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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า มุ่งเนน้ผลิตนกัวจิยัทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ความเช่ียวชาญขั้นสูง มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื มุ่งเนน้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นผูน้ าทางวชิาการท่ีมีกระบวนการแกปั้ญหา
และคน้ควา้ดว้ยตนเองเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการผลิตงานวจิยัท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใชง้าน
ไดจ้ริง เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลพร้อมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อสังคม โดยยึดพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” ผ่านการจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม 
(Progressivism) ให้ ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมปฏิบัติ (Active Learning) และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกบัการท างาน (Work-integrated Learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self-
directed Learning) ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพของตนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 แสดงพฤติกรรมถึงการเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการ มีความรับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ 
PLO2 ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
PLO3 เลือกใชเ้คร่ืองมือและโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และวศิวกรรมไฟฟ้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
PLO4 บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมไฟฟ้าเพ่ือแกปั้ญหาในระบบไฟฟ้าก าลงั ส่ือสาร และอิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 
PLO5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งมีวจิารณญาณในการพฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติ 
PLO6 สงัเคราะห์และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางวศิวกรรมไฟฟ้า 
PLO7 ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงประเด็น 
PLO8 แสดงออกถึงการมีความเป็นผูน้ าและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 



โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.2  72 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 03 หน่วยกติ 

200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั 3((3)-0-6) 
Research Methodologies 

2. หมวดวชิาเลือก
แบบ 2.1 09 หน่วยกติ 
แบบ 2.2 21 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาไฟฟ้าก าลงัและอเิลก็ทรอนิกส์ก าลงั
212-510 การวเิคราะห์เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า

Analysis of Electric Machinery 
3((3)-0-6) 

212-511    คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 1
Switching-Mode Converters I 

3((3)-0-6) 

212-512 คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 2
Switching-Mode Converters II 

3((3)-0-6) 

212-513    อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าไฟฟ้าก าลงั
Power Semiconductor Devices 

3((3)-0-6) 

212-514 ระบบขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็ว
Adjustable Speed Drive Systems 

3((3)-0-6) 

212-515    วธีิการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ยวธีิการทางคอมพิวเตอร์
Computer Methods in Power System Analysis 

3((3)-0-6) 

212-516 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั
Power System Protection 

3((3)-0-6) 

212-517 พลงังานทดแทนและการผลิตไฟฟ้าแบบการกระจาย
Renewable Energy and Distributed Generation 

3((3)-0-6) 

212-518 วงจรกรองก าลงัแอกทีฟและการควบคุม
Active Power Filter and Controls 

3((3)-0-6) 

212-519 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงักบัการประยกุตใ์ชง้านดา้นระบบจ่ายก าลงัไฟฟ้า
Utility Applications of Power Electronics 

3((3)-0-6) 

212-520 แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั
Modeling and Simulation of Power Electronic Systems 

3((3)-0-6) 

212-521 การวเิคราะห์เสถียรภาพของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั
Stability Analysis of Power Electronic Systems 

3((3)-0-6) 



212-522 ปัญญาประดิษฐใ์นการประยกุตด์า้นไฟฟ้าก าลงั 
Artificial Intelligences in Electric Power Applications 

3((3)-0-6) 

212-523 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
High Voltage Engineering 

3((3)-0-6) 

212-581 หวัขอ้พิเศษในไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
Special Topics in Electric Power and Power Electronics 

1-4(x-y-z) 

212-610 เทคนิคการแปลงก าลงัแบบสวทิชิงขั้นสูง 
Advanced Switching Power Conversion Techniques 

3((3)-0-6) 

212-611 แบบจ าลองเชิงพลวตัและการควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  
Dynamic Modeling of Electric Machines and Controls 

3((3)-0-6) 

212-781 หวัขอ้ขั้นสูงในไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
Advanced Topics in Electric Power and Power Electronics 

1-4(x-y-z) 

2) กลุ่มวชิาอเิลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย์ 
212-530 การออกแบบและวเิคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก 

Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits 
3((3)-0-6) 

212-531 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็กมอสส าหรับการประมวลผลสญัญาณ Analog 
MOS Integrated Circuits for Signal Processing 

3((3)-0-6) 

212-532 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัดว้ยภาษาบรรยาย  
Digital VLSI Circuit Design by HDL 

3((3)-0-6) 

212-533 เคร่ืองมือวดัทางชีวการแพทย ์  
Biomedical Instruments 

3((3)-0-6) 

212-534 เทคนิคการลดทอนสญัญาณรบกวน   
Noise Reduction Techniques  

3((3)-0-6) 

212-535 
 

สญัญาณรบกวนและสญัญาณแทรกสอดทางอิเลก็ทรอนิกส์  
Noise and Interference in Electronics 

3((3)-0-6) 

212-536 สรีรวทิยาประยกุตแ์ละชีวกลศาสตร์ 
Applied Physiology and Biomechanics 

3((3)-0-6) 

212-537 การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย ์
Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 

3((3)-0-6) 

212-538 กายอุปกรณ์ประยกุตแ์ละอวยัวะเทียม 
Applied Prosthetic Device and Artificial Organ 

3((3)-0-6) 

212-539  วงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับยา่นความถ่ีวทิย ุ
Radio-Frequency Microelectronics 

3((3)-0-6) 

212-540 เทคโนโลยกีารบนัทึกขอ้มูล 
Data Storage Technology 

3((3)-0-6) 

212-541  การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั 
Embedded System Design 

3((3)-0-6) 



212-542  การออกแบบวงจรรวมส าหรับการส่ือสารทางแสง   
Design of Integrated Circuits for Optical Communications 

3((3)-0-6) 

212-543 เซนเซอร์สมยัใหม่ 
 Modern Sensors 

3((3)-0-6) 
 

212-544 การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทลัดว้ยเอฟพีจีเอ 
Digital Control System Design with FPGA 

3((3)-0-6) 
 

212-545 การออกแบบวงจรรวมแปลงสญัญาณขอ้มูล 
Data Conversion Integrated Circuit Design  

3((3)-0-6) 
 

212-546 การวเิคราะห์สญัญาณชีวการแพทยข์ั้นสูง 
Advanced Biomedical Signal Analysis 

3((3)-0-6) 
 

212-584 หวัขอ้พิเศษในอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์
Special Topics in  Electronics and Biomedical Engineering 

1-4(x-y-z) 

212-630 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็กสมยัใหม่ 
Modern Analog Integrated Circuit Design 

3((3)-0-6) 

212-631 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัแบบอะซิงโครนสั  
Asynchronous VLSI System Design 

3((3)-0-6) 

212-632 เทคนิคการสงัเคราะห์วงจรรวมดิจิทลัระดบัสูง 
High-Level Synthesis Techniques of Digital VLSI Circuits 

3((3)-0-6) 

212-784 หวัขอ้ขั้นสูงในอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์
Advanced Topics in  Electronics and Biomedical Engineering 

1-4(x-y-z) 

3)  กลุ่มวชิาการประมวลผลสัญญาณและการส่ือสาร 
212-550 เวฟเลตและการประมวลผลสญัญาณ 

Wavelet and Signal Processing 
3((3)-0-6) 

212-551 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลัเวลาจริง  
Real-time Digital Signal Processing  

3((3)-0-6) 

212-552 การประมวลภาพเชิงดิจิทลั    
Digital Image Processing              

3((3)-0-6) 

212-553 การประมวลเสียงเชิงดิจิทลั 
Digital Sound Processing 

3((3)-0-6) 

212-554 การส่ือสารไร้สายสมยัใหม่    
Modern Wireless Communications 

3((3)-0-6) 

212-555 โพรโทคอลเครือข่ายส่ือสาร    
Communication Network Protocols 

3((3)-0-6) 

212-556 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี 
Mobile Broadband Networks 

3((3)-0-6) 

212-557   การค านวณและระเบียบวธีิเชิงตวัเลขในงานวศิวกรรม 
Computer Arithmetic and Numerical Methods in Engineering 

3((3)-0-6) 



212-558   การรักษาความปลอดภยัขอ้มูลและวทิยาการรหสัลบั 
Information Security and Cryptography 

3((3)-0-6) 

212-559 เครือข่ายแอด๊ฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  
Wireless Ad Hoc and Sensor Networks  

3((3)-0-6) 

212-560 ระบบควบคุมเชิงดิจิทลัประยกุต ์  
Applied Digital Control System  

3((3)-0-6) 

212-561 การออกแบบสายอากาศสมยัใหม่  
Modern Antenna Design 

3((3)-0-6) 

212-562 วศิวกรรมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
Electromagnetic Wave Engineering 

3((3)-0-6) 

212-563 ระบบควบคุมเชิงเสน้   
Linear Control Systems 

3((3)-0-6) 

212-564 การรู้จ ารูปแบบและการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Pattern Recognition and Machine Learning 

3((3)-0-6) 
 

212-565 ระบบเชิงเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง 
Discrete Event Systems 

3((3)-0-6) 
 

212-566 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงประยกุต ์
Applied Optimization 

3((3)-0-6) 
 

212-567 คอมพิวเตอร์วทิศัน์ 
Computer Vision 

3((3)-0-6) 

212-568 การส่ือสารแบบไมโม 
MIMO Communications 

3((3)-0-6) 

212-569 เทคโนโลยดีาวเทียมขนาดเลก็ 
Nanosatellite Technology 

3((3)-0-6) 

212-570 การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Remote Sensing and Geographical Information Systems 

3((3)-0-6) 

212-571 ระบบเรดาร์ 
Radar Systems 

3((3)-0-6) 

212-572 เทคนิคในการลดขนาดของสายอากาศขนาดเลก็ 
Small Antenna Miniaturization Techniques 

3((3)-0-6) 

212-573 การส่ือสารโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 
Smart Grid Communications 

3((3)-0-6) 

212-574 การเรียนรู้แบบลึก 
Deep Learning 

3((3)-0-6) 

212-575 ศาสตร์แห่งการวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลขนาดใหญ่ 
Data Analytics and Big Data 

3((3)-0-6) 

212-576 การจดัเสน้ทางและการสวติช์ 
Routing and Switching 

4((3)-3-6) 



212-577 ความปลอดภยัเครือข่าย 
Network security 

3((3)-0-6) 

212-587 หวัขอ้พิเศษในการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร 
Special Topics in DSP and Communications 

1-4(x-y-z) 

212-650 การประมวลผลสญัญาณแบบปรับตวั  
Adaptive Signal Processing 

3((3)-0-6) 

212-651 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก  
Neural Network Design and Fuzzy Logic Control   

3((3)-0-6) 

212-652 การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ 
System Identification  

3((3)-0-6) 

212-653 การวเิคราะห์สญัญาณแรนดอม  
Random Signal Analysis  

3((3)-0-6) 

212-654 ทฤษฎีสนเทศ   
Information Theory 

3((3)-0-6) 

212-655 การส่ือสารแบบดิจิทลัทนัสมยั  
Modern Digital Communications 

3((3)-0-6) 

212-656 การวเิคราะห์สมรรถนะส าหรับเครือข่ายส่ือสาร  
Network Performance and Analysis 

3((3)-0-6) 

212-787 หวัขอ้ขั้นสูงในการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร  
Advanced Topics in DSP and Communications  

1-4(x-y-z) 

4)  กลุ่มวชิาอ่ืนๆ 
212-592 การอ่านและการเขียนงานวจิยั  

Research Reading and Writing 
3((3)-0-6) 

 
212-790 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  

Independent Study 
3((3)-0-6) 

 
หมายเหตุ  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ได ้โดยความเห็นชอบจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ชุดรายวชิาโมดูล 
211-510 ชุดวชิาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะส าหรับอุตสาหกรรม 

Module: Smart Grid for Industrial Applications 
6((5)-3-10) 

211-550 ชุดวชิาการเรียนรู้ของเคร่ืองและคอมพิวเตอร์วทิศัน์ส าหรับอตุสาหกรรม 
Module: Machine Learning and Computer Vision for Industrial Applications 
 
 
 
