือสารสําหรับการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอุปกรณ์  การควบคุมอุปกรณ์และกลไกบริการ
การขดัจงัหวะ การเขียนโปรแกรมสําหรับระบบสมองกล
ฝังตวั การโมเดลโปรแกรมดว้ยยเูอ็มแอล  ระบบปฏิบติัการ
ทนัเวลา ตวัอย่างการออกแบบ การจาํลองแบบและการดี
บกัระบบ 
 Introduction to embedded systems; embedded 
system development on microcontroller; C language for 
microcontroller; communication buses for devices 
network; device drivers and interrupt service mechanism; 
programming for embedded systems; UML program 
modeling; real-time operating system; design examples; 
simulation and debugging 
 
210-542   3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรรวมส าหรับการส่ือสารทางแสง   
Design of Integrated Circuits for Optical Communications 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 210-332 วงจรและระบบไม
โครอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เทคโนโลยวีงจรรวมสาํหรับการส่ือสารผ่านแสง 
หลกัการการส่ือสารผา่นแสง สัญญาณรบกวนและจิตเตอร์ 
เล เซ อ ร์ไ ด โอ ด  อ อ พติ ค อล ไฟเ บอ ร์  โ ฟโต ไ ดโ อ ด 
วงจรขยายทรานส์อิมพิแดนซ์ วงจรขยายจํากัด วงจร
เ อ า ท์ พุ ท บัฟ เ ฟ อ ร์  ว ง จ ร อ อ ส ซิ ล เ ล เ ต อ ร์  ว ง จ ร
ออสซิลเลเตอร์แบบตวัเหน่ียวนาํ-ตวัเก็บประจุ เฟสล็อกลูป 
วงจรกูส้ัญญาณนาฬิกาและสัญญาณขอ้มลู มลัติเพล็กเซอร์
และวงจรขบัเลเซอร์ 



 Integrated circuit technologies for optical 
communications; fundamentals of optical communications; 
noise and jitter;  laser diodes, optical fibers, photodiodes; 
transimpedance amplifiers; limiting amplifiers, output buffers; 
oscillators, inductor-capacitor oscillators; phase-locked loop; 
clock and data recovery circuits; multiplexers and laser 
drivers 
 
210-552   3(3-0-6) 
การประมวลภาพดิจิทลั       
Digital Image Processing  
รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 210-241 สัญญาณและระบบ 
หรือ 211-342 สัญญาณ ระบบ และตวัรับรู้ 
 แนะนาํการประมวลภาพเชิงดิจิทลั ระบบสองมิติและ
คณิตศาสตร์ เ บ้ืองต้น การรับรู้ภาพ การชักตัวอย่างและ
การควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพดว้ย
ตวัแบบเฟ้นสุ่มและการปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การทาํให้
ภาพดีดงัเดิม การวิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉาย การ
บีบอดัขอ้มูลภาพ กรณีศึกษาทางดา้นการประมวลผลภาพทาง
การแพทย์ และการตรวจสอบภาพในกระบวนการผลิต
อตัโนมติั 
 Introduction to digital image processing; two  
dimensional  systems  and  mathematical  preliminaries;   
image  perception; image  sampling  and  quantization; image  
transform; image  representation  by  stochastic  models; 
image  enhancement;  image filtering; image restoration; 
image  analysis; image  reconstruction  from  projections; 
image  data  compression; case studies in medical imaging 
and visual inspection in automatic production processes 
 
210-553   3(3-0-6) 
การประมวลเสียงดิจิทลั       
Digital Sound Processing 
 ระบบ การชกัตวัอย่างและการควอนไตซ์ ระบบเวลา
ต่อเน่ือง ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การแทนในเวลาเต็มหน่วย 
ระบบเวลาเต็มหน่วย การแปลงระบบเวลาต่อเน่ืองให้เป็นระบบ
เวลาเต็มหน่วย การควอนไตซ์ ตวักรองดิจิทลั ตวักรองเอฟไอ
อาร์ ตวักรองไอไออาร์ ตวักรองประกอบและธนาคารตวักรอง 
การแปรปรวนของความถ่ี ดีเลย์และเอฟเฟ็กส์ เซอร์คิวลาร์

