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 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อยอ:  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

   B.Eng. (Electrical Engineering) 
 

หลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 142 หนวยกิต 
 

 โครงสรางหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

  - กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา    7 หนวยกิต 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา      3 หนวยกิต 

  - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  ไมนอยกวา      15 หนวยกิต 

  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา   2 หนวยกิต 

  - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  106 หนวยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

 2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร    14 หนวยกิต 

  2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  80 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หนวยกิต 

2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา      29 หนวยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30        หนวยกิต 

 1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข   ไมนอยกวา  7 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 

(Physical Education Activities) 

1( - - ) 

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3 กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

 วิชาภาษาไทย 

(Thai Language)` 

3( - - ) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 

(1 Foreign Language) 

9( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ไมนอยกวา 3( - - ) 

 1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   2 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  

(Knowledge of the Land) 

2(2-0-4) 

 1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

ให นิ สิ ต เลื อก เรียน ไม น อยกว า  3 หน วย กิต  จากรายวิช าในหมวดวิชา ศึกษา ท่ั วไป                

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     106       หนวยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      26 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Fundamental of General Chemistry) 

3(3-0-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 
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01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 

(General Physics I) 

3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

 

2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร          12 หนวยกิต 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mechanics I) 

3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 

(Materials Science for Engineers)   

3(3-0-6) 

 

2.2 วิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา 80 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 51 หนวยกิต 

01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I  

(Electric Circuit Analysis I) 

3(3-0-6) 

01205212  เทคนิคเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรไฟฟา  

(Analytical Techniques for Electrical Engineers)  

3(3-0-6) 

01205213 ปฏิบตัิการวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics and Electrical Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและงานปฏิบัติทางไฟฟา 

(Electrical Machines Laboratory and Electrical Practices) 

1(0-3-2) 

01205215 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 

(Computer Programming for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

 

01205216  สัญญาณและระบบ 

(Signals and Systems) 

3(3-0-6) 

01205217 คลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟา 

(Electromagnetic Fields and Waves) 

3(3-0-6) 
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01205218 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 

(Electrical Measurements and Instruments) 

3(3-0-6) 

01205219  ความนาจะเปนและสถิตสิําหรับวิศวกรไฟฟา  

(Probability and Statistics for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 

(Digital Circuits and Logic Design) 

3(3-0-6) 

 

01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 

(Electronic Circuits and Systems I) 

3(3-0-6) 

01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา I 

(Electromechanical Energy Conversion I) 

3(3-0-6) 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร 

 (Microprocessor) 

3(2-3-6) 

01205312 ระบบควบคุมเชิงเสน 

(Linear Control Systems) 

3(3-0-6) 

 

01205321 หลักการสื่อสาร 

(Principles of Communications) 

3(3-0-6) 

01205326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย I  

(Data Communications and Networks I) 

3(3-0-6) 

01205352 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I  

(Electric Power System Analysis I) 

3(3-0-6) 

01205354 การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 

(Electrical System Design in Buildings) 

3(3-0-6) 

01205363 การใชงานเครื่องแปลงผันกําลังในงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Applications of Power Converters in Electrical Engineering) 

1(0-3-2) 

 

2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา   29 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาในกลุมยอย  

1) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟาไมนอยกวา 21 หนวยกิต   

2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางานไมนอยกวา 6 หนวยกิต และ  

3) กลุมวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาไมนอยกวา 2 หนวยกิต      
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1) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา  

เลือกเรียนวิชาในกลุมนี้ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

01200431 หลักการวิศวกรรมระบบราง 

(Principles of Rail Engineering) 

3(3-0-6) 

01200432 เทคโนโลยีหัวรถจักร 

(Rolling Stock Technology) 

3(3-0-6) 

01200433 ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม 

(Signalling and Telecommunication Systems) 

3(3-0-6) 

01200434 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง 

(Rail Infrastructure) 

3(3-0-6) 

01200435 การปฏิบัติการและซอมบํารุงระบบราง 

(Rail System Operation and Maintenance) 

3(3-0-6) 

01205231 วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(Telecommunication Engineering) 

3(3-0-6) 

01205314 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 

(Electric Circuit Analysis II) 

3(3-0-6) 

01205322 วิศวกรรมไมโครเวฟ 

(Microwave Engineering) 

3(3-0-6) 

01205323 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 

(Digital Signal Processing) 

3(3-0-6) 

01205324 การสื่อสารแบบดิจิทัล 

(Digital Communications) 

3(3-0-6) 

01205325 เครือขายสื่อสารและสายสง 

(Communication Network and Transmission Lines) 

3(3-0-6) 

01205327 การสื่อสารเคลื่อนท่ี  

(Mobile Communications) 

3(3-0-6) 

01205328 การสื่อสารเสนใยนําแสง 

(Optical Fiber Communications) 

3(3-0-6) 

01205329 วิศวกรรมสายอากาศ 

(Antenna Engineering) 

3(3-0-6) 

01205331 การออกแบบและการทําใหเกิดผลการประมวลสัญญาณดิจิทัล 

(Digital Signal Processing Design and Implementation) 

3(3-0-6) 

01205341 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 

(Electronic Circuits and Systems II) 

3(3-0-6) 
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01205342 อิเล็กทรอนิกสสถานะของแข็ง 

(Solid-State Electronics) 

3(3-0-6) 

01205343 ระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก  

(VLSI Systems) 