 
 

6((5)-3-10) 



3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.2  48 หน่วยกติ 
แบบ 2.1   36 หน่วยกติ 

212-900 วทิยานิพนธ์    
Thesis 

48(0-144-0) 

212-901 วทิยานิพนธ์    
Thesis 

36(0-108-0) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

หลกัสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 1  กรณีปริญญาสาขาวชิาเดยีว 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
หมายเหต ุ 
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



หลกัสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท กรณีทวปิริญญา ร่วมกบั UPM 

ปีที ่1 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 

ปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนที ่UPM ประเทศมาเลเซีย โดยเทยีบโอนมาดงันี ้
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 

ปีที ่3 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) *  
212-900 วทิยานิพนธ์    (8) 
หมายเหต ุ 
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 
 



หลกัสูตรแบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท กรณีทวปิริญญา ร่วมกบั Kanazawa University 

ปีที ่1 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)  

ปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนที ่Kanazawa University 
ภาคการศึกษาที ่1 
 เสริมสร้างความเป็นอิสระของนกัวจิยั (1) *** 
 แนะน าวศิวกรรมไฟฟ้าและวทิยาการคอมพิวเตอร์ (2) *** 
 สมัมนาขั้นสูง (2) *** 
 การปฏิบติัขั้นสูง (2) *** 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 
ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 

ปีที ่3 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)   

ปีที ่4 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์ (8)   
หมายเหตุ   
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นบัหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก



นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

(***) นกัศึกษาไปเรียนท่ี Kanazawa University และตอ้งลงเรียนรายวชิาตามแผนปีท่ี 2 
 

หลกัสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท กรณีปริญญาสาขาวชิาเดยีว 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั (3)  
 วชิาเลือก (6) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
 วชิาเลือก (3) 
212-901 วทิยานิพนธ์    (4) 

ปีที ่2  
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์    (8) 

ปีที ่3  
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์    (8) 
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์    (8) 
หมายเหตุ   



(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา
โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผา่นการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นบัหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 

หลกัสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท กรณีทวปิริญญา ร่วมกบั Kanazawa University 

ปีที ่1 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั (3)  
 วชิาเลือก  (6)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
 วชิาเลือก (3) 
212-901 วทิยานิพนธ์    (4) 

ปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนที ่Kanazawa University 
ภาคการศึกษาที ่1 
 เสริมสร้างความเป็นอิสระของนกัวจิยั (1) *** 
 แนะน าวศิวกรรมไฟฟ้าและวทิยาการคอมพิวเตอร์ (2) *** 
 สมัมนาขั้นสูง (2) *** 
 การปฏิบติัขั้นสูง (2) *** 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 
ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 

ปีที ่3 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์ (8)  
 



ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์ (8)  

ปีที ่4 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์ (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-901 วทิยานิพนธ์ (8)  
หมายเหต ุ  
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสัมมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

(***) นกัศึกษาไปเรียนท่ี Kanazawa University และตอ้งลงเรียนรายวชิาตามแผนปีท่ี 2 
 

หลกัสูตรแบบ 2.2   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี กรณีปริญญาสาขาวชิาเดยีว 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 
200-502 สมัมนาระดบัปริญญาโท (2) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั (3)  
 วชิาเลือก  (9)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-502 สมัมนาระดบัปริญญาโท (2) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
 วชิาเลือก (12) 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
หมายเหต ุ  
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



หลกัสูตรแบบ 2.2   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี กรณีทวปิริญญา ร่วมกบั Kanazawa University 

ปีที ่1 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-502 สมัมนาระดบัปริญญาโท (2) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั (3)  
 วชิาเลือก  (9)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-502 สมัมนาระดบัปริญญาโท (2) * 
890-xxx รายวชิาภาษาองักฤษ (3) ** 
 วชิาเลือก (12) 

ปีที ่2  ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ (ทางไกล) 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  

ปีที ่2 ลงทะเบียนเรียนที ่Kanazawa University 
ภาคการศึกษาที ่1 
 เสริมสร้างความเป็นอิสระของนกัวจิยั (1) *** 
 แนะน าวศิวกรรมไฟฟ้าและวทิยาการคอมพิวเตอร์ (2) *** 
 สมัมนาขั้นสูง (2) *** 
 การปฏิบติัขั้นสูง (2) *** 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 
ภาคการศึกษาที ่2 
 วชิาเลือกเฉพาะ (2) *** 

ปีที ่3 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  



ปีที ่4 ลงทะเบียนเรียนทีม่หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ภาคการศึกษาที ่1 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
ภาคการศึกษาที ่2 
200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก (1) * 
212-900 วทิยานิพนธ์  (8)  
หมายเหต ุ  
(*) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาสมัมนาทุกภาคการศึกษา แบบ Audit (A) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต (นกัศึกษา

โครงการตรี-โท 5 ปี ให้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 2 หน่วยกิต) และตอ้งผ่านการประเมินจากกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกิต จนกวา่จะครบตามหลกัสูตร (4 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาโท และ 6 หน่วยกิต ส าหรับปริญญาเอก) หาก
นกัศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษาหลงัจากลงทะเบียนครบตามหลกัสูตร นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศึกษา
โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนจนกวา่จะส าเร็จการศึกษา หากนกัศึกษาเขา้เรียนไม่ครบตามเกณฑท่ี์ภาควชิาก าหนดจะมีผลต่อการ
ผา่นในวชิาวทิยานิพนธ์   

(**) นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัการอ่าน 1 วชิา 3 หน่วยกิต และวชิาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบั
การเขียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต และตอ้งไดร้ะดบัคะแนน B ข้ึนไปทั้งสองวิชา แต่จะไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาท่ีมีคะแนน
ภาษาองักฤษผ่านเกณฑท่ี์บณัฑิตวิทยาลยัก าหนด สามารถยื่นค าร้องขอยกเวน้การเรียนภาษาองักฤษได ้โดยให้อยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

(***)  นกัศึกษาไปเรียนท่ี Kanazawa University และตอ้งลงเรียนรายวชิาตามแผนปีท่ี 2 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 แสดงพฤติกรรมถึงการเป็น
คนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวชิาการ มีความ
รับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ 
 
PLO2  ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของ
จริยธรรม และความเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม  
 

1) จดัใหมี้วชิาระเบียบวธีิวจิยัท่ีมุ่งเนน้ 
การสืบคน้ การอา้งอิง และ
กระบวนการวจิยัท่ีถูกตอ้งเหมาะสม   
2) จดัใหมี้วชิาสมัมนา เพื่อฝึกให้
นกัศึกษามีความรับผิดชอบ มีวนิยั 
ซ่ือสตัย ์ตรงต่อเวลา และเสียสละ  
3) ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือ
ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั โดย
เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 
4) ก าหนดกรอบเวลาในการส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ 5 วนัท าการก่อนวนั
รายงานความกา้วหนา้ รวมทั้งเขา้ฟัง 
ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นตอ่งาน
ของนกัศึกษาผูอ่ื้นอยา่งเหมาะสม  
5) ก าหนดใหน้กัศึกษามีการจดักิจกรรม 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของภาควชิา 

1) ประเมินจาก ความน่าเช่ือถือและความ
ถูกตอ้งในกระบวนการวจิยั  และการ
อา้งอิงผลงานอยา่งเหมาะสม 
2) ประเมินจากการอภิปรายภายใน
หอ้งสมัมนา และการรายงาน
ความกา้วหนา้วทิยานิพนธ์  
3) ประเมินจากการตรงต่อเวลา  การแต่ง
กาย และความพร้อมเพรียงของนกัศึกษา
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมของภาควชิา 
4) ประเมินจากการส่งรายงาน
ความกา้วหนา้ตรงเวลา และการมีส่วน
ร่วมในการรายงานความกา้วหนา้  
5) ประเมินจากกิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดจ้ดั
ข้ึน 

PLO3 เลือกใชเ้คร่ืองมือและ
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และ
วศิวกรรมไฟฟ้าตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม   
 
PLO4 บูรณาการความรู้ทาง
วศิวกรรมไฟฟ้าเพ่ือแกปั้ญหาใน
ระบบไฟฟ้าก าลงั ส่ือสาร และ
อิเลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 
 

1) จดักระบวนการเรียนการสอนใหมี้
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัศาสตร์ทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า  
2) จดัใหมี้การสืบคน้และรายงาน
ความกา้วหนา้ใหม่ในศาสตร์ทาง
วศิวกรรมไฟฟ้า ในวชิาสมัมนา 
3) จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การคิด 
วเิคราะห์ และแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ 
ในทุกรายวชิา 
4) ท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีการสืบคน้ ทดลอง 
วเิคราะห์ และบูรณาการเพ่ือแกปั้ญหา
ในงานวจิยั 

1) ประเมินจากสอบขอ้เขียน 
2) ประเมินจากรายงาน และการอภิปราย
กลุ่ม  การเสนอความคิดเห็น 
3) ประเมินจากโครงร่างวทิยานิพนธ์ และ
ความกา้วหนา้ของงาน 
4) ประเมินจากการรายงานความกา้วหนา้ 
การเขียนผลงานทางวชิาการ และการ
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวชิาการ 
5) ประเมินจากการเขียนผลงานทาง
วชิาการระดบัวารสารนานาชาติ 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

5) *ท าวทิยานิพนธ์ท่ีมีการสืบคน้ 
ทดลอง วเิคราะห์ และบูรณาการเพื่อ
สงัเคราะห์และพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 

PLO 5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูลอยา่งมี
วจิารณญาณในการพฒันาตนเอง
ไดต้ลอดชีวติ 
 
PLO6 สงัเคราะห์และพฒันาองค์
ความรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางดา้น
วศิวกรรมไฟฟ้า 

1) จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การคิด 
วเิคราะห์ และแกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบ 
ในทุกรายวชิา 
2) จดัใหมี้การท าวทิยานิพนธ์ท่ีเนน้การ
คิดเช่ือมโยง การคิดรวบยอด การ
คาดคะเนแนวโนม้ของเทคโนโลย ี
 

1) ประเมินจากการสอบในรายวชิา 
2) ประเมินจากการน าเสนอในวชิา
สมัมนา 
3) ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิของ
วทิยานิพนธ์ 

PLO7 ส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ตรงประเด็น 
 
 
 

1) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 
2) จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การฝึก
ทกัษะการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การ
เขียน ในระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
3) จดัประสบการณ์ใหผู้เ้รียนน าเสนอ
ผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสม 

1) ประเมินจากทกัษะการพดูในการ
น าเสนอผลงาน 
2) ประเมินจากทกัษะการเขียนรายงาน 
3) ประเมินจากทกัษะการน าเสนอโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ประเมินจากความสามารถในการใช้
ทกัษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อ
อธิบาย อภิปรายผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5) ประเมินจากเทคนิคการวเิคราะห์
ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหาเชิงตวัเลข 

PLO8 แสดงออกถึงการมีความเป็น
ผูน้ าและรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น  

1) มีการมอบหมายงานในรายวชิา ใน
กิจกรรมของภาควชิา และหนา้ท่ี
รับผิดชอบในภาควชิา 
2) มีการมอบหมายงานเป็นกลุ่มและงาน
ท่ีตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยสมัพนัธ์ การเขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ  ในรายวชิาต่าง ๆ  

1) สงัเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมต่าง ๆ 
2) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
3) ประเมินความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในผลงาน
ตีพิมพ ์ทั้งท่ีตนเองเป็นผูแ้ต่งหลกัและผู ้
แต่งร่วม 

 
 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

200-501 ระเบียบวธีิวทิยาการวจิยั 
Research Methodologies 

3((3)-0-6) 

ความหมายและขอบเขตของการวิจยั การก าหนดปัญหา การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวิธี
วทิยาการวจิยั การแปลความหมายขอ้มูล การน าเสนอผลงานวจิยั การเขียนโครงการวจิยั และการเขียนรายงานวจิยั 

Definition and scope of research; defining problems; literature review; research methodologies; data 
interpretation; research presentation; research proposal and report writing 

