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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Master of Engineering (Electrical Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ:

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

36
24
2
3
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1,1

รายวิชา
ก. รายวิชาเอก
- สัมมนา
01205697 สัมมนา
(Seminar)
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- วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
01205591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I
1 (1-0-2)
(Research Methodology in Electrical Engineering I)
1 (1-0-2)
01205592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II
(Research Methodology in Electrical Engineering II)
01205593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III
1 (1-0-2)
(Research Methodology in Electrical Engineering III)
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
19 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
01205511 พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Linear Algebra for Electrical Engineering)
01205512 กระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
(Stochastic Processes)
01205514 ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ
3 (3-0-6)
(Signal Processing Theory)
01205521 ระบบสื่อสารดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital Communications Systems)
01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital System Design)
01205551 ผลตอบชั่วครู่ของระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Transients)
01205561 ระบบพลวัตและการควบคุม
3 (3-0-6)
(Dynamical Systems and Control)
01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุ่นยนต์
3 (3-0-6)
(Robotic Theory and Design)
01205569 การบํารุงรักษาสินทรัพย์ระบบกําลังและ
3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยง
Power System Asset Maintenance and Risk Management
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และเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการประมวลสัญญาณ
01205511 พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Linear Algebra for Electrical Engineering)
01205512 กระบวนการสโทแคสติก
3 (3-0-6)
(Stochastic Processes)
01205513 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Numerical Analysis for Electrical Engineers)
01205514 ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ
3 (3-0-6)
(Signal Processing Theory)
01205515 การประมวลภาพและการแทน
3 (3-0-6)
(Image Processing and Representation)
01205516 วิทัศน์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
3 (3-0-6)
(Computer and Robot Vision)
01205517 การรับรู้ระยะไกลและการแปลความหมาย
3 (3-0-6)
(Remote Sensing and Interpretation)
01205518 หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้ 3 (3-0-6)
(Principle of Machine Learning and its Applications)
01205519 การรู้จําแบบรูป
3 (3-0-6)
(Pattern Recognition)
- กลุ่มวิชาสื่อสาร
01205521 ระบบสื่อสารดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital Communications Systems)
01205522 การตรวจจับและประมาณค่าสัญญาณ
3 (3-0-6)
(Signal Detection and Estimation)
01205523 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
3 (3-0-6)
(Information Theory and Coding)
01205524 ทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งกําเนิดและการบีบอัด 3 (3-0-6)
ข้อมูล
(Source Coding Theory and Data Compression)
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01205525

ทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
3 (3-0-6)
(Channel Coding Theory)
01205526 การสื่อสารไร้สายหลายผู้ใช้
3 (3-0-6)
(Multiuser Wireless Communications)
01205527 เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
3 (3-0-6)
(Data Communication Networks)
01205528 การออกแบบระบบสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-6)
(Wireless Communication System Design)
01205529 เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
3 (3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
- กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์
01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital System Design)
01205532 การออกแบบวงจรรวมสัญญาณผสม
3 (3-0-6)
(Mixed-Signal Integrated Circuit Design)
01205533 การออกแบบวงจรรวมดิจิทัล
3 (3-0-6)
(Digital Integrated Circuit Design)
01205534 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
3 (3-0-6)
(Microelectromachanical Systems)
01205535 เทคโนโลยีตัวรับรู้
3 (3-0-6)
(Sensor Technology)
01205536 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง
3 (3-0-6)
(Optoelectronic Devices)
01205537 เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
(Semiconductor Device Technology)
01205538 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
3 (3-0-6)
(Solar Cells Technology)
01205539 การออกแบบวงจรรวมความถี่คลื่นวิทยุ
3 (3-0-6)
(Radio Frequency Integrated Circuit Design)
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- กลุ่มวิชาคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
01205541 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Electromagnetic Theory)
01205542 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Theory and Design)
01205543 สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคํานวณ
3(3-0-6)
(Computational Electromagnetics)
01205544 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Circuit Design)
01205545 ปริภูมิฮิลเบิร์ตเบื้องต้นและการประยุกต์
3(3-0-6)
Introduction to Hilbert Space and Applications
01205546 การสร้างแบบจําลองอุปกรณ์อิเลคตรอน
3 (3-0-6)
(Electron Device Modeling)
01205547 เทคโนโลยีและอุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์
3 (3-0-6)
(Nanoelectronic Devices and Technologies)
01205548 อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงในวัสดุและ
3 (3-0-6)
อุปกรณ์
(Electronic, Magnetic, and Optical Materials and Devices)
01205549 การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กาํ ลัง 3 (3-0-6)
(Power Electronics Design and Integration)
- กลุ่มวิชาระบบกําลัง
01205551 ผลตอบชั่วครู่ของระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Transients)
01205552 เสถียรภาพของระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Stability)
01205553 การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Operation and Control)
01205554 วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Protection Engineering)
01205555 หลักการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
(Principles of Smart Grid)
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01205556

ระเบียบวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Computer Methods in Power System)
01205557 วิศวกรรมคุณภาพของระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power System Quality Engineering)
01205558 การวางแผนระบบกําลัง
3 (3-0-6)
(Power Systems Planning)
01205559 การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบ
3 (3-0-6)
กําลัง
(Economic Operation for Power Systems)
01205569 การบํารุงรักษาสินทรัพย์ระบบกําลังและการ
3 (3-0-6)
บริหารความเสี่ยง
Power System Asset Maintenance and Risk Management
- กลุ่มวิชาควบคุมและหุ่นยนต์
01205561 ระบบพลวัตและการควบคุม
3 (3-0-6)
(Dynamical Systems and Control)
01205562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต
3 (3-0-6)
(Digital Control of Dynamic Systems)
01205563 ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น
3 (3-0-6)
(Nonlinear Control Systems)
01205564 การควบคุมเหมาะที่สุด
3 (3-0-6)
(Optimum Control)
01205565 การควบคุมอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
(Intelligent Control)
01205566 การควบคุมทนทาน
3 (3-0-6)
(Robust Control)
01205567 ระบบปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับหุ่นยนต์
3 (3-0-6)
(Human-Robot Interaction System)
01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุ่นยนต์
3 (3-0-6)
(Robotic Theory and Design)
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- กลุ่มวิชาการแปลงผันพลังงานและพลวัตของระบบกําลัง
01205571 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Dynamics of Electrical Machines)
01205572 เครื่องแปลงผันกําลังสามเฟส
3 (3-0-6)
(Three-Phase Power Converters)
01205573 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและผู้ผลิตไฟฟ้า 3 (3-0-6)
รายเล็ก
(Renewable Energy Technology and Small Power Producers)
01205574 ระบบส่งและจําหน่ายกําลังไฟฟ้าแบบปรับตัวได้ 3 (3-0-6)
(Flexible Power Transmission and Distribution System)
01205575 การวิเคราะห์ฟอลต์ที่ไม่สมดุล
3 (3-0-6)
(Unbalanced Faults Analysis)
01205576 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced High Voltage Engineering)
01205577 การผลิตกําลังไฟฟ้าแบบกระจายและการสะสม 3 (3-0-6)
พลังงาน
(Distributed Generation and Energy Storage)
01205578 ความเชื่อถือได้ของระบบจําหน่ายกําลัง
3 (3-0-6)
(Power Distribution System Reliability)
01205579 องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและ 3 (3-0-6)
วิธีการควบคุมขั้นสูง
(Smart Grid Components and Advanced Control Method)
- กลุ่มวิชาด้านไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
01205581 สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
(Computer System Architecture)
01205582 เครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์สําหรับ
3 (3-0-6)
ระบบกําลัง
(Computer and Communication Network for Power Systems)
01205583 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
3 (3-0-6)
(Application Development)
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01205584

การทําเหมืองข้อมูลสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Data Mining for Electrical Engineering)
01205585 คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูล
3 (3-0-6)
สําหรับการบริหารทรัพย์สิน
(Data Warehouse and Data Modeling for Asset)
01205586 การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4 (1-9-7)
(Practical Problem Solving in Electrical Engineering)
01205587 การออกแบบและหลักการเครื่องมือวัดทางชีว 3 (3-0-6)
การแพทย์
(Biomedical Instrumentation and Design)
01205588 การออกแบบระบบไบโอเมตริก
3 (3-0-6)
(Biometric System Design)
01205589 การบูรณาการและการจัดการโครงข่ายไฟฟ้า
3 (3-0-6)
อัจฉริยะ
(Smart Grid Integration and Management)
- กลุ่มวิชาการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง และปัญหาพิเศษ
01205596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3 (3-0-6)
(Selected Topic in Electrical Engineering)
1-3
01205598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์
01205599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต
1-12
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ตัวอย่างแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01205591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า I
1 (1-0-2)
01205597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
9( - - )
รวม
11 ( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01205592 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า II
1 (1-0-2)
01205597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
7( - - )
รวม
9( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
01205599 วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
รวม

จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
6
3( - - )
9( - - )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01205593 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า III
1 (1-0-2)
01205599 วิทยานิพนธ์
6
รวม
7( - - )
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คําอธิบายรายวิชา
01205511 พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Linear Algebra for Electrical Engineering)
การทบทวนพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น เวกเตอร์ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ความเป็นอิสระเชิง
เส้น ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ตัวกําหนด ค่าลักษณะเฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต การฉายเชิงตั้งฉาก
กําลังสองที่น้อยที่สุด ความคล้ายคลึงแบบยูนิแทรี ทฤษฎีสเปกตรัม เมทริกซ์เอร์มีเชียนและเมทริกซ์บวกแน่นอน
เมทริกซ์เชิงสุ่ม วิธีเชิงตัวเลขสําหรับระบบเชิงเส้น การประยุกต์ต่อวิศวกรรมไฟฟ้า
Review of basic linear algebra: vectors, matrices, system of linear equations. Linear
independence. Bases. Linear Transformation. Determinant. Eigenvalues. Inner product spaces.
Hilbert space. Orthogonal projection. Least squares. Unitary similarity. Spectral theory. Hermitian
and positive definite matrices. Stochastic matrices. Numerical methods for linear systems.
Applications to electrical engineering.
01205512

กระบวนการสโทแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Processes)
นิยามของกระบวนการสโทแคสติก ทฤษฎีโมเมนต์ที่สอง การแปลงเชิงเส้น การทดสอบสมมุติฐาน
การประมาณค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําสุดเชิงเส้น แคลคูลัสกําลังสองเฉลี่ย ภาวะต่อเนื่องกําลังสองเฉลี่ย การ
หาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ได้ กระบวนการสุ่มเออร์กอดิก ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของกระบวนการสุ่ม การ
กระจายแบบคาร์ฮูเนน-โลฟ กระบวนการคงที่เชิ งกว้าง กระบวนการเกาส์ เซี ยน คุ ณ สมบั ติมาร์คอฟ กระบวน
การปัวซง
Definition of stochastic processes. Second moment theory. Linear transformation.
Hypothesis testing. Linear minimum mean square error estimation. Mean square calculus. Mean
square continuity. Differentiability and integrability. Ergodicity. Spectral characteristics of random
processes. Karhuenen-Loeve expansions. Wide sense stationary processes. Gaussian processes.
Markov property. Poisson processes.
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01205513

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Numerical Analysis for Electrical Engineers)
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน รากของสมการ ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น การหาค่าเหมาะ
ที่สุดของฟังก์ชันซึ่งไม่มีข้อจํากัดของตัวแปรเชิงเดี่ยวหรือหลายมิติ การปรับเส้นโค้ง การประมาณค่าในช่วง การหา
ปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Error analysis. Root of equation. Solution of linear algebra equation. Optimization of
an unconstrained function of a single or multidimensional variables. Curve fitting. Interpolation.
Numerical integration. Solution of ordinary differential equation.
01205514

ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ
3(3-0-6)
(Signal Processing Theory)
ทฤษฎีของสัญญาณ ปริภูมิสัญญาณ เซตฐานหลัก การแทนสัญญาณ ผลการแปลงซี ผลการแปลง
ฟูเรียร์ การชักตัวอย่างและการสร้างใหม่ การประมวลสัญญาณสโทแคสติก การวิเคราะห์สัญญาณในโดเมนเวลาและ
ความถี่ ผลการแปลงเวฟเล็ท ระบบหลายอัตรา ตัวกรองดิจิทัล เรื่องเฉพาะทางการประยุกต์การประมวลสัญญาณ
Theory of signals. Signal spaces. Basis sets. Signal representation. Z transform. Fourier
transform. Sampling and reconstruction. Stochastic signal processing. Signal analysis in timefrequency domain. Wavelet transform. Multirate systems. Digital filters. Selected topics in signal
processing applications.
01205515

การประมวลภาพและการแทน
3(3-0-6)
(Image Processing and Representation)
การแทนภาพ การแปลงภาพ การวิเคราะห์ภาพ การประมวลภาพ การแบ่งเป็นส่วน การแทนด้วย
รูปร่างลักษณะ การดึงลักษณะเด่น การเลือกลักษณะเด่น การรู้จําแบบรูปเบื้องต้น
Image representation. Image transforms. Image analysis. Image processing.
Segmentation. Shape representation. Feature extraction. Feature selection. Introduction to pattern
recognition.
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01205516

วิทัศน์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Computer and Robot Vision)
วิทัศน์คอมพิวเตอร์ แบบจําลองสี การเทียบมาตรฐานกล้อง การแปลงภาพ เรขาคณิตเชิงการฉาย
ภาพทัศนมิติ การเทียบมาตรฐานระหว่างกล้องกับตัวรับรู้สามมิติ/ตัวรับรู้ทิศทาง/ไลดาร์ วิทัศน์สเตอริโอ การรังวัด
ด้วยภาพเชิงวิเคราะห์ การประมาณท่าทาง การเคลื่อนไหวและโครงสร้างพื้นผิวจากลําดับวีดิทัศน์ วิทัศน์หุ่นยนต์
Computer vision. Color model. Camera calibration. Image transformation. Perspective
projective geometry. Calibration between camera and 3D sensor/orientation sensor/LiDAR. Stereo
vision. Analytic photogrammetry. Pose estimation. Motion and surface structure from video
sequences. Robot vision.
3(3-0-6)
การรับรูร้ ะยะไกลและการแปลความหมาย
(Remote Sensing and Interpretation)
แนวความคิดและพื้นฐานของการรับรู้ระยะไกล ส่วนย่อยของระบบการถ่ายภาพ การรับรู้แบบหลาย
ช่วงคลื่น แบบใช้อุณหภูมิ และแบบไฮเปอร์สเปกตรัล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก การประมวลภาพดิจิทัล การ
รับรู้ด้วยไมโครเวฟ การจําแนกวัตถุ การแปลงภาพ การลดลักษณะเด่น การลงทะเบียน
Concepts and foundations of remote sensing. Elements of photographic systems.
Multispectral, thermal, and hyperspectral sensing. Earth resource satellites. Digital image processing.
Microwave sensing. Object classification. Image transformation. Feature reduction. Registration.
01205517

01205518

หลักการเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Principle of Machine Learning and its Applications)
หลักการเรียนรู้ ทบทวนการเรียนรู้แบบมีผู้ฝึกสอนและไม่มีผู้ฝึกสอน แบบจําลองเชิงเส้นสําหรับการ
ถดถอยและการจําแนก แบบจําลองไม่เชิงเส้นสําหรับการจําแนก ทฤษฎีการเรียนรู้ การประเมินแบบจําลองและการ
เลือกแบบจําลอง กลวิธีการดึงลักษณะเด่น การแทนลักษณะเด่นขั้นสูง ข้อแนะนําสําหรับการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
และการประยุกต์ใช้
Learning principle. Reviews of supervised learning and unsupervised learning. Linear
models for regression and classification. Nonlinear models for classification. Learning theory. Model
assessment and model selection. Feature extraction techniques. High-level feature representation.
Advice for applying machine learning and its applications.
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01205519

การรู้จําแบบรูป
3(3-0-6)
(Pattern Recognition)
ทฤษฎีการตัดสินใจของเบย์ ดิสคริมิแนนต์ฟังก์ชัน พื้นผิวการตัดสินใจ การจําแนกเบย์สําหรับการแจก
แจงปกติ การประมาณพารามิเตอร์สถิติ การประมาณแบบไม่มีพารามิเตอร์ การลดมิติ การวัดการแยกคลาส การ
เลือกลักษณะเด่น ดิสคริมิแนนต์ฟังก์ชันเชิงเส้น เครื่องจักรเวกเตอร์สนับสนุน เครือข่ายประสาทเทียมหลายชั้น
เครือข่ายอื่นๆ การเรียนรู้เชิงลึก การรวมกันของตัวจําแนก การเข้าสู่แบกกิง และบูสติง การเรียนรู้แบบไม่กํากับดูแล
ไม่มีพารามิเตอร์ การจัดกลุ่มเชิงลําดับ การจัดกลุ่มเชิงลําดับชั้น เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
Bayesian decision theory. Discriminant function. decision surface. Bayesian
classification for normal distributions. Statistic parameter estimation. Nonparametric estimation.
dimensionality reduction. Class separability measures, Feature selection, Linear discriminant
functions. Support vector machines. Multi-layer neural networks. Other networks. Deep learning.
Combining classifiers. Bagging and boosting approaches. Nonparametric unsupervised learning.
Sequential clustering. Hierarchical clustering. Optimization techniques.
01205521

ระบบสื่อสารดิจิทัล
3(3-0-6)
(Digital Communications Systems)
ระบบสื่อสารดิจิทัล การถ่วงดุลระหว่างกําลังและแบนด์วิดท์ในระบบสื่อสาร การเข้ารหัสแหล่งกําเนิด
ความน่าจะเป็นและกระบวนการเฟ้นสุ่ม การแทนสัญญาณและระบบแบบผ่านแถบ สัญญาณที่ถูกกล้ําแบบดิจิทัล
ตัวรับที่เหมาะที่สุด ทฤษฎีสารสนเทศ ความจุช่องสัญญาณ การสื่อสารที่เชื่อถือได้ การเข้ารหัสช่องสัญญาณ
Digital communication systems. Tradeoff between power and bandwidth in
communication systems. Source coding. Probability and stochastic processes. Representations of
band-pass signals and systems. Digital modulated signal. Optimum receiver. Information theory.
Channel capacity. Reliable data communications. Basic channel coding.
01205522