3(3-0-6) 

01205344 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

(Industrial Electronics) 

3(3-0-6) 

01205345 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกในเทคโนโลยีซีมอส   

(Design of Analog CMOS Integrated Circuits) 

3(3-0-6) 

01205346 การออกแบบระบบฝงตัว 

(Embedded System Design) 

3(3-0-6) 

01205347 นาโนเทคโนโลยีและนาโนอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

(Introduction to Nanotechnology and Nanoelectronics) 

3(3-0-6) 

01205348 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

01205349  วิทยาศาสตรอุณหภาพสําหรับวิศวกรไฟฟา 

(Thermal Sciences for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

01205351 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา II  

(Electromechanical Energy Conversion II) 

3(3-0-6) 

01205353 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 

(Power System Protection) 

3(3-0-6) 

01205355 โรงจักรไฟฟากําลัง 

(Electric Power Plants) 

3(3-0-6) 

01205356 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

(High-Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 

01205357 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

(Electric Drives) 

3(3-0-6) 

01205358 พลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy) 

3(3-0-6) 

01205359 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 

(Power Electronics) 

3(3-0-6) 

01205361 ระบบกักเก็บพลังงาน 

(Energy Storage Systems) 

3(3-0-6) 

01205362 ยานยนตไฟฟา 

(Electric Vehicles) 

3(3-0-6) 
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01205371 ตัวรับรูกระบวนการและตัวแปรสญัญาณ 

(Process Sensors and Transducers) 

3(3-0-6) 

01205372 ระบบควบคุมดิจิทัล 

(Digital Control Systems) 

3(3-0-6) 

01205373 ระบบควบคุมฝงตัว 

(Embedded Control Systems) 

3(3-0-6) 

01205374 การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

(Industrial Automation and Control) 

3(3-0-6) 

01205375 วิทัศนเครือ่งจักรในวทิยาการหุนยนต  

(Machine Vision in Robotics) 

3(3-0-6) 

01205376 การออกแบบและสรางผลิตภัณฑตนแบบ 3 มิติ 

(3D Product Design and Prototyping) 

3(3-0-6) 

01205377 ระบบปญญาประดิษฐสําหรบัหุนยนต 

(Artificial Intelligence System for Robots) 

3(3-0-6) 

01205411 การวิเคราะหเชิงซอนทางวิศวกรรมไฟฟา 

(Complex Analysis in Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

01205412 ไบโอเมตริก 

(Biometrics) 

3(3-0-6) 

01205415 การประยุกตใชการวิเคราะหสัญญาณในการเงิน 

(Applications of Signal processing in Finance) 

3(3-0-6) 

01205416 ระบบบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Blockchain Systems and Cryptocurrency in Electrical 

Engineering) 

3(3-0-6) 

01205417 ความเปนเจาของธุรกิจในงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

01205421 การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง 

(Broadband Communications)  

3(3-0-6) 

01205431 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย II 

(Data Communications and Networks II) 

3(3-0-6) 

01205432 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแพสซิฟ 

(Passive Radio Frequency Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205433 การเขารหัสประยุกต 

(Applied Coding) 

 

3(3-0-6) 
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01205434 ระบบโทรศัพทดิจิทัล 

(Digital Telephone Systems) 

3(3-0-6) 

01205435 การสื่อสารดาวเทียม 

(Satellite Communications) 

3(3-0-6) 

01205436 ระบบเครือขายเคลื่อนท่ี 

 (Mobile Network Systems) 

3(3-0-6) 

01205437 การออกแบบวงจรความถ่ีวิทยุแบบแอ็กทิฟ 

(Active Radio Frequency Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205438 การจําลองระบบสื่อสาร 

(Simulation of Communication Systems) 

3(3-0-6) 

01205439 การเชื่อมตอระหวางเครือขาย 

(Internetworking) 

3(3-0-6) 

01205441 การออกแบบวงจรปอนกลบั 

(Feedback Circuit Design) 

3(3-0-6) 

01205444 อุปกรณทางแสง 

(Optical Devices) 

3(3-0-6) 

01205445 ตัวรับรูสารก่ึงตัวนํา 

(Semiconductor Sensors) 

3(3-0-6) 

01205446 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 

(Biomedical Electronics) 

3(3-0-6) 

01205451 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 

(Energy Conservation and Management) 

3(3-0-6) 

01205452 โซลารอินเวอรเตอรสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

(Solar Inverters for PV Power Systems) 

3(3-0-6) 

01205461 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 

(Electric Power System Analysis II) 

3(3-0-6) 

01205462 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 

(Harmonics in Power Systems) 

3(3-0-6) 

01205463 ความเชื่อถือไดและการบํารุงรักษาระบบจําหนายไฟฟา               

(Reliability and Maintenance of Power Distribution 

Systems) 

3(3-0-6) 

01205464 ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 

(Distributed Electric Generation System) 

 

3(3-0-6) 
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01205465 วิศวกรรมการสองสวาง 

(Illumination Engineering) 

3(3-0-6) 

01205466 ระบบไฟฟาและระบบสญัญาณในอาคาร 

(Electrical Systems and Signal Systems in Building) 

3(3-0-6) 

01205471 ระบบหุนยนตเบื้องตน 

(Introduction to Robotic Systems) 

3(3-0-6) 

01205472 การควบคุมพลวัตเบื้องตน 

(Introduction to Dynamic Control) 

3(3-0-6) 