200-502 สมัมนาระดบัปริญญาโท 
Master Seminar 

4(0-8-4) 

การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวขอ้ทาง
วศิวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนา 

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in 
electrical engineering and related areas; participation in presentation and discussion in seminar 

200-503 สมัมนาระดบัปริญญาเอก 
Ph.D. Seminar 

6(0-12-6) 

การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้มูลและความกา้วหน้าทางวิชาการในหัวขอ้ทาง
วศิวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสมัมนา 

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topics of interest in 
electrical engineering and related areas; participation in presentation and discussion in seminar 

212-510 การวเิคราะห์เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
Analysis of Electric Machinery 

3((3)-0-6) 

แบบจ าลองเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าของหมอ้แปลงไฟฟ้าและเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าหมุน คุณลกัษณะทั้งใน
สภาวะอยู่ตัวและไดนามิกส์ ทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิเคราะห์เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
กระแสตรง ทฤษฎีกรอบอ้างอิง ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเหน่ียวน าแบบสมมาตร ทฤษฎีเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า
ซิงโครนสั และทฤษฎีเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน 

Electric machine models of transformers and rotating machines; steady state and dynamic 
characteristics; basic principles for electric machine analysis; theory of DC machines; reference-frame theory; 
theory of symmetrical induction machines; theory of synchronous machines; theory of brushless DC machines 



212-511 คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 1  
Switching-Mode Converters I 

3((3)-0-6) 

การจดัการก าลงัไฟฟ้า ส่วนประกอบในอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั การวิเคราะห์คอนเวอร์เตอร์ในภาวะอยูต่วั 
วงจรสมมูลในภาวะอยูต่วั การวเิคราะห์ก าลงัสูญเสียและประสิทธิภาพ การเลือกสวทิซ์ การท างานของวงจรคอนเวอร์
เตอร์ในภาวะการน ากระแสไม่ต่อเน่ือง การจ าลองวงจรสมมูลแบบเอซี ฟังก์ชนัถ่ายโอนของวงจรคอนเวอร์เตอร์ การ
ออกแบบตวัควบคุม ทฤษฎีแม่เหลก็เบ้ืองตน้ การออกแบบตวัเหน่ียวน า 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 

 
212-512 คอนเวอร์เตอร์แบบสวทิชิง 2 

Switching-Mode Converters II 
3((3)-0-6) 

การจ าลองวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบหาค่าเฉล่ีย วงจรสมมูลของวงจรคอนเวอร์เตอร์ท่ีท างานในโหมด
กระแสไม่ต่อเน่ือง การวิเคราะห์วงจรและเทคนิคการออกแบบวงจร วงจรพลัส์วิดท์มอดูเลชัน่คอนเวอร์เตอร์ท่ีมีการ
ควบคุมด้วยกระแส วงจรเรียงกระแสแบบทันสมยั ฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้าก าลงัและฮาร์มอนิกของวงจรเรียง
กระแส 

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 

 
212-513 อุปกรณ์สารก่ึงตวัน าไฟฟ้าก าลงั 

Power Semiconductor Devices 
3((3)-0-6) 

โครงสร้างและคุณลกัษณะของอุปกรณ์สารก่ึงตวัน าท่ีส าคญัส าหรับอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั ไดโอดก าลงั 
ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์ ไทริสเตอร์ มอสเฟ็ต และไอจีบีที การเบรกดาวน์และเทคนิคการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือเพ่ิม
ความคงทนต่อแรงดนัเบรกดาวน์ คุณลกัษณะการน าไฟฟ้าและคุณลกัษณะทางไดนามิกส์ 

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 

 
212-514 ระบบขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็ว 

Adjustable Speed Drive Systems 
3((3)-0-6) 

แนะน าระบบขบัเคล่ือนแบบปรับความเร็ว คุณลกัษณะโหลดทางกล ขอ้ก าหนดของระบบขบัเคล่ือน
ด้วยไฟฟ้า พ้ืนฐานการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงและการวิเคราะห์ท่ีสภาวะอยู่ตวั วิธีการควบคุม
ความเร็ว ฟังก์ชนัถ่ายโอนของมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุน้แยก วงจรเรียงกระแสควบคุมแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส 
และวงจรชอปเปอร์ส าหรับระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงแบบวงรอบปิด 1  
ควอดแดรนท์ และ 4 ควอดแครนท์ การวิเคราะห์มอเตอร์เหน่ียวน าท่ีสภาวะอยูต่วั วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์
เหน่ียวน าแบบต่างๆ การควบคุมแบบปรับแรงดนั การควบคุมแบบปรับความถ่ี การควบคุมแบบปรับความตา้นทาน



ของโรเตอร์ การควบคุมโดยใชอิ้นเวอร์เตอร์ การวเิคราะห์มอเตอร์ซิงโครนสัท่ีสภาวะอยูต่วั  วธีิการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ซิงโครนสั 

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 

 
212-515 วธีิการวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ยวธีิการทางคอมพิวเตอร์ 

Computer Methods in Power System Analysis 
3((3)-0-6) 

พีชคณิตเก่ียวกบัเมตริกซ์และเมตริกซ์ข่ายวงจร อลักอริทึมส าหรับการสร้างเมตริกซ์ข่ายวงจร ค าตอบของ
สมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพนัธ์หลายตวัแปร ขอ้พิจารณาในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาการไหลของ
ก าลงัไฟฟ้า การจดัสรรก าลงัผลิตไฟฟ้าตามหลกัเศรษฐศาสตร์ การศึกษาการเกิดฟอลต์ เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก าลงั 
ปัญญาประดิษฐส์ าหรับวเิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงั 

Matrix algebra and network matrices; algorithms for formation of network matrices; solutions of 
simultaneous algebraic and differential equations; programming consideration; power flow studies; economic 
dispatch; fault studies; power system stability; artificial intelligence (AI) for power system analysis 

 
212-516 การป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั 

Power System Protection 
3((3)-0-6) 

หลกัการป้องกนัระบบไฟฟ้าก าลงั หลกัการท างานและคุณลกัษณะของรีเลยป์ระเภทต่างๆ  หมอ้แปลง
แบบตรวจวดัส าหรับรีเลย ์การป้องกนัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ หมอ้แปลง บสั และสายส่ง 

Principles of power system protection; operating principles and characteristics of different types of relays; 
instrument transformers for relaying; protection of generators, motors, transformer, buses and lines 

 
212-517 พลงังานทดแทนและการผลิตไฟฟ้าแบบการกระจาย 

Renewable Energy and Distributed Generation 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยีเก่ียวกบัพลงังานทดแทนทางดา้นไฟฟ้า เทคโนโลยีแผงโซล่าร์ ระบบฟาร์มแผงโซล่าร์ การ
เช่ือมต่อระบบฟาร์มแผงโซล่าร์เขา้สู่ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีกงัหันลม การเช่ือมต่อฟาร์มกงัหันลมเขา้สู่ระบบไฟฟ้า 
การผลิตไฟฟ้าแบบกระจายการผลิตและผลกระทบต่อความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า 

Renewable energy related technology; solar technology; solar farm system; grid connection for solar 
farm; grid wind generator technology; grid connection for wind farm; distributed generation and its effects on 
power system stability 

 



212-518 วงจรกรองก าลงัแอกทีฟและการควบคุม 
Active Power Filter and Controls 

3((3)-0-6) 

โครงสร้างของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบอนุกรมและขนาน การออกแบบค่าพารามิเตอร์ของวงจร
กรองก าลงัแอกทีฟ วิธีการระบุเอกลกัษณ์ฮาร์มอนิก การควบคุมกระแสและแรงดันชดเชย การควบคุมแรงดันบัส
ไฟตรง การจ าลองสถานการณ์ของกลยทุธ์ควบคุมดว้ยเทคนิคโปรเซสเซอร์ในลูป มาตรฐานคุณภาพก าลงัไฟฟ้า 

Structures of series and shunt active power filter; Design of active power filter parameters; Harmonic 
identifications; Compensating current and voltage controls; DC bus voltage controls; Simulation of control strategy by 
using processor in the loop (PIL); Standards of power quality 

 
212-519 อิเลก็ทรอนิกส์ก าลงักบัการประยกุตใ์ชง้านดา้นระบบจ่ายก าลงัไฟฟ้า 

Utility Applications of Power Electronics 
3((3)-0-6) 

คุณภาพของก าลงัไฟฟ้า หลกัการและโครงสร้างทัว่ไปของระบบส่งไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดยืดหยุน่ได ้
โครงสร้างและการควบคุมวงจรคอนเวอร์เตอร์ก าลงั ตวัชดเชยก าลงัรีแอกทีฟแบบสถิต ตวัชดเชยแบบรวม โครงข่าย
การเช่ือมต่อแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้ายอ่ย ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 

Electric Power Quality; Concepts and General Structures of Flexible Alternative Current Transmission 
System (FACTs); Structure and Control of Power Converters; Static VAR Compensators; Combined Compensators; 
Distributed Energy Resources and Grid Interconnection; HVDC 

 
212-520 แบบจ าลองและการจ าลองสถานการณ์ของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 

Modeling and Simulation of Power Electronic Systems 
3((3)-0-6) 

ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ก าลงั หลกัการหาแบบจ าลองดว้ยวิธีค่าเฉล่ีย แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรแปลงผนัสัญญาณแบบดีซีเป็นดีซี เอซีเป็นดีซี ดีซีเป็นเอซี และเอซีเป็นเอซี การ
ค านวณค่าคงตวัส าหรับแบบจ าลองสญัญาณขนาดเลก็ การตรวจสอบแบบจ าลอง ผลของโหลดก าลงัคงตวั 

Power electronics; Averaging modelling method; Small-signal model; Mathematical models of 
DC/DC, AC/DC, DC/AC and AC/AC converters; Calculation of steady-state values; Model validation; Effects of 
constant power loads 

 
212-521 การวเิคราะห์เสถียรภาพของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 

Stability Analysis of Power Electronic Systems 
3((3)-0-6) 

อิมพีแดนซ์ค่าลบ แบบจ าลองสัญญาณขนาดเล็ก ทบทวนแบบจ าลองของวงจรแปลงผนัก าลงั การ
วเิคราะห์เสถียรภาพ การวเิคราะห์เสถียรภาพของระบบแบบดีซี เอซี และแบบผสม 

Negative impedances; Small-signal model; Review of power converter models; Stability analysis of 
DC, AC and hybrid systems 

 



212-522 ปัญญาประดิษฐใ์นการประยกุตด์า้นไฟฟ้าก าลงั 
Artificial Intelligences in Electric Power Applications 

3((3)-0-6) 

การจ าลองการอบอ่อน จีเนติกอลักอริทึม การโปรแกรมวิวฒันาการ การคน้หาแบบตาบู การคน้หาแบบ
ตาบูเชิงปรับตวั ระบบอาณานิคมมด การหาค่าเหมาะท่ีสุดของฝูงอนุภาค ฟัซซีลอจิกอลักอริทึม การประยุกตใ์นระบบ
ไฟฟ้าก าลงั การประยกุต์ในงานเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าและการขบัเคล่ือน การประยกุต์ในงานควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
ก าลงั การประยกุตใ์นงานไฟฟ้าแรงสูงและแม่เหลก็ไฟฟ้า 

Simulated annealing (SA); Genetic algorithms (GA); Evolutionary programming (EP); Tabu search 
(TS); Adaptive tabu search (ATS); Ant colony system (ACS); Particle swarm optimization (PSO); Fuzzy logic 
algorithm; Applications in power systems; Applications in electrical machines and drives; Applications in power 
electronic control; Applications in high voltages and electromagnetic 

 
212-523 วศิวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 

High Voltage Engineering 
3((3)-0-6) 