บฟัเฟอร์ ดีเลย์ไลน์แบบแฟรกชันนอลเลนจ์  ตัวกรอง
โคมบ์แบบนอนรีเคอร์ซีฟ ตัวกรองโคมบ์แบบรีเคอร์ซีฟ 
เอฟเฟกส์เสียงบนไลน์ของดีเลย ์ การประมวลผลเสียง การ
วิเคราะห์เสียง การแปลงฟเูรียร์เวลาสั้น ลิเนียร์พรีดิกทีฟโค็
ดด้ิง  แบบจําลองของเ สียง แบบจําลองสเปคทรอล 
แบ บจํา ล อ ง โ ด เ ม นเ ว ล า  แ บ บจํา ล อ ง น อ น ลิ เ นี ย ร์ 
แบบจาํลองฟิสิกส์ การรู้จาํเสียงพดู 
 Systems, sampling and quantization;  continuous-time 
systems; sampling theorem; discrete-time spectral 
representations; discrete-time systems; continuous-time 
to discrete-time system conversion; quantization; digital 
filters, FIR (finite implulse response) filters, IIR (infinite 
impulse response) filters, complementary filters and filter 
banks; frequency warping; delays and effects, circular 
buffer, fractional-length delay lines, non-recursive comb 
filter, recursive comb filter, sound effects based on delay 
lines; spatial sound processing; sound analysis, short-time 
Fourier transform, linear predictive coding; sound 
modeling, spectral modeling, time-domain models, 
nonlinear models, physical models; speech recognition 
 
210-555   3(3-0-6) 
โพรโทคอลเครือข่ายส่ือสาร      
Communication Network Protocols 
 โอเอสไอโมเดล รายละเอียดของโอเอสไอชั้น
ดาตา้ลิงก ์ชั้นเน็ตเวิร์ก ชั้นทรานสปอร์ต การวิเคราะห์โพร
โทคอลส่ือสาร 
 OSI model; details of OSI data link layer; 
network layer; transport layer; communication network 
protocol analysis 
 
210-556  3(3-0-6) 
เครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายเคลือ่นที ่   
Mobile Broadband Networks 
 แนวคิดการส่ือสารของเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้
สายและเคล่ือนท่ี  ไวไฟตระกูลไอทริพเพิลอี 802.11  ไว
แม ก ซ์ ต ร ะ กู ล ไ อ ท ริ พ เ พิ ล อี  802.16 แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
เซลลูลาร์บรอดแบนด์เคล่ือนท่ี  รูปแบบการส่ือสารดิจิทลั  
การแพร่กระจายสัญญาณคล่ืนวิทยุ  สถาปัตยกรรม



เครือข่าย  ปฏิบัติการของเครือข่าย  การจัดการทรัพยากร
คล่ืนวิทยุ  การจัดการสภาวะเครือข่าย โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  
อภิปรายประเด็นวิจยัในระบบส่ือสารบรอดแบนด์ไร้สายและ
เคล่ือนท่ียคุหนา้ 
 Concepts of wireless and mobile broadband 
networks: WiFi (IEEE 802.11 family), WiMAX (IEEE 802.16 
family) and mobile broadband cellular networks;  digital 
communications; radio propagation; network architecture; 
network operations; radio resource management; mobility 
management; discuss research issues addressed in the next 
generations of wireless and mobile broadband communication 
systems 
 
210-559 3(3-0-6) 
เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย     
Wireless Ad Hoc and Sensor Networks 
 การประยุกต์ใช้เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้
สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายส่ือสารแอ๊ดฮอคและ
เซนเซอร์ไร้สาย การส่ือสารดิจิทัลและการแพร่กระจาย
สัญญาณคล่ืนวิทยุ   โพรโทคอลการจดัระเบียบตวัเอง การเข้า
ใช้ช่องสัญญาณ การค้นหาเส้นทาง มาตรฐานไอทริพเพิลอี 
802.15.4 และซิกบี 
 Application of wireless ad hoc and sensor networks; 
architecture of wireless ad hoc and sensor systems; digital 
communications and radio propagations; self-organization 
protocols; medium access control; routing; IEEE 802.15.4 and 
ZigBee standards 
 