01205473 การควบคุมกระบวนการ  

(Process Control) 

3(3-0-6) 

01205474 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง 

(Real-Time Computer Control) 

3(3-0-6) 

01205475 การออกแบบระบบฝงตัวสําหรับเครือขายเครื่องมือวัดและตัวรับรู 

(Embedded Design for Instrument and Sensor Networks) 

3(3-0-6) 

01205476 โครงขายประสาทเทียมและตรรกศาสตรคลุมเครือเชิงประยุกต 

(Applied Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic) 

3(3-0-6) 

01205477 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร 

(Computer Control of Machines and Processes) 

3(3-0-6) 
 

01205478 ระบบการทํางานรวมกันของมนษุยและหุนยนต 

(Human-Robot Collaboration System) 

3(3-0-6) 

01205479 อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับวิศวกรไฟฟา  

(Internet of Things for Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

01205481 การประมวลภาพดิจิทัล 

(Digital Image Processing) 

3(3-0-6) 

01205483 การประมวลและการสื่อสารวีดิทัศน 

(Video Processing and Communications) 

3(3-0-6) 

01205484 การเรียนรูของคอมพิวเตอรสําหรับการประยุกตใชงานดานภาพ 

(Machine Learning for Image Applications) 

3(3-0-6) 

01205485 การวิเคราะหภาพและการรูจํา 

(Image Analysis and Recognition) 

3(3-0-6) 

01205489 หลักการเรียนรูเชิงลึกและการประยุกต  

(Principles of Deep Learning and Applications) 

3(3-0-6) 

01205492 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

(Selected Topics in Power Engineering) 

3(3-0-6) 



Page 10 of 67 
 

01205493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต 

(Selected Topics in Control and Robotic Engineering) 

3(3-0-6) 

01205494    เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสื่อสารและเครือขายอัจฉริยะ  

   (Selected Topics in Communication and Intelligent     

   Network Engineering) 

3(3-0-6) 

01205495 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(Selected Topics in Electronics Engineering) 

3(3-0-6) 

01205498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

  1-3 

2) กลุมวิชาพัฒนาทักษะความสามารถในการทํางาน  

เลือกเรียนวิชาในกลุมนี้ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

01205490 สหกิจศึกษา 

(Co-operative Education) 

6 

 
สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนการฝกงาน 

 

01205391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 

(Electrical Engineering Project Preparation) 

1(1-0-3) 

01205399 การฝกงาน 

(Internship) 

1 

01205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา I  

(Electrical Engineering Project I) 

1(0-3-2) 

01205497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

01205499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา II  

(Electrical Engineering Project II) 

2(0-6-4) 

3) กลุมวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา  

เลือกเรียนวิชาในกลุมนี้ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

01205381 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและอุปกรณสื่อสาร 

(Communication Architecture and Devices Laboratory) 

1(0-3-2)  

01205382 ปฏิบัติการระบบและเครือขายสื่อสาร 

(Communication Systems and Networks Laboratory) 

1(0-3-2) 
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01205383 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล 

(Digital Signal Processing Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205384 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา 

(Electromechanical Energy Conversion Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205385 ปฏิบัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส 

(Electronics Design Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205386 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

(Electrical Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205388 ปฏิบัติการการควบคุมและเครื่องมือวัด 

(Control and Measurement Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205389 ปฏิบัติการการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม

(Industrial Automation and Control Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205413 ปฏิบัติการไบโอเมตริก  

(Biometrics Laboratory) 

1(0-3-6) 

01205414 ปฏิบัติการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร  

(Image Processing and Computer Vision Laboratory) 

1(0-3-6) 

01205486 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

(High-Voltage Engineering Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205487 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 

(Electric Power System Analysis Laboratory) 

1(0-3-2) 

01205488 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 

(Process Control Laboratory) 

1(0-3-2) 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

xxxxxxxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 

 ภาษาตางประเทศ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 

 

 

                                                            จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01205215   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา          3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

รวม   19( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 67 
 

 

                                          จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

01205212 เทคนิคเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 

01205219 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 

01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ  3( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( - - ) 

รวม  21( - - ) 

 

 

 

                                             จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและงานปฏิบัติทางไฟฟา 1(0-3-2) 

01205216 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

01205217 คลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 

01205218 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา I 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี  3( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
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                                       จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร 3(2-3-6) 

01205312 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

01205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

01205352 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I 3(3-0-6) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 6( - - ) 

01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

 

 

 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย I 3(3-0-6) 

01205354 การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 3(3-0-6) 

01205363 การใชงานเครื่องแปลงผันกําลังในงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 9( - - ) 

01205391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(1-0-3) 

  ภาษาตางประเทศ 3( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
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                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205399 การฝกงาน 1 

01205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

01205497 สัมมนา 1 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

   วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

รวม   12( - - ) 

 

 

 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา II 2(0-6-4) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 3( - - ) 

01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 1( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

รวม  12 ( - - ) 
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แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

xxxxxxxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 ภาษาไทย 3( - - ) 

 ภาษาตางประเทศ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 

 

                                                            จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01205215   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา         3(3-0-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

รวม   19( - - ) 
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                                          จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

01205212 เทคนิคเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 

01205219 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 

01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ  3( - - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 3( - - ) 

รวม  21( - - ) 

 

 

 