วสัดุ วสัดุผสม และคุณสมบติัของฉนวนในระบบไฟฟ้าแรงสู; การสะสมประจุ กระบวนการเร่งอายฉุนวน 
และเทคนิคการตรวจสอบ มาตรฐานและเทคนิคการทดสอบทางดา้นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง การเกิดดิสชาร์จไฟฟ้าบาง
ส่วนบนผิวฉนวน การตรวจจับ และการวิเคราะห์ กระบวนการพังทลายของฉนวน การตรวจสอบสภาพและการ
ประเมินผลฉนวน งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัฉวนวนไฟฟ้าแรงสูง แบบจ าลองและการควบคุมสนามไฟฟ้า การออกแบบ
ฉนวนไฟฟ้า 

 
212-581 หวัขอ้พิเศษในไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั  

Special Topics in Electric Power and Power Electronics  
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษในดา้นไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
Lecture about special topics in electric power and power electronics 

 
212-610 เทคนิคการแปลงก าลงัแบบสวทิชิงขั้นสูง 

Advanced Switching Power Conversion Techniques 
3((3)-0-6) 

วงจรเรโซแนนท์ความถ่ีสูง วงจรเรโซแนนท์เสมือน และเทคนิคการแปลงก าลงัหลายขั้นของวงจรเร
โซแนนท์ เทคนิคการสวิทซ์ท่ีแรงดันและกระแสเป็นศูนย์ในวงจรพัลส์วิทมอตดูเลชั่นคอนเวอร์เตอร์และ
อินเวอร์เตอร์ การมอดูเลชัน่ความกวา้งพลัส์และการมอตดูเลชัน่ความถ่ี เทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
ส าหรับวงจรเรโซแนนท์และวงจรพลัส์วิทมอตดูเลชัน่คอนเวอร์เตอร์และอินเวอร์เตอร์แบบสวิทซ์นุ่มนวล การแก้
ค่าตวัประกอบก าลงัของวงจรเรียงกระแสและระบบไฟฟ้าก าลงัยอ่ย 

High-frequency resonant circuit, quasi-resonant circuit, and multi-resonant power conversion 
techniques; zero-voltage and zero-current switching techniques in PWM converters and inverters; pulse-width 
modulation and frequency modulation; non-linear analysis techniques for resonant and soft-switching converters 
and inverters; power factor correction rectifiers and distributed power systems 

 



212-611 แบบจ าลองเชิงพลวตัและการควบคุมเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
Dynamic Modeling of Electric Machines and Controls 

3((3)-0-6) 

บทน า โมเดลท่ีสภาวะอยูต่วัและไดนามิค โมเดลพ้ืนฐานของอาร์แอลซี วงจรสมมูลของมอเตอร์เหน่ียวน า
และซิงโครนสัมอเตอร์ อินเวอร์เตอร์แบบ 3 เฟส  เทคนิกการมอดูเลชนัแบบต่าง ๆ  พีดบับิวเอ็ม สเปสเวกเตอร์ ฮิสเทอร์รี
ซิส เดลตา้ การมอดูเลชนัโดยกระแส การขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวน า โวลตต์่อเฮิรตซ์ ไดเร็กทอร์ก การควบคุมเวก็เตอร์
แบบไร้เซนเซอร์ 

Introduction; steady-state and dynamic modeling; modeling of basic RLC circuits, equivalent circuits of 
induction machine and synchronous machine; three-phase inverters; different modulation techniques, PWM, space-vector 
modulation; hysteresis; delta modulation; current modulation; induction motor drives; volt/hertz strategy, direct torque 
control, sensor-less vector control 

 
212-781 หวัขอ้ขั้นสูงในไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 

Advanced Topics in Electric Power and Power Electronics  
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้ขั้นสูงในดา้นไฟฟ้าก าลงัและอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
Lecture about advanced topics in electric power and power electronics 

 
212-530 การออกแบบและวเิคราะห์วงจรรวมซีมอสแบบแอนะลอ็ก 

Design and Analysis of CMOS Analog Integrated Circuits 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวงจรรวมแบบซีมอส แบบจ าลองมอสเฟต ผลของบอด้ี การใชม้อส
เฟตเป็นตวัตา้นทานปรับค่าได้ วงจรขยายแบบซอสร่วม เดรนร่วม และเกตร่วม การป้อนกลบัลบ การป้อนกลบั
สัญญาณโหมดร่วม การออกแบบไฟเล้ียงต ่า การท างานของมอสเฟตในยา่นต ่ากวา่แรงดนัขีดเร่ิม วงจรขยายดิฟเฟอ
เรนเชียลแบบเทียม การขจดัสัญญาณโหมดร่วม วงจรออปแอมป์ในเทคโนโลยีซีมอส วงจรขยายปฏิบติัการแบบ
ทรานส์คอนดคัแตนซ์ การจ าลองและวเิคราะห์สัญญาณรบกวนของทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์ความเพ้ียนสัญญาณ 
วงจรออสซิลเลเตอร์ปรับความถ่ีไดด้ว้ยแรงดนั วงจรคูณสญัญาณ ออปแอมป์แบบกระแสป้อนกลบั การเลยเ์อาทว์งจร
รวมแอนะลอ็ก 

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 

 
212-531 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็กมอสส าหรับการประมวลผลสญัญาณ  

Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing 
3((3)-0-6) 

สญัญาณขอ้มูลเวลาเต็มหน่วย มอสทรานซิสเตอร์ วงจรสวทิซ์ตวัเก็บประจุ วงจรสวทิซ์กระแส   วงจร
สวิทซ์ออปแอมป์ วงจรเปรียบเทียบ วงจรกรอง สญัญาณรบกวนท่ีเกิดจากการสวิทซ์ เทคนิคการจ าลองวงจร เทคนิค
ในการออกแบบสญัญาณผสม 

Discrete-time data signal; MOS transistors, switched-capacitor circuits; switched-current circuits; 



switched op-amp circuits; comparators; filters; switching noise; simulation techniques; mixed-signal design 
techniques 

 
212-532 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัดว้ยภาษาบรรยาย 

Digital VLSI Circuit Design by HDL 
3((3)-0-6) 

ทฤษฎีและวิธีการออกแบบวงจรรวมดิจิทลัขนาดใหญ่มากดว้ยภาษาบรรยายพฤติกรรมวงจร ขั้นตอน
การออกแบบวงจรดิจิทลั การออกแบบวงจรระดบัเกต การออกแบบวงจรระดบัโอนถ่ายรีจิสเตอร์ การออกแบบวงจร
ตรรกะเชิงจดัหมู่ การออกแบบวงจรตรรกะเชิงล าดบั การออกแบบวงจรควบคุมแบบซิงโครนสั การออกแบบวงจร
ควบคุมแบบอะซิงโครนัส การออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณดิจิทลั การออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์ การ
พฒันาวงจรดิจิทลัลงบนเอพีจีเอ การจ าลองการท างานของวงจร 

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 

 
212-533 เคร่ืองมือวดัทางชีวการแพทย ์  

Biomedical Instruments 
3((3)-0-6) 

สรีรวิทยาท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เขา้ใจถึงหลกัการ พ้ืนฐานของเคร่ืองมือวดั  การวดัสัญญาณชีวภาพ ความ
ปลอดภยัทางไฟฟ้าและตวัอยา่งเคร่ืองมือแพทย ์ 

Physiology required for understanding of the concepts, instrumentation basics, measurement of 
biomedical signals, electrical safety and selected medical devices 
212-534 เทคนิคการลดทอนสญัญาณรบกวน   

Noise Reduction Techniques 
3((3)-0-6) 

แหล่งก าเนิดสัญญาณรบกวน การคปัปลิงสัญญาณแบบต่างๆ การออกแบบระบบส าหรับความเขา้กนั
ได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้า การต่อลงดิน การบาลานซ์และฟิลเตอร์ การชีลด์ สัญญาณรบกวนของอุปกรณ์แอคทีฟ  
สญัญาณรบกวนภายใน สญัญาณรบกวนของวงจรเชิงดิจิทลั 

Noise sources; coupling; EMC system design; grounding; balancing and filtering; shielding; active 
device noise; intrinsic noise; digital circuit radiation 

 
212-535 สญัญาณรบกวนและสญัญาณแทรกสอดทางอิเลก็ทรอนิกส์  

Noise and Interference in Electronics 
3((3)-0-6) 

พ้ืนฐานทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัสัญญาณรบกวน  การวิเคราะห์สัญญาณรบกวนในวงจรไฟฟ้าเชิงเส้น  การ
วิเคราะห์สัญญาณรบกวนเชิงความถ่ี แบบจ าลองสัญญาณรบกวนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  สัญญาณรบกวน
ภายนอก วิธีการลด และการป้องกนัการแทรกสอด การออกแบบวงจรสัญญาณรบกวนต ่า  การวดัประสิทธิภาพของ
สญัญาณรบกวน สญัญาณรบกวนในวงจรตรวจวดัและระบบส่ือสาร 

Fundamental concepts of noise; noise analysis in linear circuits; frequency domain noise analysis;  
noise models of electronic devices; external noise interference reduction methods and protection;  low-noise circuit 



design; noise performance measurement; noise in sensing circuits and  communication systems 
 

212-536 สรีรวทิยาประยกุตแ์ละชีวกลศาสตร์ 
Applied Physiology and Biomechanics 

3((3)-0-6) 

สรีรวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย กลศาสตร์เน้ือเยื่อ กลศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ และระบบทางเดินอาหาร การจ าลองแบบในชีวกลศาสตร์ การประยกุตชี์วกลศาสตร์ในระบบร่างกายมนุษย ์

Human physiological system; tissue mechanic; mechanic of circulatory, respiratory and alimentary 
system; modeling in biomechanic; application of biomechanic in human system 

 
212-537 การออกแบบวงจรรวมแอนะลอ็กส าหรับชีวการแพทย ์

Design of Analog Integrated Circuits for Biomedical Applications 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยวีงจรรวม โมเดลของทรานซิสเตอร์ วงจรซีมอสท่ีท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชนั เทคนิคการ
ออกแบบท่ีใชแ้รงดนัและก าลงังานต ่า วงจรกรอง วงจรขยาย วงจรแปลงขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูล การเช่ือมโยงไร้
สายแบบตวัเหน่ียวน า สถาปัตยกรรมของระบบไร้สาย  วงจรส าหรับตวัรับและส่งไร้สาย 

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 

 
212-538 กายอุปกรณ์ประยกุตแ์ละอวยัวะเทียม 

Applied Prosthetic Device and Artificial Organ 
3((3)-0-6) 

กายวิภาคและคุณลกัษณะสรีรวิทยาของมนุษย ์ทฤษฎีการท างานของเคร่ืองมือในการฟ้ืนฟูและการ
ทดแทนอวยัวะจริง อุปกรณ์ปฏิสัมพนัธ์กบัร่างกาย ความเขา้กนัไดท้างชีววิทยา หัวขอ้ขั้นสูงและกรณีศึกษาในงาน
วศิวกรรมฟ้ืนฟ ู

Human anatomy and characteristic of physiology; theory of rehabilitation for prosthetics and 
artificial organs; human-interfacing device; biocompatibility; advanced topics and case studies in rehabilitation 
engineering 

 
212-539 วงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ยา่นความถ่ีวทิย ุ

Radio-Frequency Microelectronics 
3((3)-0-6) 

หลกัการพ้ืนฐานการออกแบบวงจรยา่นความถ่ีวิทย ุการมอดูเลชนัและดีเทคชนั เทคนิคการเขา้ถึงแบบ
หลายทาง มาตรฐานการส่ือสารไร้สาย สถาปัตยกรรมของตวัรับ -ส่ง  เทคโนโลยีวงจรรวมสมยัใหม่ วงจรขยาย
สญัญาณรบกวนต ่า  วงจรมิกเซอร์  วงจรออสซิลเลเตอร์ เฟสลอ็กลูป วงจรสังเคราะห์ความถ่ี วงจรขยายก าลงั การเลย์
เอาทว์งจรความเร็วสูง 

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 

 



212-540 เทคโนโลยกีารบนัทึกขอ้มูล 
Data Storage Technology 

3((3)-0-6) 