210-563   3(3-0-6) 
ระบบควบคุมเชิงเส้น       
Linear Control Systems 
 แนวคิดเร่ืองระบบ เวคเตอร์สเปซซ่ึงมีมิติแน่นอน 
เมทริกซ์และโอเพอเรเตอร์แบบเชิงเส้น สเตทสเปซและสมการ
ของสเตท การสร้างสมการและวิธีแก ้ระบบเวลาแบบดีสครีท 
สมดุลและเสถียรภาพ  ทฤษฎีของลิอาปูนอฟ ความสามารถท่ี
จะควบคุมไดแ้ละความสามารถท่ีจะตรวจสอบได ้แนวคิดของ
การควบคุมแบบออพติมลั  หลกัการของคุณสมบติัแบบออพ
ติมลั  ทฤษฎีกาํลงัสองนอ้ยสุด 

 System concepts; finite dimensional; vector 
spaces; matrices and linear operators; state space and 
state equations; formulation and solution; discrete time 
systems; equilibrium and stability; Lyapunov theory; 
controllability and observability; optimal control 
concepts; principle of optimality; least square theory 
คาํอธิบายรายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยภาควิชาอ่ืน 
 
200-101   1(1-0-2) 
แนะน าวศิวกรรมศาสตร์      
Introduction to Engineering 
 ประวติัความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
สําคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กร
วิชาชีพท่ีเ ก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ
นาํเสนอ 
 History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in 
each historical ages;  some related engineering 
professional organizations; engineering ethics; systematic 
problem analysis and solving; presentation techniques 
 
216-111   3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1      
Engineering Drawing I  
 คว า มสํา คัญ ข อ ง ก า รเ ขี ย นแบบวิ ศว ก ร ร ม 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตัวอกัษร 
ชนิด ของ เส้ นแล ะมาตร ฐา นสํา หรั บงา นเ ขียนแบบ
เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธก
ราฟฟิกและการเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การเขียน
ภาพสเก็ต การเขียนภาพตัด การเขียนภาพแยกส่วนและ
ภาพประกอบ  การกาํหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน
แล ะ รา ย ละ เ อีย ด อ่ืน ๆ   พ้ืนฐา นก า รเ ขี ยนแบบด้ว ย
คอมพิวเตอร์ 
 The importance of engineering drawing; 
drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawings, 
orthographic projection, orthographic drawing; freehand 



sketches; section drawing, detail and assembly drawing; 
dimensioning and tolerancing and descriptions; basic 
computer aided drawings 
 
221-101   3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 1       
Engineering Mechanics I  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 322-171  คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1   
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ  แนะนําพลศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems;  composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
 
223-462   3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม    
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นหนักดา้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 

ecological resources, human use values and quality of 
life; explanation and case studies of the relationship 
between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation 
of written documentation and report for environmental 
impact assessment; public participation and health impact 
assessment 
 
225-441   3(3-0-6) 
การจดัการธุรกิจสาํหรับวิศวกรและการเป็นผูป้ระกอบการ                    
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ 
การวางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ 
และก ารคว บคุม  หลัก การข องกา รตล า ด กา รเ ป็น
ผูป้ระกอบการใหม่  การประเมินศักยภาพในการเป็น
ผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ แผนธุรกิจและการจดัทาํแผน
ธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์เป้าหมาย การสํารวจและ
การวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจใหม่ การ
พยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด เทคนิคการขาย การ
วางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การวางแผนการ
ผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและทรัพยากร
มนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน การ
จดัทาํแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาใน
การประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐ
เพ่ือผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
 Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 
plan;  SWOT analysis; market survey and research; 
marketing strategy for new business; business marketing; 
marketing planning;  production management; production 
and service planning; organization and human resource 
management;  accounting; financial analysis; financial 
planning; business’s risk analysis; intellectual property 



management; investment funding sources; tax and business 
laws and regulations; business networking; public sector’s 
services and facilities; business ethics 
 