                                             จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

01205214 ปฏิบัติการเครื่องจกัรกลไฟฟาและงานปฏิบัติทางไฟฟา 1(0-3-2) 

01205216 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

01205217 คลื่นและสนามแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 

01205218 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา I 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี  3( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
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                                       จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร 3(2-3-6) 

01205312 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

01205321 หลักการสื่อสาร 3(3-0-6) 

01205352 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I 3(3-0-6) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 6( - - ) 

01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

 

 

 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย I 3(3-0-6) 

01205354 การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 3(3-0-6) 

01205363 การใชงานเครื่องแปลงผันกําลังในงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 9( - - ) 

  ภาษาตางประเทศ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205490 สหกิจศึกษา 6 

รวม  6 

 

 

 

                                      จํานวนหนวยกิต 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตัวเอง) 

01205xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟา 6( - - ) 

01205xxx วิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟา 1( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 20 of 67 
 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 
01205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I 3(3-0-6) 

  (Electric Circuit Analysis I) 

 นิยาม แนวคิดพ้ืนฐานและหนวย องคประกอบวงจร วงจรความตานทาน 

แหลงกําเนิดไมอิสระ ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห การวิเคราะหโหนดและเมช ทฤษฎีวงจรขาย ทฤษฎี

กราฟ องคประกอบสะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง สัญญาณรูปไซน แผนภาพเฟเซอร 

การวิเคราะหสัญญาณไฟฟากระแสสลับในสถานะคงตัว วงจรกําลังกระแสสลับ วงจรสามเฟส 

 Definitions.  Basic concepts and units.  Circuit elements.  Resistive 

circuits.  Dependent sources.  Circuit theorem and analysis.  Node and mesh analysis. 

Network theorem. Graph theory. Energy storage elements. First order and second order 

circuits. Sinusoidal signal. Phasor diagram. Alternating current steady-state analysis. AC 

power circuits. Three-phase circuits. 

 

01205212 เทคนิคเชิงวิเคราะหสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Analytical Techniques for Electrical Engineers) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417168 หรือพรอมกัน 

 เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การทํา

ใหเปนเชิงฉาก การแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ การทําใหเปนเสนทแยง

มุม การประยุกตใชในการวิเคราะหอิมพีแดนซและแอดมิตแตนซเมทริกซ รหัสแกความผิดพลาด ระบบ

ทางไฟฟาท่ีเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน อนุกรมฟูเรียร การบีบอัดภาพ 

 Matrices and systems of linear equations. Vector spaces. Inner 

product spaces. Orthogonalization. Linear transformation. Eigenvalues and 

eigenvectors. Diagonalization. Applications to impedance and admittance matrix 

analysis. Error-correcting codes. Electrical linear and nonlinear systems. Fourier series. 

Image compressions. 
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01205213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  (Electronics and Electrical Engineering Laboratory)  

 ปฏิบัติการเก่ียวกับกฎของโอหม กฎของเคอรชอฟฟ วงจรสมมูล กําลังไฟฟา 

การตอบสนองชั่วครู การตอบสนองสถานะคงตัว วงจรกรอง ไดโอด วงจรเรียงกระแส วงจรรักษา

แรงดันไฟฟา ทรานซิสเตอร วงจรขยายทรานซิสเตอร วงจรออปแอมป 

 Laboratory experiments about Ohms’ law. Kirchhoff’s law. 

Equivalent circuit. Electrical power. Transient response. Steady state response. Filter. 

Diode. Rectifier. Voltage regulator. Transistor. Transistor amplifier. Op-amp circuit. 

 

01205214 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟาและงานปฏิบัติทางไฟฟา 1(0-3-2) 

  (Electrical Machines Laboratory and Electrical Practices) 

 ปฏิบัติการเก่ียวกับเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอร หมอแปลง วงจร 3 เฟส การ

ติดตั้งทางไฟฟา การตอลงดิน ความปลอดภัยทางไฟฟา 

 Laboratory on electric generators. Motors. Transformers. 3-phase 

circuits. Electrical installation. Grounding. Electrical safety. 

 

01205215 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Computer Programming for Electrical Engineers) 

 แนวคิดการคํานวณ ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร ผังงาน การ

พัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสราง การควบคุมสายงาน ฟงกชันแถวลําดับ ตัวชี้ อักขระและสายอักขระ การ

ประมวลผลแฟมขอมูล การเรียงทับซอน แถวคอย รายการโยง โครงสรางรูปตนไม การคนหา การ

เรียงลําดับ การวิเคราะหความซับซอน การประยุกตการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา

ทางวิศวกรรมไฟฟา 

 Computing concepts. Hardware and software interactions. Flow 

charts. Structured program development. Flows control. Functions. Arrays. Pointers. 

Characters and strings. File processing. Stacks. Queues. Linked lists. Tree structures. 

Searching. Sorting. Complexity analysis. Applications of computer programming for 

solving electrical engineering problems. 
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01205216 สัญญาณและระบบ 3(3-0-6) 

  (Signals and Systems) 

 สัญญาณเวลาตอเนื่อง ระบบเชิงเสนและไมแปรตามเวลา อนุกรมฟูเรียร การ

แปลงฟูเรียร ความหนาแนนสเปกตรัมกําลังและแบนดวิดทของสัญญาณ การกล้ําสัญญาณและสัญญาณ

แถบความถ่ีผาน การมัลติ เพล็กซแบบแบ งความถ่ี ฟ งกชันถายโอนของชองทางการสื่อสาร 

สัญญาณเวลาไมตอเนื่อง ทฤษฎีการชักตัวอยาง การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา การแปลงลาปลาซและซี 

ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธและสมการผลตางสืบเนื่องโดยใชการแปลง 

 Continuous-time signals.  Linear and time-invariant systems. 