การตรวจจับและประมาณค่าสัญญาณ
3(3-0-6)
(Signal Detection and Estimation)
ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ การตรวจสอบสมมติฐาน บรรทัดฐานของการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น
ของความผิดพลาด เครื่องรับแบบสหสัมพันธ์ เครื่องรับแบบวงจรกรองแมตช์ เครื่องรับแบบร่วมนัยและแบบไม่ร่วม
นัย ทฤษฎีการประมาณค่าสัญญาณ แบบจําลองเชิงเส้น การประมาณค่าแบบความน่าจะเป็นจริงสูงสุด การประมาณ
แบบกําลังสองน้อยที่สุด วงจรกรองวีนเนอร์ วงจรกรองแบบปรับตัว ตัวกรองคาลมาน เรื่องเฉพาะทางการตรวจจับ
และประมาณค่าสัญญาณ
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Signal detection theory. Hypothesis testing. Decision criteria. Probability of error.
Correlation receiver. Matched filter receiver. Coherent and non-coherent receiver. Estimation theory.
Linear model. Maximum likelihood estimation. Least square estimation. Wiener filter. Adaptive filter.
Kalman filter. Selected topics in signal detection and estimation.
01205523

ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
3(3-0-6)
(Information Theory and Coding)
ทบทวนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เอนโทรปีและเอนโทรปีสัมพัทธ์ สารสนเทศร่วม สมบัติการแบ่งเท่า
เชิงเส้นกํากับ อัตราเอนโทรปีของกระบวนการเฟ้นสุ่ม การเข้ารหัสแหล่งกําเนิด ความจุช่องส่งสัญญาณ เอนโทรปี
เชิงอนุพันธ์ ช่องสัญญาณแบบเกาส์ การเข้ารหัสช่องสัญญาณ ทฤษฎีอัตราความเพี้ยน ทฤษฎีสารสนเทศข่ายงาน
Basic mathematical review. Entropy and relative entropy. Mutual information.
Asymptotic equipartition property. Entropy rates of a stochastic process. Source coding. Channel
capacity. Differential entropy. Gaussian channel. Channel coding. Rate distortion theory. Network
information theory.
01205524

ทฤษฎีการเข้ารหัสแหล่งกําเนิดและการบีบอัดข้อมูล
3(3-0-6)
(Source Coding Theory and Data Compression)
ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้นสําหรับการบีบอัดแบบคงสัญญาณ การเข้ารหัสแบบฮัฟแมน การเข้ารหัส
เลขคณิต รหัสโกลอมบ์ เทคนิคการเข้ารหัสแบบพจนานุกรม การเข้ารหัสแบบทํานาย ทฤษฎีสารสนเทศเบื้องต้น
สําหรับการบีบอัดแบบคงสัญญาณหลัก การแบ่งนับแบบสเกลาร์ การแบ่งนับแบบเวกเตอร์ การเข้ารหัสผลต่าง การ
เข้ารหัสการแปลง การบีบอัดเสียงมนุษย์และเสียงดนตรี การบีบอัดภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
Introduction to information theory for lossless compression. Huffman coding.
Arithmetic coding. Golomb coding. Dictionary coding techniques. Predictive coding. Introduction to
information theory for lossy compression. Scalar quantization. Vector quantization. Differential
encoding. Transform coding. Speech and audio compression. Image and video compression.
01205525

ทฤษฎีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ
3(3-0-6)
(Channel Coding Theory)
หลักมูลการเข้ารหัสช่องสัญญาณ พีชคณิตที่เกี่ยวข้อง สนามกาโลอิส รหัสบล็อกเชิงเส้น รหัสวน รหัส
บีซีเอช รหัสรีด-โซโลมอน รหัสกลุ่มอื่นๆ การแทนด้วยเทรลิส การเข้ารหัสและการถอดรหัสบล็อก รหัสคอนโวลูชัน
การเข้ารหัสถอดรหัสสําหรับรหัสที่ใช้สัญลักษณ์หลายระดับ รหัสคอนคาทิเนต
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Channel coding fundamentals. Related algebra. Galois fields. Linear block codes. Cyclic
codes. BCH codes. Reed-solomon codes. Other classes of codes. Trellis representation. Encoding
and decoding of block codes. Convolutional codes. Encoding and decoding of code with nonbinary
symbols. Concatenated codes.
01205526

การสื่อสารไร้สายหลายผู้ใช้
3(3-0-6)
(Multiuser Wireless Communications)
แบบจําลองช่องสัญญาณไร้สาย ความหลากหลาย ระบบเซลลูล่าร์ ความจุของช่องสัญญาณไร้สาย
ความจุหลายผู้ใช้ ช่องสัญญาณไมโม
Model of wireless channel. Diversity. Cellular system. Capacity of wireless channels.
Multiuser capacity. MIMO channels.
01205527

เครือข่ายสื่อสารข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Communication Networks)
สถาปัตยกรรมของเครือข่ายสื่อสารโดยเน้นที่การวิเคราะห์สมรรถภาพ โครงสร้างเครือข่ายแบบชั้น
การทํางานของโปรโตคอลพื้นฐาน การกําหนดที่อยู่ การรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อ การกําหนดเส้นทาง การส่งต่อ การ
ควบคุมการไหล การควบคุมความผิดพลาด และการตอบสนองต่อการคั่ง มาตรฐานโปรโตคอลในชั้นเชื่อมโยง ชั้น
เครือข่าย และชั้นขนส่ง บทนําของเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายประติมากรรมจลดุลเบื้องต้น
Architectures of communication networks with focus on performance analysis.
Layered network structure. Basic protocol functions; addressing, multiplexing, routing, forwarding,
flow control, error control, and congestion response. Transport, network, and link layer protocol
standards. Introduction to wireless and mobile networks.
01205528

การออกแบบระบบสื่อสารไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Communication System Design)
สถาปัตยกรรมของระบบสื่อสาร การแพร่กระจายและการจางหาย สมบัติช่อง สัญญาณ สมรรถนะ
ของเทคนิคการกล้ําสัญญาณ สมรรถนะของเทคนิคการเข้าถึงหลายทาง การวิเคราะห์ทราฟฟิก การจัดการสเปกตรัม
การประเมินประสิทธิภาพระบบสื่อสาร
Communication system architecture. Propagation and fading. Channel properties.
Performance of modulation techniques. Performance of multiple access techniques. Traffic analysis.
Spectrum management. Evaluation of communication system efficiency.
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01205529

เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
3(3-0-6)
(Wireless Sensor Networks)
ระบบเครือข่ายฝังตัว เครือข่ายตัวรับรู้แบบสมาร์ต เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบทราบกําลัง การจัด
เส้นทางในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย เครือข่ายตัวรับรู้ที่ถูกกระจาย ระบบปฏิบัติการสําหรับการประยุกต์ฝังตัว เครือข่าย
สนับสนุนสําหรับการประยุกต์ฝังตัว การประยุกต์ใช้ของเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย เครือข่ายฝังตัวสําหรับอินเตอร์เนต
ออฟติงส์
Networked embedded systems. Smart sensor networks. Power-aware wireless sensor
networks. Routing in wireless sensor networks. Distributed sensor networks. Operating systems for
embedded applications. Network-support for embedded applications. Applications of wireless
sensor networks. Wireless sensor networks for internet of things.
01205531

การออกแบบระบบดิจทิ ัล
3(3-0-6)
(Digital System Design)
ตระกูลเกตอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปรียบเทียบในด้านราคาและความเร็ว การสร้างวงจรรวมโดยทั่วไป
วงจรรวมมอสแบบต่ า งๆ หน่ ว ยความจํ า สารกึ่ ง ตั ว นํ า และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน การออกแบบวงจรตรรกด้ ว ย
หน่วยความจําอ่านอย่างเดียว อุปกรณ์แถวลําดับตรรกแบบสั่งการได้ และไมโครโพรเซสเซอร์
Electronic gate families with comparison of cost and speed trade off. General
fabrication of integrated circuit. Different types of metal oxide semiconductor (MOS) integrated
circuits. Semiconductor memory and its applications. Design of logic circuits with read only memory
(ROM). Programmable logic array (PLA) and microprocessor.
01205532

การออกแบบวงจรรวมสัญญาณผสม
3(3-0-6)
(Mixed-Signal Integrated Circuit Design)
ความรู้ในการออกแบบวงจรแอนะล็อก ความรู้ของสัญญาณและระบบเชิงเส้น การชักตัวอย่างและ
การสมนาม การออกแบบวงจรกรองแบบแอนะล็อก และวงจรสวิทช์ตัวเก็บประจุ การออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัล
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนในวงจรแปลงสัญญาณ ความรู้ในการออกแบบวงจรแปลงสัญญาณ การ
ออกแบบวงจรแปลงสัญญาณแบบแปลงรูปสัญญาณรบกวน
Knowledge in analog circuit design. Knowledge on signals and linear systems. Sampling
and aliasing. Design of analog filters and switched-capacitor circuits. Design of digital filters. Signalto-noise ratio of data converters. Knowledge in data converter design. Design of noise-shaping data
converters.
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01205533

การออกแบบวงจรรวมดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Integrated Circuit Design)
ความท้าทายในการออกแบบวงจรรวมดิจิทัล วงจรผกผันแบบซีมอส การประวิงการแพร่กระจาย การ
ประมาณค่าความต้านทางแฝง การวางผัง การปรับมาตราไฟเลี้ยงและศักย์ไฟฟ้าขีดเริ่มเปลี่ยน วงจรจัดหมู่และวงจร
เชิงลําดับ โครงสร้างของวงจรเลขคณิต การเชื่อมต่อ การกระจายสัญญาณนาฬิกา หน่วยความจํา เทคนิคการปรับ
มาตราศักย์ไฟฟ้าขั้นสูง การลดพลังงานโดยการลดกิจกรรมการสลับ
Challenges in digital IC design. CMOS inverter. Propagation delay. Parasitic capacitance
estimation. Layout. Supply and threshold voltage scaling. Combinational and sequential circuits.
Arithmetic structure. Interconnect. Clock distribution. Memory. Advanced voltage scaling techniques.
Power reduction through switching activity reduction.
3(3-0-6)
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
(Microelectromechanical Systems)
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค วัสดุเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค และกระบวนการผลิต เทคโนโลยีไมโคร
แมชินนิง ตัวกระตุ้นระดับจุลภาค ตัวรับรู้ระดับจุลภาค กฎมาตราส่วนของการลดขนาด การออกแบบและบรรจุภัณฑ์
ของระบบจุลภาค หลักการทํางานระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค การประยุกต์ใช้งานระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
Microelectromechanical systems. Microelectromechanical materials and fabrication
process. Micromachining technologies. Microactuators. Microsensors. Scaling laws of miniaturization.
Microsystem design and packaging. Working principles of microelectromechanical systems.
Microelectromechanical system applications.
01205534

01205535

เทคโนโลยีตัวรับรู้
3(3-0-6)
(Sensor Technology)
แนวคิดทั่วไปของระบบการวัดที่ใช้ตัวรับรู้ การจําแนกตัวรับรู้ ลักษณะเฉพาะของตัวรับรู้ หลักการ
ทํางานของตัวรับรู้ การประยุกต์ใช้งานตัวรับรู้ ตัวรับรู้จุลภาค ตัวรับรู้แบบเบ็ดเสร็จ ตัวรับรู้ระบบเครื่องกลไฟฟ้า
จุลภาค
General concept of sensor based measurement systems. Sensor classification.
Characteristics of sensors. Working principles of sensors. Sensor applications. Microsensors.
Integrated sensors. Microelectromechanical system sensors.
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01205536

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสง
3(3-0-6)
(Optoelectronic Devices)
สมบัติพื้นฐานของแสง สมบัติทางแสงของวัสดุ อุปกรณ์เปล่งแสงและอุปกรณ์แสดงผล ตัวตรวจวัด
แสงและตัวรับรู้แสง อุปกรณ์กล้ําทางแสงและอุปกรณ์เบนแสง ท่อนําคลื่นแสงและวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์แสง
เลเซอร์ ระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคทางแสง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แสงอินทรีย์
Basic properties of light. Optical properties of materials. Light-emitting and display
devices. Light detector and sensor devices. Optical modulation and optical deflection devices.
Optical waveguide and optoelectronic integrated circuits. Lasers. Microoptoelectromechanical
systems. Organic optoelectronic devices.

3(3-0-6)
เทคโนโลยีอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา
(Semiconductor Device Technology)
เทคโนโลยีการสร้างวงจรรวม การปลูกผลึก การปลูกชั้นอีพิแท็กซี กระบวนการออกซิเดชันทางความ
ร้อน การเติมสารเจือด้วยการแพร่ซึมและการฝังไอออน กระบวนการโฟโตลิโทกราฟี การฉาบไอระเหยของโลหะ การ
สร้างชั้นสารจากไอสารเคมี สปัตเตอริงและการกัดกร่อน
Integrated circuit fabrication technology. Crystal growth. Epitaxy growth. Thermal
oxidation process. Solid-state diffusion and ion implantation. Photo-lithography process.
Metallization. Chemical vapor deposition. Sputtering and etching.
01205537

01205538

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์
3(3-0-6)
(Solar Cells Technology)
พลังงานทดแทนเบื้องต้น ทฤษฎีของพลังงานแสงอาทิตย์ ทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา สมบัติ
ทางแสงของสารกึ่งตัวนํา โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูลของเซลล์
แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ การออกแบบและการประยุกต์งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานการ
ทดสอบ
Introduction to renewable energy. Theory of solar energy. Band theory of
semiconductors. Optical properties of semiconductors. Structure of solar cells. Characteristics of
solar cells. Equivalent circuit of solar cells. Different types of solar cells. Design and applications of
photovoltaic system. Testing standard.
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01205539

วงจรรวมความถี่คลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
(Radio Frequency Integrated Circuits)
แนวคิ ด พื้ น ฐานในการออกแบบวงจรรวมความถี่ ค ลื่ น วิ ท ยุ แนวคิ ด สํ า คั ญ ในระบบการสื่ อ สาร
สถาปัตยกรรมวงจรรับส่ง วงจรขยายสัญญาณแบบสัญญาณรบกวนต่ํา มิกเซอร์ ออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกําลัง
วงจรสังเคราะห์ความถี่ ตัวอย่างการออกแบบวงจรรับส่ง
Basic concepts in RF IC design. Important concepts in communication systems.
Transceiver architecture. Low-noise amplifiers. Mixers. Oscillators. Power amplifiers. Frequency
synthesizers. Design examples of RF transceivers.
3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขัน้ สูง
(Advanced Electromagnetic Theory)
กฎหลักมูลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก แม่เหล็ก และตัวกลางนํา ผลเฉลยของสมการคลื่น
การสะท้อนและการทะลุผ่านของคลื่นระนาบ การโพลาไรซ์ การกระจัดกระจาย การกระจายตามความถี่ ปัญหาของ
ขอบเขตแบบภายในและภายนอก การแทนด้วยสมการปริพันธ์ ผลเฉลยฟังก์ชันเจาะจงและฟังก์ชันของกรีน การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการหาผลเฉลยของปัญหารูปแบบบัญญัติ
Fundamental laws of electromagnetic; dielectric, magnetic, and conductive media.
Solution of the wave equation. Reflection and transmission of plane wave. Polarization. Scattering.
Dispersion. Interior and exterior boundary value problems. Integral representations. Eigenfunction
solution and Green’s function. Computer applications to solution of canonical problems.
01205541

01205542

ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Theory and Design)
พารามิเตอร์หลักมูลของสายอากาศ อินทิกรัลการแผ่รังสีและฟังก์ชันศักย์ช่วย สายอากาศแบบลวด
แบบปลายเปิด และแถวลําดับ การสังเคราะห์สายอากาศ เทคนิคการวิเคราะห์เชิงตัวเลข อิมพีแดนซ์แบบตนเองและ
แบบร่วม
Fundamental parameters of antennas. Radiation integrals and auxiliary potential
functions. Wire, aperture and array antennas. Antenna synthesis. Numerical analysis techniques. Self
and mutual impedances.
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01205543

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคํานวณ
3(3-0-6)
(Computational Electromagnetics)
วิธีของโมเมนต์และการประยุกต์ใช้กับไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายอากาศ ตัวกระจัดกระจาย
วิธีผลต่างอันตะ วิธีผลต่างอันตะในโดเมนเวลา วิธีสมาชิกจํากัด
Method of moment and its applications to electrostatics, electromagnetic fields,
antennas, scatterers. Finite-difference method. Finite-difference time-domain method. Finiteelement method.
01205544

การออกแบบวงจรไมโครเวฟ
3(3-0-6)
(Microwave Circuit Design)
ทฤษฎีและการทําให้เกิดผลของสายส่ง ซอฟต์แวร์จําลองแม่เหล็กไฟฟ้าซอนเนทความไม่ต่อเนื่อง
หม้อแปลงอิมพีแดนซ์ เมทริกซ์พารามิเตอร์ของโครงข่าย การวิเคราะห์โดยโหมดคู่และคี่ การวิเคราะห์และออกแบบ
ของอุปกรณ์ไมโครเวฟแบบแพสซิฟ งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการออกแบบวงจรไมโครเวฟ
Theory and implementation of transmission lines. Sonnet electromagnetic simulation
software. Discontinuities. Impedance transformers. Network parameter matrices. Even and odd
mode analysis. Analysis and design of passive microwave devices. Recent researches on microwave
circuit design.
3(3-0-6)
ปริภูมิฮิลเบิร์ตเบื้องต้นและการประยุกต์
(Introduction to Hilbert Space and Applications)
รากฐานทางคณิตศาสตร์ สนามและปริภูมิเวคเตอร์ นอร์มและผลคูณภายใน ปริภูมินอร์ม ปริภูมิผล
คู ณ ภายใน ปริ ภู มิ บ านาค ปริ ภู มิ ฮิ ล เบิ ร์ ต ค่ า ลั ก ษณะเฉพาะและเวกคเตอร์ ลั ก ษณะเฉพาะ ตั ว ดํ า เนิ น การ ค่ า
ลักษณะเฉพาะและฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม
Mathematical foundations. Fields and vector spaces. Norms and inner products.
Normed spaces. Inner product spaces. Banach spaces. Hilbert spaces. Eigenvalues and eigenvectors.
Operators, Eigenvalues and eigenfunctions. Examples of applications in engineering.
01205545
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01205546