238-230   3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม        
Engineering Materials 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  ว ัสดุผสม วัสดุอิ เล็กทรอนิกส์ 
คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการนําไปใช้
ประโยชน์ สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุ 
 Study of relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
240-101   3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    
Introduction to Computer Programming 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ทํา ง า น ร่ ว มกันข อ ง ฮ า ร์ ด แว ร์ แล ะ ซ อ ฟต์แว ร์ ห ลัก ก า ร
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐาน ตัว
แปร ค่าคงท่ี ตัวดําเนินการและนิพจน์  ประโยคคาํสั่งและ
ประโยคคาํสั่งเชิงประกอบ  การทาํงานตามลาํดับ การทาํงาน
แบบทางเลือกและการทาํงานแบบวนซํ้ า  โปรแกรมย่อยและ
กระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของตัวแปร
และโปรแกรมย่อย  ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ขอ้มูลแบบโครงสร้าง  
ภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบนั  การฝึกเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and 
software interaction; electronic data processing concepts; event-driven 
programming concepts; high-level language programming 
concepts; program design and development methodology; 
data types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration and 

iteration; subprograms and parameter passing process, 
scope of variable and subprogram, arrays and data 
structures; current programming language; programming 
practices 
 

322-171   3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1     
Physical Science Mathematics I 
 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยกุตข์องปริพนัธ์ 
 Mathematical induction; functions and graphs; 
limit and continuity; derivatives of functions; applications 
of derivatives; integration of functions; improper 
integrals; application of integrals 
 

322-172   3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2     
Physical Science Mathematics II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 
 ลาํดับและอนุกรมของจาํนวนจริง อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญอันดับท่ี
หน่ึงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
อนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยุกต ์
ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 
 Sequences and series of real numbers; 
derivatives of functions of several variables; ordinary 
differential equations of first order and first degree; 
second order ordinary differential equations with constant 
coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 

322-271   3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3     
Physical Science Mathematics III  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2   
 ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพนัธ์ตาม
เส้นและปริพนัธ์ตามผวิ สมการเชิง อนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น



ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์
ยอ่ย 
 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and 
surface integrals; linear ordinary differential equations with 
variable coefficients; Fourier series; partial differential 
equations 
 
324-103   3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป        
General Chemistry 
 ปริมาณสัมพนัธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตทีพ 
อโลหะและธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า 
 Stoichiometry; basis of atomic theory; electronic 
structures of atoms; periodic properties; representative 
elements; nonmetal and transition metals; chemical bonding; 
thermodynamics; liquid and solution; solid; gas; chemical 
kinetic; chemical equilibrium; ionic equilibrium 
 
325-103   1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารเคมทีัว่ไป      
General Chemistry Laboratory 
 ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าวความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออ
หมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 
 Uncertainty of measurement; pH measurements and 
quantitative analysis by titration; thermochemistry; colligative 
properties of solutions; rate of reactions; semimicro-
qualitative analysis of anions and group  I cations 
 
332-103   3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      
Physics for Engineers I 
 หน่วย ปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและการ
เคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค การ

เคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิเลต 
การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์ของ
ไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
 Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
332-104    3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      
Physics for Engineers II  
 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอม นิวเคลียส
และอนุภาคมลูฐาน 
 Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 
332-113   1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิาร ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1     
Physics Laboratory for Engineers  I  
รายวิชาบังคับเรียนควบกัน : 332-103  ฟิสิกส์ส าหรับ
วศิวกร 1   
 การใชเ้วอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง 
สปริงและการสั่น โมเมนตค์วามเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุ
แข็งเกร็ง  
 Vernier  caliper & micrometer; measurement 
and uncertainty; graph and equation; circular motion; 
projectile motion; collision; force equilibrium; spring & 
oscillation; moment of inertia; static equilibrium of  rigid 
bodies 
 