Fourier series. Fourier transform.  Power spectral density and signal bandwidths.  

Modulations and bandpass signals.  Frequency division multiplexing.  Transfer 

functions of communication channels. Discrete-time signals.  Sampling theorem. Time 

division multiplexing.  Laplace and Z transform.  Solutions of differential and 

difference equations using transforms. 

 

01205217 คล่ืนและสนามแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electromagnetic Fields and Waves) 

 การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิต ศักยและพลังงาน ตัวนําและไดอิเล็กท

ริกความจุ กระแสการพาและการนํา ความตานทาน ผลเฉลยของสมการลาปลาซและปวซง สนามแมกนี

โตสแตติก วัสดุแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา กระแสการกระจัด สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีแปรตามเวลา สมการ

แมกซเวล 

 Vector analysis. Electrostatic fields. Potential and energy. 

Conductors and dielectric. Capacitance. Convection and conduction currents. 

Resistance. Solution of Laplace’s and Poisson’s equations. Magneto static fields. 

Magnetic materials. Inductance. Displacement current. Time-varying electromagnetic 

fields. Maxwell’s equations. 
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01205218   เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electrical Measurements and Instruments) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

 หนวยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟา การจําแนกและลักษณะเฉพาะของ

เครื่องมือวัด การวิเคราะหการวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช

เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล การวัดกําลังไฟฟา ตัวประกอบกําลัง และพลังงาน การวัด

คาความตานทานไฟฟา คาความเหนี่ยวนําไฟฟาและคาความจุไฟฟา การวัดคาความถ่ีคาบ ชวงเวลา 

สัญญาณรบกวน ตัวแปรสัญญาณ การปรับเทียบ 

 Units and standards of electrical measurements. Instrument 

classifications and characteristics. Measurement analysis. Measurement of DC and AC 

current and voltage using analog and digital instruments. Power, power factor and 

energy measurements. Measurements of resistance, inductance, and capacitance. 

Frequency and period/time-interval measurements. Noises. Transducers. Calibration. 

 

01205219 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับวิศวกรไฟฟา  3(3-0-6) 

  (Probability and Statistics for Electrical Engineers)  

 สัจพจนของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเง่ือนไข เหตุการณท่ีเปนอิสระตอ

กัน การทดลองท่ีเปนอิสระตอกัน ตัวแปรสุมวิยุต ตัวแปรสุมตอเนื่อง คาคาดหวัง ฟงกชันของตัวแปรสุม 

การแจกแจงมีเง่ือนไข คาคาดหวังมีเง่ือนไข คูของตัวแปรสุมและการแจกแจงรวม ฟงกชันของตัวแปรสุม

สองตัว ตัวแปรสุมท่ีเปนอิสระตอกัน ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ทฤษฎีลูเขาสูสวนกลาง คาสถิติตัวอยาง 

ชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมุติฐาน การประมาณพารามิเตอร การประยุกตใชงานดาน

วิศวกรรมไฟฟา 

 Axioms of probability. Conditional probability. Independent 

events. Independent trials. Discrete random variables. Continuous random variables. 

Expectation. Functions of a random variable. Conditional distribution. Conditional 

expectation. Pairs of random variables and their joint distribution. Function of two 

random variables. Independent random variables. Moment generating functions. The 

Central Limit Theorem. Sample statistic. Confidence interval. Hypothesis testing. 

Parameter estimation. Applications in electrical engineering. 
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01205231 วิศวกรรมโทรคมนาคม  3(3-0-6) 

  (Telecommunication Engineering) 

 องคประกอบของระบบสื่อสาร เครือขายโทรศัพท วิศวกรรมปริมาณการใช 

สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล การกล้ําสัญญาณแบบรหัสพัลส การสงผาน อัตราขอมูล ตัวกลางในการ

สงผาน การสื่อสารเคลื่อนท่ี การสื่อสารผานดาวเทียม การสื่อสารทางแสง การสื่อสารขอมูล 

 Elements of communications system. Telephone network. Traffic 

engineering. Analog and digital signal. Pulse code modulation. Transmission. Data rate. 

Transmission media. Mobile communications. Satellite communications. Optical 

communications. Data communications. 

 

01205241 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(3-0-6) 

  (Digital Circuits and Logic Design) 

 ระบบจํานวนและรหัส ประตูสัญญาณตรรกะ วงจรซีมอส พีชคณิตแบบบูลีน 

หลักการและการใชงานของการออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู แลตชและฟลิปฟลอป หลักการและการ

ใชงานของการออกแบบวงจรตรรกะเปนลําดับ คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเพ่ือชวยออกแบบวงจร

ดิจิทัล 

 Number systems and codes. Logic gate. CMOS circuit. Boolean 

algebra. Combinational logic design principles and practices. Latch and flip-flop. 

Sequential logic design principles and practices. Computer-aided design (CAD) for 

digital circuit design. 