บทน าการบนัทึกแบบแม่เหล็ก พ้ืนฐานของดิสก์ไดร์ฟโดยรวม วสัดุแม่เหล็ก เทคโนโลยกีารประกอบ
หัวอ่าน เทคโนโลยีในการผลิตส่ือแม่เหล็ก กระบวนการสร้างเวเฟอร์และสไลเดอร์ ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
ส าหรับการจ าลองฮาร์ดดิสก ์ ปัญหาการไหลของความร้อนและการสัน่สะเทือนในฮาร์ดดิสก ์การควบคุมหวัอ่านและ
หวัเขียน การควบคุมวอยซ์คอยมอเตอร์ 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 
 
212-541 การออกแบบระบบสมองกลฝังตวั 

Embedded System Design 
3((3)-0-6) 

แนะน าระบบสมองกลฝังตวั การพฒันาระบบสมองกลฝังตวัดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ภาษาซีส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ บัสส่ือสารส าหรับการเช่ือมต่อเครือข่ายอุปกรณ์  การควบคุมอุปกรณ์และกลไกบริการการ
ขดัจังหวะ การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบสมองกลฝังตวั การโมเดลโปรแกรมด้วยยูเอ็มแอล  ระบบปฏิบัติการ
ทนัเวลา ตวัอยา่งการออกแบบ การจ าลองแบบและการดีบกัระบบ 

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 

 
212-542 การออกแบบวงจรรวมส าหรับการส่ือสารทางแสง 

Design of Integrated Circuits for Optical Communications 
3((3)-0-6) 

เทคโนโลยวีงจรรวมส าหรับการส่ือสารผา่นแสง หลกัการการส่ือสารผา่นแสง สญัญาณรบกวนและจิต
เตอร์ เลเซอร์ไดโอด ออพติคอลไฟเบอร์ โฟโตไดโอด วงจรขยายทรานส์อิมพิแดนซ์ วงจรขยายจ ากดั วงจรเอาท์พุท
บัฟเฟอร์ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรออสซิลเลเตอร์แบบตวัเหน่ียวน า-ตวัเก็บประจุ เฟสล็อกลูป วงจรกู้สัญญาณ
นาฬิกาและสญัญาณขอ้มูล มลัติเพลก็เซอร์และวงจรขบัเลเซอร์ 

I n te g r a te d  c i r c u i t  te c h n o lo g ie s  for optical communications;  fundamentals o f  o p t ic a l 
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 

 
212-543 เซนเซอร์สมยัใหม่ 

Modern Sensors 
3((3)-0-6) 

ระบบการวดั  คุณลกัษณะของเซนเซอร์  เซนเซอร์เรโซเนเตอร์  เซนเซอร์ก่ึงตวัน า  เซนเซอร์ใยแกว้น า
แสง  เซนเซอร์อจัฉริยะ เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย ระบบการรวบรวมขอ้มูลและระบบการส่ง 

Measurement systems; sensor characteristics; resonator sensors; semiconductor based sensors; 



optical fiber sensors; intelligent sensors; wireless sensor networks; data acquisition and telemetry systems 
 

212-544 การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทลัดว้ยเอฟพีจีเอ 
Digital Control System Design with FPGA 

3((3)-0-6) 

หลกัการการควบคุมแบบดิจิทลั เทคนิคการแปลงแซด  สมการผลต่าง ระบบตวัเลข เลขจุดลอยตวัและ
เลขจุดตายตวั การออกแบบโดยตวัแบบ การสร้างตวัควบคุมโดยตรง การสร้างตวัควบคุมพีไอดี การสร้างตวัควบคุม
ปรับตวัได ้การออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด การโปรแกรม FPGA (Field Programmable Gate Array) การจ าลองการ
ท างาน การทวนสอบโดยผา่นฮาร์ดแวร์ การทดสอบ 

Digital control principles; Z-transform techniques; difference equation; number systems; floating-
point number and fixed-point number; model-based design; direct control implementation; PID-control 
implementation; adaptive control implementation; design optimization; FPGA (Field Programmable Gate Array) 
programming; simulation; hardware-in-the-loop verification; testing 

 
212-545 การออกแบบวงจรรวมแปลงสญัญาณขอ้มูล 

Data Conversion Integrated Circuit Design 
3((3)-0-6) 

วงจรชกัตวัอยา่งสัญญาณ สวิทช์มอสเฟต โครงสร้างระบบการชกัตวัอยา่งและคงค่า วงจรเปรียบเทียบ 
วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอกแบบตัวต้านทานขั้นบันได แบบเบ่ียงกระแส วงจรแปลงสัญญาณ
แอนะลอกเป็นดิจิตอลแบบซาร์ แบบไพพไ์ลน์ แบบความเร็วสูง แบบแบ่งส่วนยอ่ย แบบแบ่งเวลา แบบเดลตา้ซิกม่า 

Sampling circuits, MOSFET switches, sample-and-hold architectures, comparator circuits, resistor-
ladder DACs, current-steering DACs, successive approximation register (SAR) ADC, pipeline ADCs, flash ADCs, 
subranging ADCs, time-interleaved ADCs, delta-sigma analog-to-digital converters 

 
212-546     การวเิคราะห์สญัญาณชีวการแพทยข์ั้นสูง   

Advanced Biomedical Signal Analysis 
3((3)-0-6) 

สัญญาณชีวการแพทย ์การกรองเพ่ือการถอดถอนส่ิงแปลกปน การตรวจจบัเหตุการณ์ การวิเคราะห์
รูปร่างคล่ืนและความซบัซ้อนของรูปแบบคล่ืน การอธิบายลกัษณะในโดเมนความถ่ี การสร้างแบบจ าลองระบบชีว
การแพทย ์การวเิคราะห์สญัญาณแบบไม่คงท่ีและมีหลายองคป์ระกอบ การจ าแนกรูปแบบและการตดัสินใจเพ่ือการ
วนิิจฉยั 

Biomedical signals, filtering for removal of artifacts, detection of events, analysis of waveshape and 
waveform complexity, frequency domain characterization, modeling biomedical systems, analysis of nonstationary 
and multicomponent signals, pattern classification and diagnostic decision 

 
212-584 หวัขอ้พิเศษในอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์

Special Topics in Electronics and Biomedical Engineering  
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้พิเศษในดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์
Lecture about special topics in electronics and biomedical engineering 

 



212-630 การออกแบบวงจรรวมแบบแอนะลอ็กสมยัใหม่ 
Modern Analog Integrated Circuit Design 

3((3)-0-6) 

วงจรโหมดกระแส หลกัการและวงจรทรานส์ลิเนียร์  เทคนิคการกรองในลอการิทึมโดเมน วงจรซีมอส
ท างานในช่วงวีคอินเวอร์สชนั วงจรท่ีใชก้ าลงังานระดบัไมโครวตัต ์วงจรกรองความถ่ีสูง วงจรมอดูเลตแบบซิกมา
เดลตา  วงจรแปลงแอนะลอ็กเป็นดิจิทลัและวงจรแปลงดิจิทลัเป็นแอนะลอ็ก  วงจรแอนะล็อกท่ีอาศยัเทคนิคเกตลอย 
วงจรสวทิซ์กระแส การเลยเ์อาทส์ าหรับวงจรความถ่ีสูง 

Current-mode circuits; translinear principle and circuits; log-domain filtering technique; weak-
inversion CMOS circuits, micro-power circuits; high-frequency filters; sigma-delta modulators; A/D and D/A 
converters, floating-gate analog circuits, switched-current circuits, layout for high-frequency circuits 

 
212-631 การออกแบบวงจรรวมดิจิทลัแบบอะซิงโครนสั 

Asynchronous VLSI System Design 
3((3)-0-6) 

ทฤษฎีและวิธีการออกแบบระบบวงจรรวมดิจิทลัแบบอะซิงโครนัส  การจ าลองเวลาประวิง  โพรโท
คอลส าหรับการติดต่อกนัระหวา่งวงจร การอธิบายพฤติกรรมของวงจรในรูปกราฟ  ประเภทของวงจรอะซิงโครนัส  
การตรวจสอบการท างาน การวเิคราะห์สมรรถภาพ ซอฟตแ์วร์ช่วยออกแบบ 

Theory and methodologies for asynchronous VLSI system design; delay models; communication 
protocols; graphical representations; types of asynchronous circuits; verification; performance analysis; CAD tools 

 
212-632 เทคนิคการสงัเคราะห์วงจรรวมดิจิทลัระดบัสูง 

High-Level Synthesis Techniques of  Digital VLSI Circuits 
3((3)-0-6) 

เทคนิคในการสังเคราะห์วงจรรวมดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด  การจ าลองแบบวงจร การ
สงัเคราะห์วงจรระดบัสถาปัตยกรรม อลักอริทึมส าหรับการจดัล าดบัการท างาน การใชท้รัพยากรร่วมกนัและการรวม
วงจร  เทคนิคการออกแบบและการสร้างระบบประมวลผลสญัญาณดิจิทลั  การประมวลผลแบบไปป์ไลน์และขนาน   
เทคนิคการออกแบบเพ่ือก าลงัไฟต ่า 

Optimization techniques for synthesizing digital VLSI circuits; circuit modeling; architectural 
synthesis; scheduling algorithms; resource sharing and binding; methodologies for VLSI digital signal processing 
system design; pipelining and parallel processing; low-power design techniques 

 
212-784 หวัขอ้ขั้นสูงในอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์

Advanced Topics in Electronics and Biomedical Engineering  
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้ขั้นสูงในดา้นอิเลก็ทรอนิกส์และชีวการแพทย ์
Lecture about advanced topics in electronics and biomedical engineering 
 

212-550 เวฟเลตและการประมวลผลสญัญาณ 
Wavelet and Signal Processing 

3((3)-0-6) 

แนวคิดทางคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ แนวคิดทางการประมวลผลสัญญาณเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์ฟูเรียร์  
ภาพรวมแนวคิดของเวฟเลต ฟิลเตอร์แบงก์ การเขา้รหัสซับแบนด์ ฟังก์ชนัการสเกลลิง การวิเคราะห์เวฟเลตมลัติรี
โซลูชนั การเอก็เทนชนัของตวัแปรแบบไบออร์โทโกนลัและหลายตวัแปร การเทรสโฮลด ์การบีบอดั การดีนอยส์ 



Introductory mathematical ideas; introductory signal processing ideas; Fourier analysis; overview of 
wavelet ideas; filter banks, sub-band coding, scaling functions, wavelet multi-resolution analysis; extensions, 
multi-variable and bi-orthogonal cases; thresholding; compression; de-noising 

 
212-551 การประมวลผลสญัญาณดิจิทลัเวลาจริง  

Real-time Digital Signal Processing 
3((3)-0-6) 

ระบบและหลกัการของการประมวลผลสัญญาณดิจิทลัเวลาจริง ตวัประมวลผลสัญญาณดิจิทลั วงจร
กรองแบบเอฟไออาร์ วงจรกรองแบบไอไออาร์ การแปลงฟริูเยร์แบบเร็ว วงจรกรองแบบปรับตวั การประยกุตใ์ชง้าน
การประมวลผลสญัญาณดิจิทลัเวลา 

Systems and principles of real-time digital signal processing (DSP); digital signal processors; finite 
impulse response (FIR) filters; infinite impulse response (IIR) filters; fast Fourier transform (FFT); adaptive filters;  
real-time DSP applications 

 
212-552 การประมวลภาพเชิงดิจิทลั 

Digital Image Processing 
3((3)-0-6) 

แนะน าการประมวลภาพเชิงดิจิทลั ระบบสองมิติและคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ การรับรู้ภาพ การชกัตวัอยา่ง
และการควอนไทซ์สัญญาณภาพ การแปลงภาพ การแทนภาพด้วยตวัแบบเฟ้นสุ่มและการปรับปรุงภาพ การกรองภาพ 
การท าให้ภาพดีดังเดิม การวิเคราะห์ภาพ การสร้างภาพจากภาพฉาย การบีบอัดข้อมูลภาพ กรณีศึกษาทางด้านการ
ประมวลผลภาพทางการแพทย ์และการตรวจสอบภาพในกระบวนการผลิตอตัโนมติั 

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  enhanc ement;  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 

 
212-553 การประมวลเสียงเชิงดิจิทลั 

Digital Sound Processing 
3((3)-0-6) 