การสร้างแบบจําลองอุปกรณ์อิเล็กตรอน
3(3-0-6)
(Electron Device Modeling)
การสร้างแบบจํ าลองอุ ปกรณ์อิเล็กตรอนเบื้องต้น การเคลื่อนที่ของอิ เล็กตรอนแบบกึ่งคลาสสิก
แบบจําลองการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนกระแสลอยเลื่อนและแบบกระแสแพร่ ลักษณะเฉพาะเวลาและความยาว
แผนภาพพลังงาน โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของมอสเฟท แบบจําลองของมอสเฟท การสร้างแบบจําลองอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ การปรับปรุงและการสกัดพารามิเตอร์
Introduction to electron device modeling. Semi-classical bulk electron transport. Driftdiffusion transport model. Characteristic times and lengths. Energy band diagrams. Structure and
characteristics of MOSFET. MOSFET model. Electronic device modeling, testing, improvement and
parameter extraction.
01205547

เทคโนโลยีและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
(Nanoelectronic Devices and Technology)
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเบื้องต้น แบบจําลองการนํากระแสของอิเล็กตรอนในอุปกรณ์นาโน
แบบจําลองความนํากระแสควอนตัม การประยุกต์ใช้ไดโอด ทรานซิสเตอร์ผลสนามไฟฟ้า การสร้างแบบจําลอง
อุ ป กรณ์ ข้ อ จํ า กั ด ทางกายภาพของสมรรถนะ การกระจั ด กระจายของคู ล อมบ์ เ บื้ อ งต้ น การคํ า นวณอายุ ข อง
อิเล็กตรอนและการออกแบบอุปกรณ์ เลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ การนําเสนอผลงานวิจัย
Introduction to electron transport. Model of electron conduction in nanoscale devices.
Model of quantum conductance. Applications of diodes. The Field Effect Transistor. Device
modeling. Physical performance limitations. Introduction to Coulomb scattering. Calculation of
electron lifetime and device design. The semiconductor laser. Presentation of research papers.
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและแสงในวัสดุและอุปกรณ์
(Electronic, Magnetic, and Optical Materials and Devices)
คุณ สมบัติเ ซมิ คอนดักเตอร์ ปฏิ กริยาของอิเล็คตรอนในวัส ดุ หลักการทํางานของทรานซิสเตอร์
อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานแสงและอุปกรณ์ทางแสง เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์และอุปกรณ์รอยต่อ ระบบโฟโตนิค หลักมูล
แม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก แข็งและอ่อน การจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์
Semiconductor properties. Carrier action in materials. Operating principles of
transistors. Photovoltaics and photodevices. Semiconductor lasers and heterostructures. Photonic
systems. Magnetic fundamentals. Hard and soft magnetic materials. Data storage on hard disks.
01205548

Page 22 of 37

01205549

การออกแบบและบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง
3(3-0-6)
(Power Electronics Design and Integration)
การทบทวนวงจรอิเล็กทรอนิกส์กําลังและเทคนิคพีดับบริวเอ็ม ลักษณะเฉพาะการสลับและการ
ออกแบบวงจรขับเกตของมอสเฟตกํ าลังและไอจีบีที ผลของอิมพีแดนซ์แฝงการบรรจุภัณฑ์ต่อรูปคลื่นการสลับ
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํากําลังชนิดแถบกว้างและการประยุกต์ใช้งานที่ความถี่สูง การจัดการและการออกแบบความร้อน
และความเชื่อถือได้ของวงจรแปลงผันอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ความต้องการด้านความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า และ
เทคนิคการลดผลกระทบ ความท้าทายในอนาคตสําหรับบูรณาการอิเล็กทรอนิกส์กําลังในงานต่างๆ
Review of power electronics circuits and PWM techniques. Switching characteristics
and gate drive circuit design of power MOSFET and IGBT. Effects of packaging parasitic impedance
on switching waveforms. Wide bandgap power semiconductor devices and high frequency
applications. Thermal management and reliability design of power electronic converters. EMI
requirements and mitigation techniques. Future challenges for power electronics integration in
applications.
01205551

ผลตอบชั่วครูข่ องระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Power System Transients)
การเปลี่ยนแปลงชั่วครู่ขณะสวิตช์ แนวคิดการขัดจังหวะกระแสชนิดกระแสตรงและกระแสสลับ การ
จําลองการอาร์ก การเปลี่ยนแปลงชั่วครู่จากการสวิตช์ที่ผิดปกติ การสวิตช์ตัวเก็บประจุ การเปลี่ยนแปลงชั่วครู่จากผล
ของการสับกระแส เฟอร์โรสู่ภาวะปกติ ปรากฎการณ์คลื่นเดินทาง เรโซแนนซ์ ค่าแรงดันเปลี่ยนแปลงชั่วครู่คืนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณการเปลี่ยนแปลงชั่วครู่ขณะการสวิตช์ ผลของการเสิร์จในขดลวดของ
เครื่องจักรและหม้อแปลง เสิร์จอะเรสเตอร์ การป้องกันการเสิร์จ
Switching transient. Direct current and alternating current interruption concepts. Arc
modeling. Abnormal switching transients. Capacitor switching. Current chopping transients. Ferroresonance. Transient recovery voltage. Traveling wave phenomena. Computer programs for
switching transient calculation. Effects of surge in coils of machine and transformers. Surge arresters.
Surge protection.
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01205552

เสถียรภาพของระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Power System Stability)
หลักมูลเสถียรภาพของระบบกําลัง แบบจําลองพลวัตของเครื่องจักรซิงโครนัส ระบบกระตุ้น และ
ระบบควบคุมเทอร์ไบน์ เสถียรภาพเชิงมุมเมื่อมีการรบกวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การแกว่งของระบบกําลั ง
เสถียรภาพของเครื่องจักรหลายชุด เสถียรภาพความถี่และแรงดัน พื้นฐานการควบคุมความถี่และแรงดัน
Fundamental of power system stability. Dynamic models of synchronous machines,
excitation systems and turbine control systems. Small and transient disturbance angle stabilities.
Power system oscillations. Multimachine stability. Frequency and voltage stability. Basic frequency
and voltage controls.
01205553

การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Power System Operation and Control)
ปัญหาและเทคนิคผลเฉลยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการควบคุมไฟฟ้ากําลัง การประมาณค่า
สถานะ การวิเคราะห์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง การควบคุมค่าภาระไฟฟ้ากับค่าความถี่
และการควบคุมค่ากําลังการผลิตโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์การไหลของค่ากําลังไฟฟ้า และการวิเคราะห์โดยใช้วงจร
เทียบเคียงภายนอกสําหรับการปฏิบัติงานในสภาวะอยู่ตัว
Power system operation and control problems and solution techniques. State
estimation. Contingency analysis. Load-frequency control and automatic generation control. Load
flow analysis and external equivalents for steady-state operations.
3(3-0-6)
วิศวกรรมการป้องกันระบบกําลัง
(Power System Protection Engineering)
หลักการเบื้องต้นของวิศวกรรมการป้องกัน การคํานวณหาค่าขณะเกิดฟอลต์ องค์ประกอบสมมาตร
การป้องกันโดยใช้รีเลย์กระแสเกินกับรีเลย์ป้องกันฟอลต์ลงดินแบบไม่รู้ทิศทาง สมรรถนะของหม้อแปลงทดกระแสใน
สภาวะอยู่ตัวและในสภาวะการเปลี่ยนแปลงชั่วครู่ รีเลย์วัดค่าผลต่าง การป้องกันโดยใช้รีเลย์วัดระยะทาง การป้องกัน
โดยใช้รีเลย์กระแสเกินแบบรู้ทิศทาง การป้องกันบัสบาร์ การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องกําเนิดไฟฟ้า การ
ป้องกันมอเตอร์ บูรณาการของการควบคุมการสื่อสารและการป้องกัน
01205554

Page 24 of 37

Fundamental of protection engineering. Fault calculation. Symmetrical components.
Non-directional overcurrent and earth fault protection. Current transformers: steady state and
transient performance, differential relay, protection by distance relaying. Directional overcurrent
protection. Busbar protection. Transformer protection. Generator protection. Motor protection.
Integration of communication control and protection.
3(3-0-6)
หลักการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Principles of Smart Grid)
ภาพรวมของโครงสร้างระบบไฟฟ้ากําลัง โครงข่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและส่ ว นประกอบของโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ ฮาร์ ด แวร์ ขั้ น สู ง ในโครงข่ า ยไฟฟ้ า อั จ ฉริ ย ะ
แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ขั้นสูงในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบ
พลังงานแบบพลวัต ทางเลือกเทคโนโลยีสําหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างฉลาด กรณีศึกษาโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะในประเทศอื่นๆ
Power system structure overview. Traditional power grid and smart grid. Smart grid
infrastructure and components. Advanced hardware in smart grid. Advanced software applications
in smart grid. Advanced material technology in smart grid. Dynamic energy system. Technology
alternatives for smart energy efficiency. Smart grid case studies in other countries.
01205555

3(3-0-6)
ระเบียบวิธใี ช้คอมพิวเตอร์ในระบบกําลัง
(Computer Methods in Power System)
การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ระบบกําลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีในการคํานวณ
การวิเคราะห์กระแสลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบกําลัง ขั้นตอนวิธีของการคํานวณสมการเชิงพีชคณิตชนิด
ไม่เชิงเส้นสําหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์กําลัง
Solving problems in power system analysis by using computer program. Algorithms in
computing short circuit analysis and load flow in power system. Algorithms of nonlinear algebraic
equations for solving power economic problems.
01205556
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01205557

วิศวกรรมคุณภาพของระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Power System Quality Engineering)
ความหมายของคุณภาพของไฟฟ้ากําลังจากมุมมองทางด้านคุณค่าต่อผู้ใช้ไฟ เส้นกราฟซีบีอีเอ็มเอ
และการประยุกต์ใช้งาน การควบคุมและการคุมค่าแรงดัน ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัดไฟฟ้า การพองค่าและการ
หย่อนค่าของแรงดัน แรงดันเสิร์จ ฮาร์โมนิก การวัดค่าทางคุณภาพของไฟฟ้ากําลังและการประเมินค่า การจัดขั้นตอน
การปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้ากําลังที่มีประสิทธิผลต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ
Power quality from the standpoint of customer value. Computer and business
equipment manufacturers association (CBEMA ( curves and their application. Voltage control and
regulation. Outages and interruptions. Voltage swells. Sags and surges. Harmonics. Customer value
and evaluation. Power quality measurement and evaluation. Effective power quality improvement
programs to meet customer’s need.
01205558

การวางแผนระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Power Systems Planning)
การพยากรณ์การเพิ่มขึ้นของความต้องการพลังงานไฟฟ้า การคํานวณความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
กําลัง การจําลองการผลิตของระบบไฟฟ้ากําลัง การวางตารางการบํารุงรักษาของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากําลัง การ
วางแผนการกําเนิดไฟฟ้า การวางแผนระบบเครือข่าย
The forecasting of growth of demand for electrical energy. Power system reliability
calculation. Power system probabilistic production simulation. Maintenance scheduling of
generating units in a power system. Generation planning. Network planning.
การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Economic Operation of Power Systems)
การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันที่ไม่เป็นเส้นตรง ลักษณะเฉพาะของโรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ํา
การจ่ายโหลดอย่างประหยัด การสร้างสมการกําลังไฟฟ้าสูญเสีย การคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้า การไหลของ
กําลังไฟฟ้าอย่างเหมาะที่สุด การไหลของกําลังไฟฟ้าแบบ ดีซี การปรับค่ากําลังผลิตไฟฟ้าและการปลดโหลดออก
บางส่วนอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อบรรเทาสภาวะการเกินพิกัดของสายส่ง
Nonlinear function optimization. Characteristics of steam power plants. Economic
dispatch. Derivation of loss formula. Power flow calculations. Optimal power flow. DC power flow.
Optimal generation rescheduling and load shedding to alleviate transmission line overloads.
01205559
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01205561

ระบบพลวัตและการควบคุม
3(3-0-6)
(Dynamical Systems and Control)
ปริภูมิเชิงเส้นและตัวดําเนินการเชิงเส้น การพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณออกและแบบตัวแปร
สถานะของระบบเวลาต่อเนื่อง ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง ความสามารถควบคุมได้และความสามารถ
สังเกตได้ของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง การทําให้เป็นจริง เสถียรภาพของการพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณ
ออกและแบบตัวแปรสถานะ การป้อนกลับ สถานะและตัวประมาณค่าสถานะ การควบคุมการติดตามแบบเชิงเส้น
กํากับ
Linear space and linear operator. Input- output and state- variable descriptions of
continuous- time linear systems. Solution of continuous-time linear systems. Controllability and
observability of continuous-time linear systems. Realizations. Stability of the input-output and statevariable descriptions. State feedback and state estimators. Asymptotic tracking control.
01205562

การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต
3(3-0-6)
(Digital Control of Dynamic Systems)
วิชาที่ต้องมาเรียนก่อน: 01205561
ระบบเชิงเส้นเวลาไม่ต่อเนื่อง ผลการแปลงซี การวิเคราะห์ระนาบซีของระบบเชิงเส้นเวลาไม่ต่อเนื่อง
การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีโลกัสของราก การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีการตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะห์
ปริภูมิสถานะ ความสามารถควบคุมได้ และความสามารถสังเกตได้ของระบบเชิงเส้ นเวลาไม่ต่อเนื่อง การวาง
โพล และการออกแบบตัวประมาณค่า ระบบเซอร์โว
Discrete- time linear systems. Z- transform. Z- plane analysis of discrete- time linear
systems. Controller design by root-locus method. Controller design by frequency-response method.
State-space analysis. Controllability and observability of discrete-time linear systems. Pole
placement and observer design. Servo systems.
01205563

ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Control Systems)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205562 และ 01205564
การวิเคราะห์ระนาบเฟส สมบัติหลักมูลของระบบไม่เชิงเส้น เสถียรภาพเลียปูโนฟ ทฤษฎีเสถียรภาพ
ก้าวหน้า วงโคจรเป็นคาบ การเฉลี่ย ระบบไม่เชิงเส้นแบบป้อนกลับ การออกแบบตัวควบคุมไม่เชิงเส้น
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Phase plane analysis. Fundamental properties of nonlinear systems. Lyapunov
stability. Advanced stability theory. Periodic orbits. Averaging, nonlinear feedback systems. Nonlinear
controller design.
01205564

การควบคุมเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
(Optimum Control)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01205561
การทําให้เหมาะที่สุด การแปรผันของแคลคูลัส ทฤษฎีของสนามและเงื่อนไขเพียงพอของค่าสุดขีด
สัมพัทธ์ หลักค่าสูงสุดของฟอนตริยาจิน ทฤษฎีของแฮมิลตัยาโคบี การควบคุมแบบป้อนกลับเหมาะที่สุด การควบคุม
แบบแบงแบง การควบคุมเหมาะที่สุดในปริภูมิเอชสอง
Optimization. Calculus of variations. Theory of fields and sufficient conditions of
relative extremum. Pontryagin maximum principle. Hamilton-Jacobi theory. Optimal feedback
control. Bang-bang control. H2 optimal control.
01205565

การควบคุมอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Intelligent Control)
การควบคุมปรับตัวได้ การควบคุมปรับตัวแบบมีการอ้างอิงตามแบบจําลอง กฎการปรับตัวเลียปูโนฟ
และเอ็มไอที เทคนิคการปรับอัตราขยายแบบจัดกําหนดการ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การควบคุมปรับตัวตามการ
เรียนรู้โดยการคํานวณซ้ํา ทฤษฎีเซตคลุมเครือและทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบโครงข่ายประสาทเทียม การ
ประยุกต์ใช้งานของตรรกศาสตร์คลุมเครือ และระบบโครงข่ายประสาทเทียมในระบบควบคุมและระบบควบคุม
ทางเลือก
Adaptive control. Model reference adaptive control. Lyapunov and MIT adaptive rule.
Gain scheduling technique. Genetic algorithm. Iterative learning control. Fuzzy set and fuzzy logic
theory. Artificial neuron networks. Applications of fuzzy logic and artificial neuron networks in
control system and alternative control system.
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01205566

การควบคุมทนทาน
3(3-0-6)
(Robust Control)
การควบคุมทนทานเบื้องต้น พีชคณิตเชิงเส้นสําหรับการควบคุมทนทาน ค่าประจําของสัญญาณ ค่า
ประจําของระบบ ปริ ภูมิ เอชสอง และปริภูมิเอชอนันต์ โครงสร้ างป้อนกลับและเสถี ยรภาพภายใน ข้อกําหนด
สมรรถนะและข้อจํากัด การลดอันดับแบบจําลองแบบได้ดุล ความไม่แน่นอนของแบบจําลองและความทนทาน การ
แปลงเศษส่วนเชิงเส้น ค่าเอกฐานแบบโครงสร้างและการสังเคราะห์มิว การออกแบบตัวควบคุมทนทาน การออกแบบ
โครงสร้างตัวควบคุม การลดอันดับตัวควบคุม อสมการเมทริกซ์เชิงเส้น กรณีศึกษา
Introduction to robust control. Linear algebra for robust control. Signal norm, systems
norm, H2 space, and H∞ space. Feedback structure and internal stability. Performance specifications
and limitations. Balanced model reduction. Model uncertainty and robustness. Linear fractional
transformation. Structured singular value and  synthesis. Robust controller design. Controller
structure design. Controller reduction. Linear Matrix Inequalities. Case studies.
01205567 ระบบปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับหุน่ ยนต์
3(3-0-6)
(Human-Robot Interaction System)
การออกแบบตัวควบคุม การเข้าใจภาษาธรรมชาติ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ เมคคา
ทรอนิกส์ การวิเคราะห์จลศาสตร์การเคลื่อนที่และจลศาสตร์ผกผัน การสร้างแบบจําลองพลวัตของระบบหุ่นยนต์ การ
ควบคุมหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่รู้จักหรือกับผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านทางไกลโดยระบบ
ควบคุมสองทิศทาง หรือระบบควบคุมหลายทิศทาง
Controller design. Natural language understandings. Human-robot interaction.
Mechatronics. Analysis of forward kinematics and inverse kinematics. Dynamic modeling of robot
system. Control of robot to interact with an unknown environments or human operators. Teleoperated robot through bilateral or multilateral control.
01205568

ทฤษฎีและการออกแบบหุ่นยนต์
3(3-0-6)
(Robotic Theory and Design)
จลนพลศาสตร์ การวิเคราะห์ตําแหน่ง การเคลื่อนไหวและความเร็วเชิงอนุพันธ์ การวิเคราะห์พลวัต
และแรง ตัวรับรู้และการกําหนดเอกลักษณ์โดยใช้ภาพ วิทัศน์หุ่นยนต์ การวางแผนเส้นทางเดินและการควบคุม
Kinematics. Position analysis. Differential motions and velocities. Dynamic analysis and
forces. Sensors and image identification. Robot vision. Trajectory planning and control.
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01205569