 

01205242 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I 3(3-0-6) 

  (Electronic Circuits and Systems I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

 อุปกรณสารก่ึงตัวนํา ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันและความถ่ีของอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานประกอบดวยไดโอดและวงจร

แหลงจายไฟ ทรานซิสเตอรสองข้ัวและทรานซิสเตอรผลสนามประเภทมอส ซีมอส และไบซีมอส วงจร

ไบแอสทรานซิสเตอรและการวิเคราะหสัญญาณ ขนาดเล็กของทรานซิสเตอร วงจรทรานซิสเตอร         

แอนะล็อกและวงจรขยายพ้ืนฐาน วงจรซีมอสดิจิทัลและประตูสัญญาณตรรกะพ้ืนฐาน  ตัวขยายเชิง

ดําเนินการและการประยุกตในวงจรเชิงเสนและไมเชิงเสน วงจรขยายหลายข้ันของทรานซิสเตอร 
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        Semiconductor devices. Current-voltage and frequency 

characteristics of electronic devices. Analysis and design of diodes circuits. Bipolar 

junction transistors (BJT) and field-effect transistors including MOS, CMOS, and BiCMOS. 

Transistor bias circuits and transistor small signal analysis. Analog transistor circuits and 

basic amplifiers. Digital CMOS circuits and basic logic gates.  Operational amplifiers and 

its applications in linear and nonlinear circuits. Multistage transistor amplifiers. 

 

01205251 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา I 3(3-0-6) 

  (Electromechanical Energy Conversion I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

  วงจรแมเหล็ก หลักการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา พลังงานและพลังงานรวมใน

วงจรแมเหล็ก หลักการเครื่องจักรหมุน เครื่องจักรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดินมอเตอรกระแสตรง วิธีการ

ควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง 

  Magnetic circuits. Principles of electromechanical energy 

conversion. Energy and co-energy in magnetic circuits. Principles of rotating machines. 

DC machines. Starting method of DC motors. Speed control methods of DC motors. 

 

01205311 ไมโครโพรเซสเซอร 3(2-3-6) 

  (Microprocessor) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205215 และ 01205241 

  บทนําของไมโครโพรเซสเซอร โครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร การเขียน

โปรแกรมประกอบ เทคนิคสวนตอประสาน หนวยความจํา สวนตอประสานนําเขานําออก การ

ประยุกตใช ไมโครโพรเซสเซอรในระบบเครื่องมือ การประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรในระบบอัตโนมัติ 

การควบคุมการทํางานของฮารดแวรจริงดวยซอฟตแวรเพ่ือแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีซับซอนและ

ออกแบบชิ้นงาน 

  Introduction to microprocessors. Structure of microprocessors. 

Assembly programming. Interface techniques. Memories. Input-output interfaces. 

Applications of microprocessors in instrumentation systems. Applications of 

microprocessors in automation systems. Hardware and software interactions to solve 

complex electrical engineering problems and parts design. 
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01205312 ระบบควบคุมเชิงเสน 3(3-0-6) 

  (Linear Control Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

  แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบ ฟงกชันถายโอนและการแทนปริภูมิ

สถานะ แบบจําลองระบบบนโดเมนของเวลาและโดเมนของความถ่ี แผนภาพบล็อกและกราฟการไหล

ของสัญญาณ แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนองพลวัตของระบบ ระบบอันดับหนึ่งและระบบอันดับ

สอง การควบคุมแบบวงเปดและวงปด การควบคุมปอนกลับและความไวคาผิดพลาดท่ีสภาวะคงตัว 

ชนิดของการควบคุมแบบปอนกลับ แนวคิดและเง่ือนไขของเสถียรภาพของระบบ วิธีของการทดสอบ

เสถียรภาพ ทางเดินของราก การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมในโดเมนของเวลา การลงจุด     

โบเด การลงจุดไนควิซ การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุมในโดเมนของความถ่ี 

  Mathematical models of system. Transfer function and state-space 

representations. System models on time domain and frequency domain. Block diagram 

and signal flow graphs. Dynamic models and dynamic responses of systems. First and 

second order systems. Open-loop and closed-loop control. Feedback control and 

sensitivity. Steady-state error. Types of feedback control. Concepts and conditions of 

system stability. Methods of stability test. Root locus. Time domain analysis and design 

of control systems. Bode plots. Nyquist plots. Frequency domain analysis and design 

of control systems. 

 

01205314 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II 3(3-0-6) 

  (Electric Circuit Analysis II) 

  ความถ่ีเชิงซอนและการวิเคราะหในระนาบเอส ฟงกชัน วงจรขาย การ

ตอบสนองเชิงความถ่ี ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกตใชในการวิเคราะหวงจร เรโซแนนซและ

การสเกลวงจร วงจรคูควบ หมอแปลง วงจรขายสองทางเขา-ออก 

  Complex frequency and s-plane analysis.  Network function. 

Frequency response.  Laplace transformation and its application to circuit analysis. 