ระบบการชกัตวัอยา่งและการควอนไตซ์ ระบบเวลาต่อเน่ือง ทฤษฎีการชกัตวัอยา่ง การแทนในเวลา
เต็มหน่วย ระบบเวลาเต็มหน่วย การแปลงระบบเวลาต่อเน่ืองให้เป็นระบบเวลาเต็มหน่วย การควอนไตซ์ ตวักรอง
ดิจิทลั ตวักรองเอฟไออาร์ ตวักรองไอไออาร์ ตวักรองประกอบและธนาคารตวักรอง การแปรปรวนของความถ่ี ดีเลย์
และเอฟเฟ็กส์ เซอร์คิวลาร์บฟัเฟอร์ ดีเลยไ์ลน์แบบแฟรกชนันอลเลนจ์  ตวักรองโคมบ์แบบนอนรีเคอร์ซีฟ ตวักรอง
โคมบแ์บบรีเคอร์ซีฟ เอฟเฟกส์เสียงบนไลน์ของดีเลย ์ การประมวลผลเสียง การวิเคราะห์เสียง การแปลงฟูเรียร์เวลา
สั้น ลิเนียร์พรีดิกทีฟโค็ดด้ิง แบบจ าลองของเสียง แบบจ าลองสเปคทรอล แบบจ าลองโดเมนเวลา แบบจ าลองนอน
ลิเนียร์ แบบจ าลองฟิสิกส์  การรู้จ าเสียงพดู 

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 

 
212-554 การส่ือสารไร้สายสมยัใหม่ 

Modern Wireless Communications 
3((3)-0-6) 

ทบทวนการแพร่กระจายคล่ืนวิทยุและการผสมสัญญาณ ทบทวนระบบโทรศพัท์และชุมสาย เทคนิค
การเขา้ถึงหลากหลายและการเขา้รหัสช่องสัญญาณ สเปกตรัมแผ่ การแบ่งความถ่ีดว้ยรหัสฉาก อิควอไลเซชัน่ ได
เวอร์ซิตี ความจุช่องสญัญาณ แนวโนม้เทคโนโลยใีนอนาคต 

Review of radio wave propagation and modulation; review of telephony and switching systems; 
multiple access techniques and channel coding; spread spectrum; orthogonal frequency division multiplex; 
equalization; diversity; channel capacity; future technology trend 

 
212-555 โพรโทคอลเครือข่ายส่ือสาร 

Communication Network Protocols 
3((3)-0-6) 

โอเอสไอโมเดล รายละเอียดของโอเอสไอชั้นดาตา้ลิงก์ ชั้นเน็ตเวิร์ก ชั้นทรานสปอร์ต การวิเคราะห์
โพรโทคอลส่ือสาร 

OSI model; details of OSI data link layer; network layer; transport layer; communication network 
protocol analysis 

 
212-556 เครือข่ายบรอดแบนดไ์ร้สายเคล่ือนท่ี 

Mobile Broadband Networks 
3((3)-0-6) 

แนวคิดของเครือข่ายบรอดแบนด์เคล่ือนท่ี การส่ือสารไร้สายตระกูล ไออีอีอี 802.11 สถาปัตยกรรม
เครือข่าย เทคโนโลยีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในยคุท่ี 4 รีซอร์ทบล็อก ประสิทธิภาพในการส่งขอ้มูล การจดัการคล่ืนวิทย ุ
การเขา้ถึงเครือข่ายอยา่งสุ่ม การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง การส่ือสารระยะไกลชนิด รอล่า และ เนโรแบนด์ การส่ือสาร
สมยัใหม่ 

Concepts of mobile broadband networks; WiFi (IEEE 802.11 family); network architecture; 4G 
Technology; resource block; Throughput; radio resource management; random access network; local area update; 
QoS; LoRa communication; NB-IoT; discuss research issues addressed in the next generations 

 
212-557 การค านวณและระเบียบวธีิเชิงตวัเลขในงานวศิวกรรม 

Computer Arithmetic and Numerical Methods in Engineering 
3((3)-0-6) 

ตวัด าเนินการเชิงเลขและตวัด าเนินการเชิงตรรกะ ตวัด าเนินการทศนิยม การวิเคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน 
รากของสมการ การประมาณค่าและระเบียบวธีิเวยีนบงัเกิด ระบบของสมการพีชคณิตเชิงเส้นและสมการพีชคณิตไม่
เชิงเสน้ การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์เชิงตวัเลข สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั การออกแบบและการหาค่าเหมาะท่ีสุด 

Arithmetic and logic operation;  floating-point  arithmetic; error analysis; roots of equations; 
interpolation and iterative methods; systems of linear algebraic equations and nonlinear algebraic equations; 
numerical differentiation and integration; differential equations; design and optimization 

 



212-558 การรักษาความปลอดภยัขอ้มูลและวทิยาการรหสัลบั 
Information Security and Cryptography 

3((3)-0-6) 

ทฤษฎีสารสนเทศ พีชคณิตนามธรรม ทฤษฎีจ านวน ทฤษฎีบทการเข้ารหัสแหล่งก าเนิด รหัส
สัญลกัษณ์ รหัสต่อเน่ือง การเขา้รหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร กุญแจสาธารณะ บูรณภาพของขอ้มูล การลงนาม
ดิจิทลัและค ารับรองดิจิทลั การประยกุตใ์ชว้ทิยาการเขา้รหสั 

Information theory; abstract algebra; number theory; coding theorem; symbol codes; stream codes; 
symmetric and asymmetric cryptography; public key; data integrity; digital signature and digital certificate; 
applications of cryptography 

 
212-559 เครือข่ายแอด๊ฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย  

Wireless Ad Hoc and Sensor Networks 
3((3)-0-6) 

การประยุกต์ใช้เครือข่ายแอ๊ดฮอคและเซนเซอร์ไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายส่ือสาร
แ อ๊ ด ฮ อ ค แ ล ะ เซ น เซ อ ร์ ไ ร้ ส า ย  ก า ร ส่ื อ ส าร ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ก าร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย สั ญ ญ าณ ค ล่ื น วิ ท ย ุ 
โพรโทคอลการจดัระเบียบตวัเอง การเขา้ใชช่้องสัญญาณ การคน้หาเส้นทาง มาตรฐาน ไอทริพเพิลอี 802.15.4 และ
ซิกบี 

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 

 
212-560 ระบบควบคุมเชิงดิจิทลัประยกุต ์

Applied Digital Control System 
3((3)-0-6) 

ควบคุมเชิงดิจิทัล สัญญาณเวลาเต็มหน่วย  เทคนิคของการแปลงแซด (z) วิธีการวิเคราะห์และการ
ออกแบบ อลักอริทึมของการควบคุมเชิงดิจิทลั องคป์ระกอบในลูปควบคุม เทคนิคของปริภูมิสเตต การควบคุมของ
ระบบสเกลใหญ่ ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชยแ์ละการประยุกต์ในอุตสาหกรรม การควบคุมแบบ
ปรับตวัไดแ้ละแบบคงทน 

Digital control systems; discrete-time signals; Z-transform techniques; methods of analysis and 
design; digital control algorithms; elements in the control loop; state-variable techniques; control of large-scale 
systems; commercially available computer control systems and industrial applications; adaptive and robust control 

 
212-561 การออกแบบสายอากาศสมยัใหม่ 

Modern Antenna Design 
3((3)-0-6) 

หลกัการพ้ืนฐาน การวิเคราะห์สายอากาศ การแพร่กระจายคล่ืนในระบบสายอากาศ การออกแบบ
สายอากาศย่านความถ่ีกวา้งยิ่งยวด การออกแบบสายอากาศหลายความถ่ี สายอากาศส าหรับระบบระบุลกัษณะทาง
คล่ืนวิทยุ  สายอากาศส าหรับระบบการส่ือสารท้องถ่ินไร้สาย  สายอากาศไดเวอร์ซิต้ี  สายอากาศสวิตช์ล าคล่ืน 
สายอากาศแบบปรับเฟส   การออกแบบสายอากาศขนาดเลก็   เทคนิคการตรวจวดัสายอากาศ 

Fundamental concepts; antenna analysis; radio wave propagation in antenna system; ultra-wideband 
(UWB) antenna design; multi band antenna design; antennas for radio frequency identification (RFID) system; 
antennas for wireless LAN system; diversity antenna; switched-beam antenna; phase array antenna; small antenna 



design; antenna measurement techniques 
 

212-562 วศิวกรรมคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 
Electromagnetic Wave Engineering 

3((3)-0-6) 

หลกัการพ้ืนฐานของคล่ืน สายส่ง ท่อน าคล่ืนและเรโซเนเตอร์ ทฤษฎีและนิยามของฟังกช์นักรีนไดแอ
ดิก สมการเชิงอินทิกรัล วธีิโมเมนต ์และทฤษฎีการเล้ียวเบนเชิงเรขาคณิต 

Fundamental concepts of wave; transmission line, waveguide and resonator; fundamental theory and 
definitions of dyadic green function; integral equation; method of moments; geometrical theory of diffraction 

 
212-563 ระบบควบคุมเชิงเสน้ 

Linear Control Systems 
3((3)-0-6) 

แนวคิดเร่ืองระบบ เวคเตอร์สเปซซ่ึงมีมิติแน่นอน เมทริกซ์และโอเพอเรเตอร์แบบเชิงเสน้ สเตทสเปซ
และสมการของสเตท การสร้างสมการและวิธีแก ้ระบบเวลาแบบดีสครีท สมดุลและเสถียรภาพ  ทฤษฎีของลิอาปู
นอฟ ความสามารถท่ีจะควบคุมได้และความสามารถท่ีจะตรวจสอบได้ แนวคิดของการควบคุมแบบออพติมัล  
หลกัการของคุณสมบติัแบบออพติมลั  ทฤษฎีก าลงัสองนอ้ยสุด 

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 

 
212-564 การรู้จ ารูปแบบและการเรียนรู้ของเคร่ือง 

Pattern Recognition and Machine Learning 
3((3)-0-6) 

แนะน าการรู้จ ารูปแบบ การจัดเตรียมข้อมูล การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจัดการข้อมูลหลังการ
ประมวลผล ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชง้าน 

Introduction to pattern recognition; data preprocessing; pattern classification; data postprocessing; 
pattern recognition applications 

 
212-565 ระบบเชิงเหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง 

Discrete Event Systems 
3((3)-0-6) 

แบบจ าลอง การวิเคราะห์ และการควบคุมระบบเชิงเหตุการณ์ไดนามิกแบบไม่ต่อเน่ือง การพิจารณา
แบบจ าลองเชิงลกัษณะของเคร่ืองจกัรกลเชิงสถานะ เพทรีเน็ทและกระบวนการกระท าซ ้ า ทฤษฎีการควบคุมดูแล 
แนวคิดเชิงภาษาท่ีมีการควบคุมและสงัเกต การวเิคราะห์และการควบคุมเพทรีเน็ท 

Modeling, analysis and control of discrete event dynamical systems; modeling formalisms 
considered state machines, Petri nets and recursive processes; supervisory control theory; notions of controllable 
and observable languages; analysis and control of Petri nets 

 



212-566 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงประยกุต ์
Applied Optimization 

3((3)-0-6) 

แนะน าการหาค่าเหมาะท่ีสุด ตวัแบบคณิตศาสตร์ ชนิดของการหาค่าเหมาะท่ีสุด การหาค่าเหมาะท่ีสุด
แบบเชิงเส้น ขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่เชิงเส้น เง่ือนไขวิเคราะห์ เทคนิคเชิงตวัเลขส าหรับ
การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบมีและไม่มีเง่ือนไข การหาค่าเหมาะท่ีสุดไม่ต่อเน่ือง การหาค่าเหมาะท่ีสุดของทั้ งหมด 
ทฤษฎีเกม กรณีศึกษา 

Introduction to optimization, mathematical model, types of optimization; linear optimization, 
simplex algorithm; nonlinear optimization, analytical conditions, numerical techniques for unconstrained and 
constrained optimization; discrete optimization; global optimization; game theory; case studies 