การบํารุงรักษาสินทรัพย์ระบบกําลังและการบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
Power System Asset Maintenance and Risk Management
มาตรฐานการบริหารจัดการสินทรัพย์ แนวคิดการจัดการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
เทคนิคการตรวจสอบสภาพสําหรับอุปกรณ์ระบบกําลัง การบํารุงรักษาแบบเน้นความเชื่อถือได้เป็นศูนย์กลาง การหา
ค่าเหมาะสมทีส่ ุด การวิเคราะห์สาเหตุราก การบริหารความเสี่ยง
Asset management standards. Concepts of maintenance management. Preventive
maintenance. Condition monitoring techniques for power system equipment. Reliability centered
maintenance. Optimization. Root cause analysis. Risk management.
01205571

พลวัตของเครือ่ งจักรกลไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Dynamics of Electrical Machines)
หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า ทฤษฎีแกนอ้างอิง การจําลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์การ
ทํ างานในสภาวะพลวั ตของเครื่องจักรกระแสตรง เครื่องจักรแบบเหนี่ยวนําและเครื่ องจักรแบบซิงโครนัส การ
วิเคราะห์การทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ในสภาวะชั่วครู่
Principles of electrical machines. Reference frame theory. Mathematical modeling and
analysis of dynamic performances of dc machines. Induction machines and synchronous machines.
Computer simulation for operations during transient conditions.
01205572

เครื่องแปลงผันกําลังสามเฟส
3(3-0-6)
(Three-Phase Power Converters)
หลักการทํางานของเครื่องแปลงผันสามเฟสอาศัยการมอดูเลตความกว้างพัลส์ การออกแบบการ
ควบคุมสําหรับเครื่องแปลงผัน การจําลองสัญญาณขนาดเล็กโดยใช้แกนพิกัดที่หมุนเคลื่อนที่การออกแบบควบคุม
แบบวงรอบปิด การใช้เวกเตอร์สถานะการสวิตช์และระบบการมอดูเลต อุปกรณ์สารกึ่งตัวนํากําลัง
Power conversion principles in three-phase pulse width modulation converters.
Controller design for the converters. The small signal modeling in rotating coordinates. Closed-loop
control design. Use of switching-state vectors and different modulation schemes. Power
Semiconductor Devices.
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01205573

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
3(3-0-6)
(Renewable Energy Technology and Small Power Producers)
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงมวลชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
และแหล่งพลังงานอื่น ระบบจัดการพลังงานหมุนเวียน ระบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก องค์ประกอบและหลักการทํางาน
ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย ระบบป้องกัน วงจรอินเวอร์เตอร์กําลัง และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical energy conversions from wind. Solar energy. Biomass fuel. hydrogen fuel cell
and other energy sources. Renewable energy management system. Small power producers.
Components and operation principle of distributed generators. Protection system. Power inverter
circuits and utility interfaces.
01205574

ระบบส่งและจําหน่ายกําลังไฟฟ้าแบบปรับตัวได้
3(3-0-6)
(Flexible Power Transmission and Distribution System)
ระบบส่งและจําหน่ายกําลังไฟฟ้าอัตโนมัติ หลักการควบคุมพารามิเตอร์ของระบบส่ง และจําหน่าย
กํ าลั งไฟฟ้ าด้ วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ กําลังสูง หลักการทํางานของอุปกรณ์สําหรับส่งกระแสสลั บแบบปรับตัวได้
แบบจําลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลังในระบบส่งและจําหน่ายกําลังไฟฟ้า กรณีศึกษาระบบที่มีการใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบนั
Power transmission and distribution system automation. Control principles of
electrical power transmission and distribution parameters based on high power electronics circuits.
Operating principle of flexible alternating current transmission system devices. Power electronics
device modeling for power transmission and distribution system. Case studies on existing systems.
01205575

การวิเคราะห์ฟอลต์ที่ไม่สมดุล
3(3-0-6)
(Unbalanced Fault Analysis)
องค์ประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร พารามิเตอร์ระบบไฟฟ้ากําลัง ลําดับ
อิมพีแดนซ์และแอตมิตแตนซ์ของสายส่ง ลําดับอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง การเปลี่ยนให้สมมาตรฟอลต์พร้อมกัน การ
ทําให้ง่ายในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมดุล การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์
Symmetrical components. Analysis of unsymmetrical faults. Power system parameters.
Sequence impedance and admittance of transmission lines. Sequence impedance of transformers.
Change in symmetry simultaneous faults. Analytical simplification. Unbalanced fault analysis.
Computer solution.
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01205576

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced High Voltage Engineering)
ระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง แหล่งกําเนิดแรงดันเกิน การป้องกันแรงดันเสิร์จ พฤติกรรมของ
หม้อแปลง และเสาไฟแรงสูงภายใต้แรงดันกระโชกฟ้าผ่า ผลกระทบของโคโรน่า พฤติกรรมของฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลว
ฉนวนแข็ง บนสนามไฟฟ้าแรงสูง สมบัติของโครงสร้างและการทํางานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบ
และการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและฉนวน เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ไฟฟ้าแรงสูงต่อสุขภาพของประชาชน
High voltage power transmission system. Sources of overvoltage. Protection from high
voltage surges. Transformer and towers behavior under lightning surge. Corona effects. Behavior of
gaseous. Liquid, solid dielectrics in high voltage electric fields. Structures and operating
characteristics of high voltage equipment. Design and manufacturer of high voltage equipment and
insulation. High voltage testing techniques. Effects of high voltage electromagnetic fields on public
health.
3(3-0-6)
การผลิตกําลังไฟฟ้าแบบกระจายและการสะสมพลังงาน
(Distributed Generation and Energy Storage)
แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แหล่งพลังงานทดแทนที่ใช้กับระบบไฟฟ้ากําลัง หลักการทํางาน
ของการผลิตกําลังไฟฟ้าแบบกระจาย ระบบจัดเก็บพลังงาน อุปกรณ์สําหรับการจัดเก็บพลังงาน ประเด็นคุณภาพ
ไฟฟ้าและการป้องกันสําหรับการผลิตกําลังไฟฟ้าแบบกระจาย มาตรฐานการเชื่อมต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
เข้ากับระบบไฟฟ้ากําลัง
Fossil fuel based energy sources. Utility-integrated renewable energy sources.
Operation principle of distributed generation. Energy storage system. Energy storage devices. Power
quality and protection issues of distributed generation. Standards of Interconnecting distributed
generators with electric power systems.

01205577

01205578

ความเชื่อถือได้ของระบบจําหน่ายกําลัง
3(3-0-6)
(Power Distribution System Reliability)
ระบบจําหน่ายกําลัง ตัววัดและดัชนีความเชื่อถือได้ สาเหตุของการขัดข้อง พารามิเตอร์ความเชื่อถือ
ได้ของส่วนประกอบ การสร้างแบบจําลองความเชื่อถือได้ของส่วนประกอบ การสร้างแบบจําลองความเชื่อถือได้ของ
ระบบ การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจําหน่าย การจําลองแบบมอนติคาร์โล การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของ
ระบบ กรณีศึกษา
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Power distribution systems. Reliability metrics and indices. Interruption causes.
Component reliability parameters. Component reliability modeling. System reliability modeling.
Reliability assessment of power distribution systems. Monte Carlo simulation. System reliability
analysis. Case studies.
01205579

องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและวิธีการควบคุมขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Smart Grid Components and Advanced Control Method)
องค์ประกอบของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ สมาร์ตมิเตอร์และหน่วยรวบรวมข้อมูล หน่วยวัดเฟเซอร์
สายส่งตัวนํายิ่งยวด สวิตช์และตัวนําขั้นสูง หม้อแปลงสถานะของแข็งและตัวจํากัดกระแสผิดพร่อง อุปกรณ์ในระบบ
สายส่งกระแสสลับยืดหยุ่นได้ยุคใหม่ และอุปกรณ์แก้ไขปัญหาคุณภาพไฟฟ้า แนวคิดไมโครกริด วิธีการควบคุมขั้นสูง
การรับรู้และการวัด การเฝ้าสังเกตเวลาจริง การสื่อสารรวมสําหรับองค์ประกอบขั้นสูง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การทําให้เป็นอัตโนมัติของระบบส่งและระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลัง แบบแผนการป้องกัน
ระบบขั้นสูง
Smart grid components: smart meter and data concentration unit, phasor
measurement unit, superconducting transmission cables, advanced switches and conductors, solidstate transformers and fault current limiters. Modern flexible AC transmission system and power
quality mitigation devices. Microgrid concept. Advanced control method: sensing and
measurements. Real-time monitoring. Integrated communications for advanced components. Smart
grid data analysis techniques. Transmission/distribution automation. Advanced system protection
schemes.
01205581