Resonance and scaling circuits. Coupled circuits. Transformer. Two-port networks. 
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01205321 หลักการส่ือสาร 3(3-0-6) 

  (Principles of Communications)  

  แบบจําลองการสื่อสารแบบใชสายหรือเคเบิล และแบบไรสายหรือสัญญาณวิทยุ 

สัญญาณและระบบเบื้องตน สเปกตรัมของสัญญาณและการประยุกตของอนุกรมฟูเรียรและผลการ

แปลงฟูเรียร การกล้ําสัญญาณแบบแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบีเอฟเอ็ม ดับเบิล

บีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบแอนะล็อก การกล้ําสัญญาณในแถบความถ่ีฐาน

สอง ทฤษฎีการชักตัวอยางของไนควิซตและการแจงหนวย การกล้ําสัญญาณแบบพัลสแอนะล็อก การ

กล้ําสัญญาณรหัสพัลส การกล้ําสัญญาณแบบเดลตา เทคนิครวมสัญญาณรวมสื่อ สายสงเบื้องตน การ

แพรกระจายคลื่นวิทยุสวนประกอบไมโครเวฟและการสื่อสาร การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเชิงแสง 

  Communication models, wire/cable and wireless/radio. 

Introduction to signal and system. Spectrum of signal and applications of Fourier series 

and transform. Analog modulation, AM, DSB, SSB, FM, NB/WBFM, PM. Noises in analog 

communication. Binary baseband modulation. Nyquist’s sampling theory and 

quantization. Pulse analog modulation. Pulse Code Modulation (PCM). Delta 

Modulation (DM). Multiplexing techniques. Introduction to transmission lines, radio 

wave propagation, microwave components and communication, satellite 

communications, optical communication. 

 

01205322 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

  (Microwave Engineering)  

  การทบทวนสมการแม็กเวลล คลื่นระนาบ สายสง ไมโครเวฟและทอนําคลื่น 

การวิเคราะหเครือขายไมโครเวฟ อิมพิแดนซกับแรงดันและกระแสสมมูล เมตริกซเอส กราฟการไหล

ของสัญญาณ การจับคูอิมพิแดนซและการจูน ตัวสั่นพองไมโครเวฟ การแบงกําลังและตัวคูตอระบุ

ทิศทาง ตัวกรองไมโครเวฟ เสนทางสื่อไมโครเวฟแบบจุดถึงจุด ระบบเรดาร การแพรไมโครเวฟ การวัด

ไมโครเวฟข้ันพ้ืนฐาน การใชงาน 

  Review of Maxwell’ s equations.  Plane waves.   Microwave 

transmission lines and waveguides.   Microwave network analysis.  Impedance and 

equivalent voltage and current. The s-matrix. Signal flow graphs. Impedance matching 

and tuning.  Microwave resonators. Power dividers and directional couplers. Microwave 

filters. Point-to-point microwave link.  Radar system. Microwave propagation.  Basic of 

microwave measurement. Applications.  
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01205323 การประมวลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Signal Processing) 

  การประมวลสัญญาณดิจิทัลเบื้องตน สัญญาณเวลาตอเนื่องและสัญญาณเวลา

ไมตอเนื่อง ระบบเวลาไมตอเนื่อง การแปลงฟูเรียรเวลาไมตอเนื่องและการแปลงฟูเรียรไมตอเนื่อง การ

แปลงซี ทฤษฎีการสุมและการแปลงอัตราสุม ระบบหลายอัตราและตัวกรองแบงค การแปลงเวฟเล็ตไม

ตอเนื่อง การวิเคราะหสเปกตรัมของระบบเชิงเสนไมเปลี่ยนแปลงตามเวลา การออกแบบตัวกรอง

ตอบสนองอิมพัลลจํากัดและการออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลลไมจํากัด วิธีความนาจะเปนในการ

ประมวลสัญญาณดิจิทัล การประยุกตใชงานการประมวลสัญญาณดิจิทัลในปจจุบันเบื้องตน 

  Introduction to digital signal processing (DSP). Continuous-time 

and discrete-time signals. Discrete-time systems. Discrete-time Fourier transform (DTFT) 

and discrete Fourier transform (DFT). Z-transform. Sampling theory and sampling rate 

conversion. Multi-rate systems and filter banks. Discrete wavelet transform (DWT). 

Spectral analysis of linear-time Invariance (LTI) system. Finite impulse response (FIR) 

filter design and infinite impulse response (IIR) filter design. Probabilistic methods in 

DSP. Introduction to current DSP applications. 

 

01205324 การส่ือสารแบบดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Communications) 

  ทบทวนความนาจะเปนและกระบวนการสุม ปริภูมิสัญญาณ ชวงกวางความถ่ี

ไนควิสท่ีต่ําท่ีสุด การตรวจหาสัญญาณ เอดับเบิลยูจีเอ็น เทคนิคการกล้ําสัญญาณแบบดิจิทัล ซิกมา

เดลตา การวิเคราะหสมรรถนะ การสมวาร อิคลอไรเซชัน ทฤษฎีขอมูลเบื้องตน การเขารหัส

แหลงกําเนิด การเขารหัสชองสัญญาณ ระบบหลายชองสัญญาณและหลายพาหะ เทคนิคสเปกตรัมแผ

ออก  ชองสัญญาณการเลือนหายแบบหลายวิถี 

  Review of probability and random process. Signal space. Minimum 

Nyquist bandwidth. Signal detections. AWGN. Digital modulation techniques. Sigma-

delta. Performance analysis. Synchronization. Equalization. Introduction of information 

theory. Source coding. Channel coding. Multichannel and multicarrier systems. Spread 

spectrum techniques. Multipath fading channels. 
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01205325 เครือขายส่ือสารและสายสง 3(3-0-6) 

  (Communication Network and Transmission Lines) 