 
212-567 คอมพิวเตอร์วทิศัน์ 

Computer Vision 
3((3)-0-6) 

แนะน าคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การจัดเตรียมขอ้มูลส าหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การตรวจจับภาพ การ
ติดตามภาพ การรู้จ าภาพ การประยกุตใ์ชง้านคอมพิวเตอร์วทิศัน์ 

Introduction to computer vision; image preprocessing for computer vision; image detection; image 
tracking; image recognition; computer vision applications 
212-568 การส่ือสารแบบไมโม                                                                      

MIMO Communications 
3((3)-0-6) 

ความจุมลัติเพล็กซ่ิงของช่องสัญญาณไมโม่ทีรู้กนั การท าโมเดลของช่องสญัญาณเฟดด้ิงไมโม่ สถาปัต
ยากรรมวบีลาสต ์สถาปัตยากรรมตวัรับ ช่องสญัญาณไมโม่เฟดด้ิงชา้ สถาปัตยากรรมดีบลาสต ์

Multiplexing capability of deterministic MIMO channels; physical modeling of MIMO channels; 
modeling of MIMO fading channels; V-BLAST architecture; receiver architectures; slow fading MIMO channel; 
D-BLAST architecture 

 
212-569      เทคโนโลยดีาวเทียมขนาดเลก็                                                          

Nanosatellite Technology 
3((3)-0-6) 

ดาวเทียมขนาดเล็ก การพฒันาแนวคิด การออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก การประสานงานภารกิจ การ
ออกใบอนุญาตตามกฎระเบียบ การออกแบบสถานีภาคพ้ืนดิน การพฒันาและการทดสอบ การสร้างและการทดสอบ
ฮาร์ดแวร์ของดาวเทียมขนาดเล็ก การทดสอบและการประกอบรวมเขา้กบัอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็ก การรวม
อุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กเขา้กบัยานพาหนะท่ีใชป้ล่อยตวั การปล่อยตวั การปฎิบติัภารกิจ แบบจ าลองภารกิจ 
แหล่งท่ีมาของความตอ้งการส าหรับการปล่อยตวั ขั้นตอนการออกใบอนุญาต 

Nanosatellite; concept development; nanosatellite design; mission coordination; regulatory licensing; 
ground station design; development and testing; nanosatellite hardware fabrication and testing; Nanosatellite-to-
dispenser integration and testing; dispenser-to-launch vehicle integration; launch; mission operations; mission 
models; requirement sources for launch; licensing procedures 

 



212-570      การส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์        
Remote Sensing and Geographical Information Systems                     

3((3)-0-6) 

ภาษาแผนท่ี การส ารวจระยะไกล กระบวนการส ารวจระยะไกลด้วยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ของ
พลงังานรังสี การส ารวจระยะไกลดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ หลกัการเรดาร์ เรดาร์รูรับแสงสงัเคราะห์ (SAR) แพลตฟอร์ม
และเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะไกล การตีความภาพด้วยสายตา การประมวลผลภาพดิจิตอล พ้ืนฐานของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การจดัการขอ้มูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวเิคราะห์
ขอ้มูลและการสร้างแบบจ าลอง การบูรณาการการส ารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใชง้านใน
เมืองและเทศบาล 

Map language; remote sensing; electromagnetic remote sensing process; physics of radiant energy; 
microwave remote sensing; radar principle; synthetic aperture radar (SAR); remote sensing platforms and sensors; 
visual image interpretation; digital image processing; fundamentals of GIS; spatial data modeling; GIS data 
management; data analysis and modeling; integration of remote sensing and GIS; urban and municipal applications 

 
212-571      ระบบเรดาร์       

Radar Systems                                                                          
3((3)-0-6) 

การออกแบบและการท างานของระบบเรดาร์ท่ีทนัสมยัส าหรับการใชง้านท่ีหลากหลาย สมการระยะ
ของเรดาร์ อตัราส่วนสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน ภาคตดัขวางเรดาร์ ความคลุมเครือของระยะและความเร็ว สถิติและ
กลุ่มเรดาร์ การออกแบบตวัตรวจจบัและตวัรับสญัญาณ เรดาร์ติดตาม ตวัส่งสัญญาณและระบบสายอากาศ สายอากาศ
แถวล าดบัปรับเฟสท่ีมีการกวาดแบบอิเลก็ทรอนิกส์ในเรดาร์ เรดาร์แบบพลัส์ เรดาร์แบบคล่ืนต่อเน่ือง เรดาร์แบบมอดู
เลตความถ่ี เรดาร์ดอปเปลอร์ เรดาร์ชนิดช่องรับคล่ืนสงัเคราะห์ 

Fundamental concepts of the design and operation of modern radar systems for a variety of 
applications; the radar range equation; signal-to-noise ratio; radar cross section; range and velocity ambiguity; 
radar clutter and statistics; detection and receiver design; tracking radar; transmitters and antenna systems; the 
electronically steered phased array antenna in radar; pulsed radar; continuous-wave radar; frequency-modulated 
radars; Doppler radar; synthetic aperture radar 

 
212-572 เทคนิคในการลดขนาดของสายอากาศขนาดเลก็             

Small Antenna Miniaturization Techniques 
3((3)-0-6) 

ทฤษฏีสายอากาศขนาดเลก็ พารามิเตอร์ของสายอากาศขนาดเลก็ ค่าสภาพเจาะจงทิศทาง ประสิทธิภาพ
การแผ่กระจาย ค่าตวัประกอบคุณภาพ การแมทช่ิงและอิมพิแดนซ์ด้านเขา้ ภาพรวมของการออกแบบสายอากาศ
ขนาดเล็ก การลดขนาดดว้ยการปรับรูปร่าง การลดขนาดดว้ยการโหลด การลดขนาดดว้ยคล่ืนชา้ สายอากาศแบบอภิ
วสัดุท่ีมีดชันีหกัเหเป็นลบและสายอากาศแบบช่องวา่งแถบแม่เหลก็ไฟฟ้า สายอากาศแบบพาราซิติกเรโซแนนซ์สนาม
ระยะใกล ้สายอากาศแบบฮอยเกนส์ 

Small antenna theory; small antenna parameters; directivity; radiation efficiency; quality factor; 
input impedance and matching; overview of small antenna designs; miniaturization via shaping; miniaturization via 
loading; miniaturization via slow wave; negative refractive index metamaterial and electromagnetic band gap 
based antennas; near-field resonant parasitic antenna; Huygens source antenna 

 



212-573 การส่ือสารโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ         
Smart Grid Communications                                              

3((3)-0-6) 

ทบทวนระบบไฟฟ้าก าลงั การผลิดและการจ่ายก าลงัไฟฟ้า การส่งก าลงัไฟฟ้า การบริโภคพลงังาน
ไฟฟ้า ระบบสมาร์ทกริด สมาร์ทกริดในปัจจุบนั เทคโนโลยีส่ือสาร การส่ือสารไร้สายแบบเมส มาตรฐาน ไออีซี 
601580 การส่ือสารบนสมาร์ทกริด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อฉัริยะบนการส่ือสาร การ ส่ือสารบนสายไฟฟ้า ซิกบ้ี
โปรโตคอล เครือข่ายตรวจจบัไร้สาย 

An overview of power systems; power production and generation; power transmission; power 
distribution and consumption; smart grid system; current status of smart grid; smart meter; communication 
technologies; network architectures; Wireless Mesh Network (WMNs); IEC 601580; smart meter communication; 
communication on intelligent electronic devices; Power Line Communication (PLC) ; ZigBee protocol; wireless 
sensor network 

 
212-574 การเรียนรู้แบบลึก     

Deep Learning                                                                   
3((3)-0-6) 

การเรียนรู้แบบลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบสงัวตันาการ โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ ้ า โมเดล
ท่ีเรียนรู้ท่ีจะเป็นตวัเอง การเรียนรู้แบบสงัเคราะห์ขดัแยง้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Deep learning; convolutional neural networks; recurrent neural networks; reinforcement learning; 
generative adversarial networks; natural language processing 

 
212-575 ศาสตร์แห่งการวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลขนาดใหญ่  

Data Analytics and Big Data                                
3((3)-0-6) 

ศาสตร์แห่งการวเิคราะห์ขอ้มูลและขอ้มูลขนาดใหญ่ การเก็บขอ้มูล การท าความสะอาดขอ้มูล การท า
เรียนรู้และวิเคราะห์ขอ้มูล การแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์อนุกรมทางเวลา การวิเคราะห์ขอ้มูลขนาด
ใหญ่ 

Data collection; data cleaning; machine learning and data analysis; data visualization; time series 
analysis; big data analysis 

 
212-576 การจดัเสน้ทางและการสวติช์ 

Routing and Switching 
4((3)-3-6) 

แนะน าเครือข่ายขององค์กร ทบทวนอีเทอร์เน็ต ไอพีและโพรโทคอลขนส่ง ไอซีเอ็มพี เออาร์พี การ
สร้างเครือข่ายสวิตช์แบบเด่ียว เอสทีพี อาร์เอสทีพี การแบ่งส่วนเครือข่ายไอพี เส้นทางแบบสถิต อาร์ไอพี โอเอสพี
เอฟ หลกัการโพรโทคอลดีเอชซีพี หลกัการโพรโทคอลเอฟทีพี หลกัการโพรโทคอลเทลเน็ต หลกัการวีแลน การจดั
เสน้ทางวีแลน การเช่ือมโยงเครือข่ายขององคก์รดว้ยเทคโนโลยแีวนเชิงอนุกรม การสร้างเครือข่ายดีเอสแอลดว้ยพีพี
พีโออี การแปลงหมายเลขอินเทอร์เน็ต การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลดว้ยไอพีเซกวีพีเอ็น จีอาร์อี เอสเอน็เอ็มพี 
แนะน าไอพีรุ่นหก เทคโนโลยกีารจดัเสน้ทางของไอพีรุ่นหก การบริการการใชไ้อพีรุ่นหก เอม็พีแอลเอส 

Introduction to enterprise network; review of ethernet, IP and transport protocols; ICMP; ARP; 
establishing a single switched network; STP; RSTP; segmenting the IP network; static routes; RIP; OSPF; DHCP 
protocol principles; FTP protocol principles; telnet protocol principles; VLAN principles; VLAN routing; bridging 



enterprise networks with serial WAN technology; establishing DSL networks with PPPoE; network address 
translation; securing data with IPsec VPN; GRE; SNMP; introduction to IPv6 ; IPv6  routing technologies; IPv6 
application services; MPLS 

 
212-577 ความปลอดภยัเครือข่าย 

Network security 
3((3)-0-6) 

แนวคิดของการรักษาความปลอดภยั คณิตศาสตร์ส าหรับการรักษาความปลอดภยั ทฤษฏีการเขา้รหัส
อยา่งสมมาตรและอสมมาตร อลักอริทึมการลดทอน การเขา้รหัสแบบ อาร์เอสเอ พ้ืนฐานเครือข่ายส าหรับการรักษา
ความปลอดภยั โปรโตคอลรักษาความปลอดภยับนเครือข่าย เคร่ืองมือส าหรับการรักษาความปลอดภยั การรักษา
ความปลอดภยับนเครือข่ายส่วนบุคคล ก าแพงไฟชนิดฝังตวั เทคนิคการเจาะระบบ ประเด็นการรักษาความปลอดภยั
บนระบบปฎิบติัการลินุกซ์และวนิโดส์ ประเด็นทางขอ้กฏหมายของความปลอดภยัในระบบสาระสนเทศ 

Basic concept of security; mathematic for security; symmetric and asymmetric theory;  reduction 
algorithms; RSA cryptography; network fundamental for security; network security protocols; security tools; 
security on VPN; firewall on embedded system; hacker techniques; Unix security issues; windows security issues; 
legal issues in information security 

 
212-587 หวัขอ้พิเศษในการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร 

Special Topics in DSP and Communications   
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองพิเศษในดา้นการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร 
Lecture about special topics in DSP and Communications 

 
212-650 การประมวลผลสญัญาณแบบปรับตวั 

Adaptive Signal Processing 
3((3)-0-6) 