332-114   1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      
Physics Laboratory for Engineers II  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : 332-104  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   
 การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวนําแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  
พฤติกรรมการกาํทอนของวงจรอนุกรม RLC   
 Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac circuits; resonance in RLC circuits 
 

211-211   3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า      
Fundamentals of Electrical Engineering 
 การวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และกาํลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   กาํลงัไฟฟ้าจริง
และกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวัประกอบกาํลงั  การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบกาํลัง  ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายกาํลังไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้  
 DC circuit analysis;  voltage , current and power; 
Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and 
reactive power; power factor; power factor correction;  three-
phase systems; methods of  power transmission; transformers; 
introduction to electric machinery; generators and motors; 
basic electrical instruments 
 

211-221  3(3-0-6) 
หลกัการเบือ้งต้นของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า  
Fundamentals of Electric Machines   
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ผ่ า น ก่ อ น  :  211-211 ห ลั ก มู ล
วศิวกรรมไฟฟ้า หรือ 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 วงจรแม่เหล็กและหมอ้แปลง ฟลกัซ์และวงจรคู่ควบ
เชิงแม่เหล็ก หมอ้แปลงอุดมคติและไม่อุดมคติ วงจรสมมูลของ
หมอ้แปลง หลกัการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลหมุนกระแสตรง
และกระแสสลับ การสร้างแรงบิดและแรงเคล่ือนไฟฟ้า 
สนามแม่เหล็กหมุน ฯลฯ  เคร่ืองจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  
ทฤษฎี โครงสร้าง การวิเคราะห์ในภาวะอยู่ตวัและวงจรสมมูล 

อาร์เมเจอร์รีแอกชัน คอมมิวเทชนัและขั้ วแม่เหล็กเสริม 
การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุมความเร็ว ความสูญเสีย 
ความร้อนและพิกดั หลกัการพ้ืนฐานของมอเตอร์เหน่ียวนาํ
ชนิดสามเฟสและเฟสเดียว โครงสร้าง การวิเคราะห์ใน
ภาวะอยู่ตัวและวงจรสมมูล ลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ 
การสตาร์ทมอเตอร์และการควบคุมความเร็ว พิกัดและ
ประสิทธิภาพ การประยกุตใ์ชง้าน 
 Magnetic circuits and transformers , flux and 
magnetic coupling circuits, ideal and practical 
transformers, and transformer equivalent circuits; 
principles of direct current and alternative current rotating 
machines , torque and electromotive force, rotating 
magnetic field, etc;   direct current machines, theory, 
structure, steady-state analysis and equivalent circuit, 
armature reaction, commutation and inter-poles, motor 
starting and speed control, losses, heat and rating; 
principles of three-phase and single-phase induction 
motors , structures, steady-state analysis and equivalent 
circuits, motor characteristics, motor starting and speed 
control, rating and efficiency, applications 
 
211-231  3(3-0-6) 
วงจรอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น     
Basic Electronic Circuits  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 210-211 วงจรไฟฟ้า 1 
 คุณลกัษณะทางกระแสและแรงดนัของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  วงจรอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน การไบอัส
ทรานซิสเตอร์  วงจรทรานซิสเตอร์สัญญาณขนาดเล็ก การ
วิเคราะห์วงจรขยายป้อนกลับ วงจรขยายเชิงดาํเนินการ
และการประยกุตใ์นวงจรเชิงเส้นและวงจรไม่เชิงเส้น วงจร
แก ว่ ง  ว ง จ ร ข ย า ย กํา ลัง  แ ห ล่ ง จ่ า ย กํา ลัง  แ น ะ นํา
อิเล็กทรอนิกส์กาํลงั 
 Current and voltage characteristics of electronic 
devices; basic electronic circuits; biasing of transistor; 
small-signal transistor circuits; analysis of feedback 
amplifiers; operational amplifier and applications in 
linear and nonlinear circuits; oscillators; power 
amplifiers; power supplies;  introduction to power 
electronics 