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer System Architecture)
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิวัฒนาการและสมรรถนะของระบบ ฟังก์ชันการทํางาน และ
การเชื่อมต่อของระบบ หน่วยความจําแบบแคช หน่วยความจําหลักและหน่วยความจําสํารอง อินพุต-เอาท์พุต
การสนับสนุนของระบบปฏิบัติการ การคํานวณทางคณิตศาสตร์และดิจิตอลลอจิก คุณลักษณะ ฟังก์ชันการทํางาน
การอ้างอิงข้อมูลของชุดคําสั่ง โครงสร้างของหน่วยประมวลผล การประมวลผลแบบขนาน ระบบคอมพิวเตอร์แบบ
หลายแกน
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Introduction to computer architecture. Computer evolution and performance.
Computer function and interconnection. Cache memory. Internal and external memory. InputOutput. Operating System support. Computer arithmetic and digital logic. Characteristics, functions,
addressing modes of instruction set. Processor structure. Parallel processing. Multicore computers.
01205582

เครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์สาํ หรับระบบกําลัง
3(3-0-6)
(Computer and Communication Network for Power Systems)
หลักการสื่อสารดิจิทัล หลักการสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า หลักการสื่อสารไร้สายด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
หลักการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารสําหรับองค์ประกอบพื้นฐานมิเตอร์ขั้นสูง การบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล
Principles of digital communication. Principle of power line communication. Principle
of radio frequency wireless communication. Principle of data communication network.
Communication network technology for advanced metering infrastructure. Information security
management.
01205583

การพัฒนาแอพพลิเคชัน่
3(3-0-6)
(Application Development)
ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาจากความคิดถึงผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาแอพพลิเคชั่น การจัดการฐานข้อมูลและการต่อประสานของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
วิธีการและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น วงชีวิตการพัฒนาระบบ ขั้นตอนที่เป็นระบบสําหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นต้นแบบ
Methodologies in system development. Development processes from idea to product.
Application analysis, design, and development. Database management and application interfaces
for accessing database systems. Methods and tools for application development. System
development life cycle. Systematic approaches in the development of prototyped applications.
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01205584

การทําเหมืองข้อมูลสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Data Mining for Electrical Engineering)
แนวความคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การทํ า เหมื อ งข้ อ มู ล ธรรมชาติ ข องข้ อ มู ล ในงานประยุ ก ต์ ท าง
วิศวกรรมไฟฟ้า การสํารวจข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคการทําเหมืองข้อมูล การจําแนกและการพยากรณ์ การจับ
กลุ่ม การตรวจหาค่าผิดปกติ กฎการเชื่อมโยง การตรวจหาแบบรูปเชิงลําดับ การทําเหมืองข้อมูลเชิงกาลเวลา การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Basic concepts of data mining. Nature of data in electrical engineering applications.
Data exploration. Data preparation. Data mining techniques. Classification and prediction. Clustering.
Anomaly detection. Association rules. Sequential pattern detection. Temporal data mining. Big data
analysis.
01205585

คลังข้อมูลและการสร้างแบบจําลองข้อมูลสําหรับการบริหารทรัพย์สิน
3(3-0-6)
(Data Warehouse and Data Modeling for Asset Management)
แนวคิดการบริหารทรัพย์สิน วงชีวิตการคลังข้อมูล ระเบียบวิธีการออกแบบคลังข้อมูล การบูรณาการ
ระบบการบริหารทรัพย์สิน แบบจําลองข้อมูลเชิงแนวคิดสําหรับการบริหารทรัพย์สิน การสร้างแบบจําลองเพื่อการ
บริหารทรัพย์สิน
Concept of asset management. Data warehousing life cycle. Data warehouse design
methodologies. Asset management system integration. Asset management conceptual data model.
Asset management modeling.
01205586

การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า
4(1-9-7)
(Practical Problem Solving in Electrical Engineering)
จรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม การเผชิญปัญหาจริงในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ปัญหาเชิง
เทคนิค การบริหารโครงการ การบริหารการทํางานเป็นทีม การวางแผนโครงการและการกระจายความรับผิดชอบ
การเขียนข้อเสนอโครงการและการนําเสนอ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ การหาคําตอบของปัญหาและการบูรณา
การ การเขียนรายงานทางเทคนิค การนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
Engineering ethics. Encountering practical problems in industry. Analysis of practical
problem. Project management. Team work management. Project planning and distribution of
responsibility. Proposal writing and presentation. Data collection and analysis. Solution finding and
integration. Technical report writing. Technical presentation of proposed solutions.
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01205587

การออกแบบและหลักการเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย์
3(3-0-6)
(Biomedical Instrumentation and Design)
การวัดและวิเคราะห์ศักย์ชีวภาพ ลักษณะของทรานส์ดิวเซอร์ทางชีวการแพทย์ ความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้า การประยุกต์ใช้วงจรรวม วงจรขยายเชิงดําเนินการ การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณและ
การประมวลสัญญาณ การแสดงผล
Measurement and analysis of bio-potentials. Biomedical transducer characteristics.
Electrical safety. Applications of integrated circuits, operational amplifiers, computer interfacing.
Signal analysis and signal processing. Display.
3(3-0-6)
การออกแบบระบบไบโอเมตริก
(Biometric System Design)
ระบบไบโอเมตริกเบื้องต้น การรู้จําลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา ดีเอ็นเอ และอื่นๆ ไบโอเมตริกหลาย
แบบจําลอง การออกแบบระบบระบุตัวบุคคลสเกลใหญ่ การทดสอบและการประเมินค่าสมรรถนะ การออกแบบ
ฐานข้อมูลไบโอเมตริกและการบูรณาการระบบ การบริหารอัตลักษณ์ ความมั่นคงระบบไบโอเมตริก มาตรฐานไบโอ
เมตริก ประเด็นภาวะส่วนตัว เทคโนโลยีไบโอเมตริกขั้นสูงในปัจจุบัน
Introduction to biometric systems. Recognitions of fingerprint, face, iris, DNA, and
others. Multimodel biometrics. Large-scale Identification system design. Performance testing and
evaluation. Biometric databases and system integration design. Identity management. Biometric
system security. Biometric standards. Privacy issues. Current advances in biometric technology.
01205588

01205589

การบูรณาการและการจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
3(3-0-6)
(Smart Grid Integration and Management)
มาตรฐานและข้อกําหนดของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบจัดการจําหน่ายแบบฉลาด การจัดการ
ข้อมูลมิเตอร์ การจัดการไฟฟ้าดับ การตอบสนองตามความต้องการ การประมาณสถานะของระบบจําหน่าย การ
จัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานแบบฉลาด การจัดการภายใต้เงื่อนไข ระบบการจัดการงาน การจัดการเครื่องมือ
และสินทรัพย์ รูปแบบธุรกิจแบบใหม่
Smart grid standard and regulations. Smart distribution management system. Meter
data management. Outage management. Demand response. Distribution state estimation. Smart
energy efficiency management. Condition based management. Workforce management system.
Facility and asset management. New utility business models.
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01205591

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมไฟฟ้า I
1(1-0-2)
(Research Methodology in Electrical Engineering I)
การคิดเชิงระบบ การตั้งปัญหาวิจัยและผลงานวิจัยที่คาดหวัง แนวทางการทบทวนบทความวิจัยที่มี
มาก่อน การออกแบบและการจัดการทดลองเบื้องต้น การเขียนรายงานวิจัย การนําเสนอแบบปากเปล่า
Systematic thinking. Research problem formulation and expected research
contribution. Guideline to literature review. Fundamentals of designing and conducting experiments.
Technical report writing. Oral presentation.
1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมไฟฟ้า II
(Research Methodology in Electrical Engineering II)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01205591
จรรยาบรรณและความสุจริต กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
เชิงปฏิบัติ การทํางานเป็นทีม การวิเคราะห์ความเสี่ยงของปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนบทสรุป
การศึกษางานวิจัยที่มีมาก่อน การตั้งสมมุติฐาน การทําวิจัยเบื้องต้น การเขียนข้อเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์ การ
นําเสนอข้อเสนอโครงงานวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า
Ethics and integrity. Self-learning process. Analytical thinking. Practical problem solving.
Team work. Risk assessment of research problems. Literature review. Writing the literature review.
Formulation of hypothesis. Preliminary research. Writing of thesis proposal. Oral presentation of
thesis proposal.

01205592

1(1-0-2)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมไฟฟ้า III
(Research Methodology in Electrical Engineering III)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01205592
จรรยาบรรณในการตีพิมพ์งานทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และจัดการปัญหาทางจริยธรรม การคิด
เชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติ การทํางานเป็นทีม การพัฒนาความก้าวหน้าในการวิจัย การประเมินบทความ
การประชุมวิชาการ การโต้แย้งผลการประเมิน การเขียนบทความวิจัยสําหรับการประชุมวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการแบบปากเปล่า
Ethics in scientific publishing. Analysis and handling of ethical problems. Critical
thinking. Practical problem solving. Team work. Moving research forward. Review of conference
papers. Rebuttal. Writing research articles for technical conferences. Oral presentation in technical
conference.
01205593
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01205596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Selected Topics in Electrical Engineering)
เรื่ อ งเฉพาะทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า ในระดั บ ปริ ญ ญาโท หั ว ข้ อ เรื่ อ งเปลี่ ย นแปลงไป ในแต่ ล ะภาค

การศึกษา
Selected topics in electrical engineering at the master’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01205597

สัมมนา
2
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on interesting topics in electrical engineering at the
master’s degree level.
01205598

ปัญหาพิเศษ
3-1
(Special Problems)
การศึกษาและวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in electrical engineering at the master’s degree level and complie
into a written report.
01205599

วิทยานิพนธ์
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

1-12