กระบวนการเฟ้นสุ่ม วธีิการประมาณเชิงสเปกตรัม วงจรกรองแบบวนีเนอร์ การท านายเชิงเสน้ วธีิการ
ลดระดบัท่ีลึกท่ีสุด วงจรกรองปรับตวัค่าก าลงัสองเฉล่ียน้อยท่ีสุด วิธีค่าก าลงัสองน้อยท่ีสุด วงจรกรองปรับตวัค่า
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดแบบเรียกซ ้ า วงจรกรองแบบคาลแมน 

Stochastic processes; methods of spectral estimation; Wiener filters; linear prediction; method of 
steepest descent; least-mean-square adaptive filters; method of least squares; recursive least-square adaptive filters; 
Kalman filters 

 
212-651 การออกแบบโครงข่ายประสาทและการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก 

Neural Network Design and Fuzzy Logic Control 
3((3)-0-6) 

การออกแบบโครงข่ายประสาท สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาท  กฎการเรียนรู้เปอร์เซปตรอน 
การเรียนรู้ท่ีมีการดูแลของเฮเบียน สมรรถนะและสมรรถนะท่ีดีท่ีสุด การเรียนรู้ของวิโดร์ฮอฟ การเรียนรู้แบบแพร่
กลบั การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก ทฤษฎีฟัซซีเซท การพฒันารูปแบบฟัซซี ระบบควบคุมแบบฟัซซี การพฒันา
แบบจ าลองฟัซซี ดีฟัซซิฟิเคชนั การประยกุตท์างวศิวกรรมศาสตร์ 

Neural network design, neural networks architecture, perceptron learning rule, supervised Hebbian 
learning, performance and performance optimization, Widrow-Hoff learning, back propagation; fuzzy logic 



control, fuzzy set theory, fuzzy logic control system, developing fuzzy models, defuzzification, engineering 
applications 

212-652 การระบุเอกลกัษณ์ของระบบ 
System Identification 

3((3)-0-6) 

แบบจ าลองพลวตัโดยวิธีออฟไลน์และออนไลน์  การหาผลตอบสนองความถ่ีแบบไม่ใชพ้ารามิเตอร์ 
การแปลงฟูริเยร์แบบเร็ว การวิเคราะสหสัมพนัธ์ การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบก าลงัสองน้อยท่ีสุด การระบุ
เอกลกัษณ์ของกระบวนการท่ีแปรเปล่ียนตามเวลา การระบุเอกลกัษณ์ในวงปิด การระบุเอกลกัษณ์ของกระบวนการ
เวลาตอ่เน่ือง การระบุเอกลกัษณ์ของระบบเชิงเสน้ การระบุเอกลกัษณ์ของระบบไม่เป็นเชิงเสน้ วธีิแบบจ าลองโพลิโน
เมียล แบบจ าลองโวลเทอร์รา แบบจ าลองวนีเนอร์ แบบจ าลองตวักรองคาลมาล และโครงข่ายประสาท 

Dynamic models, offline and online methods; determination of the non-parametric frequency 
response, fast Fourier transform, correlation analysis, least squares parameter estimation; identification of time-
variant processes; identification in closed-loop; identification of continuous time processes; linear systems 
identification; nonlinear system identification, polynomials model, Volterra model, Wiener model, Kalman filter 
and neural networks 

212-653 การวเิคราะห์สญัญาณแรนดอม 
Random Signal Analysis 

  3((3)-0-6) 

แนะน ากรรมวิธีการสุ่ม ลกัษณะทางสถิติของพารามิเตอร์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีวดัได ้    คอร์รีเลชนัข
องสญัญาณไฟฟ้าและการวเิคราะห์แถบความถ่ี การสืบหาสญัญาณท่ีปนในสญัญาณรบกวน การกรองความถ่ีท่ีดีท่ีสุด 

Introduction to random processes; statistical characterization of measured environmental parameters; 
electrical signal correlation and spectral analysis; detection of signals in noise; optimum filtering 

 
212-654 ทฤษฎีสนเทศ 

Information Theory 
3((3)-0-6) 

ทบทวนความน่าจะเป็น การวดัขอ้มูลส าหรับแหล่งก าเนิดแบบแยก ช่องแยก อตัราขอ้มูลของช่องและ
ความจุของช่อง  ทฤษฎีการใหร้หสั ระบบท่ีมีความจ า  ช่องต่อเน่ือง 

Review of probability; measurement of information for a discrete source; discrete channels, 
information rate of a channel and channel capacity; coding theorem; systems with memory; continuous channels 

 
212-655 การส่ือสารแบบดิจิทลัทนัสมยั 

Modern Digital Communications 
3((3)-0-6) 

เทคนิคการส่งขอ้มูลแบบดิจิทลั แบบจ าลองช่องสญัญาณ ลกัษณะและผลกระทบของสัญญาณรบกวน
และเฟดด้ิงต่อสัญญาณขอ้มูล วิธีลดผลของสัญญาณเฟดด้ิง ไดเวอร์ซิต้ี อีควอไลเซชัน่ ฟรีเควนซ่ีฮอปป้ิง ไดเร็คซี
เควนซ์สเปรดสเป็กตรัม การแกส้ัญญาณผิดพลาดดว้ยวธีิเขา้รหัส การวเิคราะห์สมรรถนะและวิธีจ าลอง หวัขอ้ขั้นสูง
อ่ืนๆ เทอร์โบโคดด้ิงและโอเอฟ็ดีเอม็ 

Digital transmission techniques; channel models; characteristics and effects of noise and fading; 
mitigation techniques, diversity, equalization, frequency hopping, direct sequence spread spectrum, error correcting 
codes; performance analysis and simulation; other advance topics, turbo coding and OFDM 



212-656 การวเิคราะห์สมรรถนะส าหรับเครือข่ายส่ือสาร 
Network Performance and Analysis 

3((3)-0-6) 

เทคนิคส าหรับการจ าลองและวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเครือข่ายส่ือสาร การวิเคราะห์การวดั การ
จ าลองแบบดีสครีต ทฤษฎีของคิว 

Techniques for performance modeling and analysis of communication network systems; 
measurement analysis; discrete event simulation; queuing theory 
 
212-787 

 
หวัขอ้ขั้นสูงในการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร 
Advanced Topics in DSP and Communications   

 
1-4(x-y-z) 

การบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้ขั้นสูงในดา้นการประมวลผลสญัญาณดิจิทลัและการส่ือสาร 
Lecture about advanced topics in DSP and Communications 

 
212-592 การอ่านและการเขียนงานวจิยั 

Research Reading and Writing 
3((3)-0-6) 

การอ่านบทความอย่างได้ผล  แนะน าการเขียนบทความทางวิชาการ  สไตล์การเขียน การเขียนค า
จ าเพาะทัว่ไป การนิยาม การขยายค านิยาม การนิยามเชิงเปรียบต่าง  การนิยามเชิงเปรียบเทียบ  การบรรยายลกัษณะ
ทั่วไป  การบรรยายปัญหาและโครงสร้างปัญหา การบรรยายกระบวนการและขั้นตอนการท างาน  การเขียนบท
วจิารณ์ การจดัยอ่หนา้ การวจิารณ์ขอ้มูล การเขียนบทน า การเขียนบทสรุป การผกูเร่ืองเป็นบทความวจิยั การน าเสนอ
ใหป้ระสบความส าเร็จ 

How to read effectively; introduction to academic writing; writing styles; writing general-specific 
texts; sentence definitions, extended definitions, contrastive definitions, comparative definitions and 
generalizations; problem structure and statements; procedures and processes statements; writing critiques; 
paragraphing; data commentary; writing introductions; writing conclusion; constructing a research paper; how to 
give a successful presentation 

 
212-790 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

Independent Study 
3((3)-0-6) 

คน้ควา้อิสระในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา พ้ืนฐาน
และทฤษฎีท่ีส าคญั ผูเ้รียนท ารายงานสรุปผลการศึกษาและน าเสนอปากเปล่า 

Study on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; important basics 
and theories; study result report and oral examination 

 
211-510 ชุดวชิาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะส าหรับอุตสาหกรรม 

Module: Smart Grid for Industrial Applications 
6((5)-3-10) 

ส่วนประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีการวดั การผลิต การส่ง การจ าหน่ายและผูใ้ช ้แบบจ าลอง
โหลด การวิเคราะห์การไหลของก าลงัไฟฟ้า ระบบการตรวจจบั ส่วนประกอบของระบบส่ือสารและระบบโครงข่าย 
ส่วนประกอบของโครงข่ายก าลงัไฟฟ้าและการวิเคราะห์ขอ้มูล ส่วนประกอบของการประมวลผลและอุปกรณ์ช่วยการ
ตดัสินใจ ส่วนประกอบของแหล่งพลงังานแบบกระจายตวัและการเช่ือมต่อกบัโครงข่ายของพลงังานทดแทน ผลกระทบ



ของรถไฟฟ้า ส่วนประกอบของการจดัการพลงังานในโครงข่ายอจัฉริยะ ระบบ SCADA ไมโครกริด การขบัเคล่ือนดา้น
นโยบายและเศรษฐศาสตร์ของโครงข่ายอัจฉริยะ ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ความยัง่ยืนของโครงข่ายอัจฉริยะ 
เทคโนโลยีส่ือสาร การส่ือสารไร้สายแบบเมส ; มาตรฐาน ไออีซี  601580 การส่ือสารบนสมาร์ทกริด อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์อฉัริยะบนการส่ือสาร การส่ือสารบนสายไฟฟ้า ซิกบ้ีโปรโตคอล เครือข่ายตรวจจบัไร้สาย 

Elements of the power grid and measurement technologies:  generation, transmission, distribution, and 
end-user; load models, load flow analysis; wide area monitoring system; elements of communication and networking; 
elements of power networks and data analysis; elements of computation and decision support tools; elements of 
distributed energy resources (DER) and grid integration: renewable energy, effect of electric vehicles (EVs); elements of 
management: aspects of energy management in the smart grid; SCADA; microgrids; policy and economic drives of the 
smart grid; environmental implications; sustainability issues; state of smart grid implementation; communication 
technologies; network architectures; Wireless Mesh Network ( WMNs) ; IEC 601580; smart meter communication; 
communication on intelligent electronic devices; Power Line Communication (PLC) ; ZigBee protocol; wireless sensor 
network 

 
211-550 ชุดวชิาการเรียนรู้ของเคร่ืองและคอมพิวเตอร์วทิศัน์ส าหรับอตุสาหกรรม    

Module: Machine Learning and Computer Vision for Industrial Applications                                  
6((5)-3-10) 

การเรียนรู้ของเคร่ืองส าหรับงานอุตสาหกรรม การเตรียมขอ้มูลจากอุตสาหกรรม การลดขนาดขอ้มูล
อุตสาหกรรม การท านายค่าโดยใชก้ารวิเคราะห์อนุกรมทางเวลา ระบบคอมพิวเตอร์วิทศัน์ ระบบตรวจจบัวตัถุในงาน
อุตสาหกรรม ระบบรู้จ าวตัถุในโรงงานอุตสาหกรรม การเรียนรู้แบบลึกส าหรับงานอุตสาหกรรม 

Machine learning for industry; data preparation from industry; dimensionality reduction for industrial 
data; data prediction using time series analysis; computer vision for industrial applications; object detection for 
industrial applications; object recognition for industrial applications; deep learning for industrial applications 

 
212-800 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
18(0-54-0) 

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวทิยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; presentation 
and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form 

 
212-801 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
36(0-108-0) 

คน้ควา้วิจัยในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; presentation and 
oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form 



 
212-802 สารนิพนธ์ 

Thesis 
6(0-18-0) 

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนสารนิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; presentation 
and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form 

 
212-900 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
48(0-144-0) 

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; presentation 
and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form 
 
212-901 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
36(0-108-0) 

คน้ควา้วิจยัในหัวขอ้ท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ู ้
ควบคุม เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการสอบปากเปล่าทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in electrical engineering under supervision of advisors; presentation 
and oral examination every registered semester; preparation of thesis in proper form 
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