211-331 3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์อุตสาหกรรม    
Industrial Electronics  
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน: 211-231 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 
 ตวัแปลง วงจรออปแอมป์ในงานอุตสาหกรรม วงจร
รวมเชิงเส้นสาํหรับในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมในทาง
อุตสาหกรรม วงจรควบคุมกาํลงั การควบคุมในกระบวนการ 
โทรมาตรทางอุตสาหกรรมและการส่ือสารขอ้มูล การควบคุม
เป็นลาํดบั วงจรควบคุมแบบโปรแกรมได ้
 Transducer; op-amp and linear IC for industrial 
appplications; industrial control devices; power control 
circuits; process control; industrial telemetry and data 
communication; sequential control; programmable logic 
controller 
 
211-342 3(3-0-6) 
สัญญาณ ระบบ และตวัรับรู้    
Signals , Systems and Sensors 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 211-231 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 
 สัญญาณและระบบเวลาต่อเน่ือง  สัญญาณและระบบ
เวลาเต็มหน่วย การวิเคราะห์ความถ่ีของ สัญญาณและระบบ
เวลาต่อเน่ือง การวิเคราะห์ความถ่ีของสัญญาณและระบบเวลา
เต็มหน่วย การแปลงลาปลาส  การแปลง Z  แนะนาํระบบการ
วดั ตัวรับรู้แบบความต้านทาน ตัวรับรู้แบบคล่ืนแม่เหล็ก ตัว
รับรู้แบบอาศยัการเปล่ียนแปลงค่ารีแอกแตนท์  ตัวรับรู้แบบ
กาํเนิดสัญญาณทางไฟฟ้า  ตัวรับรู้แบบดิจิทลั การได้มาของ
ขอ้มลูและโทรมาตร 
 Continuous-time signals and systems; discrete-time 
signals and systems; frequency analysis of continuous-time 
signals and systems; frequency analysis of discrete-time 
signals and systems; the Laplace transform; the z-transform; 
introduction to measurement systems; resistive sensors; 
magnetic sensors; reactive sensors; generating sensors; digital 
sensors; data acquisition and telemetry 
 
 
 
 
 

211-433  3(3-0-6) 
อเิลก็ทรอนิกส์ก าลงัและระบบขับเคลือ่นไฟฟ้า   
Power Electronics and Electric Drives 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 211-221 หลักการเบื้องต้นของ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า , 211-231 วงจรอเิลก็ทรอนิกส์เบือ้งต้น 
และ 215-221  กลศาสตร์วศิวกรรม 2 
 ไดโอดกาํลัง ไทริสเตอร์ ทรานซิสเตอร์กําลัง 
มอสเฟทกาํลงั ไอจีบีที วงจรแปลงผนัไฟฟ้ากระแสสลบั-
ไฟฟ้ากระแสตรง วงจรแปลงผนัไฟฟ้ากระแสสลับ-ไฟฟ้า
กระแสสลับ วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง -ไฟฟ้า
กระแสตรง  วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง -ไฟฟ้า
กระแสสลับ แหล่งจ่ายกาํลังไฟฟ้าแบบวิธีสวิตช์ ระบบ
ขบัเคล่ือนกระแสตรง ระบบขับเคล่ือนกระแสสลับและ
ลกัษณะเฉพาะความเร็ว-แรงบิดสําหรับโหลดเชิงกลบาง
ชนิด การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงและ
กระแสสลบัแบบใชว้งจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั การควบคุม
แบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด 
 Power diode; thyristor; power transistor; power 
MOSFETs; IGBT; AC-DC converter; AC-AC converter;  
DC-DC converter; DC-AC converter; switching power 
supply; DC drives; AC drives; speed-torque 
characteristics of mechanical loads; variable speed 
control of DC motor and ac motor by using power 
electronics circuits; open-loop and closed-loop control 