  การสื่อสารแบบมีสายและไรสาย เครือขายแบบมีสาย เมตริกซพารามิเตอร วาย 

ซี เอฟ จี เอช ความสัมพันธ การเชื่อมตอและวงจรพ้ืนฐาน การแปลงเครือขาย ปริมาณการสง เทคนิค

การสรางวงจรสงสัญญาณ วงจรกรองความถ่ี ตัวลดทอน ความเขากันไดของอิมพีแดนซ ทฤษฏีสายสง 

สมการ ผลเฉลยสําหรับความถ่ีต่ํา กลาง และ สูง คาคงท่ีปฐมภูมิ คาคงท่ีทุติยภูมิ คลื่นตกกระทบและ

คลื่นสะทอน อัตราสวนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะของสายสงท่ีตอดวยโหลดวงจรเปด โหลดวงจรปดและโหลด

วงจรลัด สายสงท่ีมีสภาพไรความสูญเสีย และ สายสงท่ีมีสภาพความสูญเสียต่ํา การสะทอนในเชิงเวลา 

แผนภาพการสะทอน สัญญาณรบกวนขามสายจากตนทาง สัญญาณรบกวนขามสายจากปลายทาง 

ความแตกตางในการสงสัญญาณ สายท่ีไมมีการหอหุม สายโคแอ็กซเชียลและมาตรฐานของสายไฟ 

  Wire and wireless communication. Wire communication network. 

Y, Z, F, G, H matrix. Relation. Connection and basic circuits. Network transformation. 

Transmission quantities. Signal transmission circuit techniques. Wave filters. Attenuator. 

Impedance matching. Transmission line theory. Equation. Solution for low, medium, 

high frequencies. Primary and secondary constant. Incident and reflected waves. 

Standing wave ratio. Line characteristics for open, short, terminated load. Lossless and 

lossy lines. Reflections in time domain. Bounce diagrams. Near-end and far-end 

crosstalk. Differential signaling. Composite line, types of cable, unshielded twisted pair, 

coaxial cable and current cable standards. 

 

01205326 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย I 3(3-0-6) 

  (Data Communications and Networks I) 

  การสื่อสารขอมูลและเครือขายเบื้องตน สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น เกณฑ

วิธีการติดตอแบบจุดตอจุดและการเชื่อมโยง แบบจําลองการประวิงในเครือขายขอมูล เกณฑวิธีในการ

ควบคุมการเขาถึงตัวกลาง การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล การควบคุมอัตราการไหล ความม่ันคงของ

เครือขาย เครือขายคลาวด สถาปตยกรรมและระบบ 

  Introduction to data communications and networks. Layered 

network architectures. Point-to-point protocols and links. Delay models in data 

networks. Medium-access control protocols. Routing in data networks. Flow control. 

Network security. Cloud network. Architecture and system. 

 

 

 



Page 30 of 67 
 

 

01205327 การส่ือสารเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

  (Mobile Communications) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205321 

  ระบบสื่ อสารไรสาย  ทฤษฎี และหลักการของระบบสื่ อสารเคลื่ อน ท่ี 

ลักษณะเฉพาะและผลกระทบของการแพรกระจายวิทยุเทคนิคการกล้ําสัญญาณ การเขารหัสเสียงพูด 

การเขารหัสชองสัญญาณหลากหลาย เทคนิครวมสงสัญญาณรวมสื่อสวนประกอบการเชื่อมระหวางกัน

สําหรับระบบสื่อสารเคลื่อนท่ีมาตรฐานของการสื่อสารเคลื่อนท่ีปจจุบัน 3จี 4จี 5จี และสูงข้ึนไป ระบบ

เซลลูลาร การจัดการการเขาถึงหลายทางและการแทรกสอด ความจุชองสัญญาณไรสาย ความจุหลาย

ผูใช ระบบไมโม 

  Wireless communication system. Theory and principle of mobile 

communication system. Characteristic and impact of radio propagation. Modulation 

techniques. Speech coding. Diversity channel coding. Multiplexing technique. 

Interconnection components for mobile communication system. Standards of current 

mobile communication, 3G, 4G, 5G and beyond. Cellular systems. Multiple access and 

interference management. Capacity of wireless channels. Multiuser capacity. MIMO 

system. 

 

01205328 การส่ือสารเสนใยนําแสง 3(3-0-6) 

  (Optical Fiber Communications) 

  ทอนําคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเง่ือนไขของการแพรกระจาย 

โครงสรางและแบบชนิดของเสนใยนําแสงพารามิเตอรของเสนใยนําแสง การผลิตเสนใยนําแสง ชนิดของ

สายนําแสง เครื่องสงเชิงแสง เครื่องรับเชิงแสง การเสื่อม การลดทอนและการขยายออกของสัญญาณใน

การเชื่อมโยงเสนใย เครื่องทวนและเครื่องขยายทางแสง การคํานวณงบประมาณการเชื่อมโยง การรวม

สงสัญญาณในระบบการเชื่อมโยงเชิงแสง เอฟทีทีเอกซเบื้องตน 

  Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions. 

Structure and types of optical fiber. Optical fiber parameters. Optical fiber production. 

Optical cable types. Optical transmitters. Optical receivers. Signal degradations, 

attenuation and dispersion in fiber link. Optical repeaters and amplifiers. Link budget 

calculation. Multiplexing in optical link system. Introduction to FTTx. 
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01205329 วิศวกรรมสายอากาศ 3(3-0-6) 

  (Antenna Engineering) 

  นิยามมูลฐานและทฤษฎี แหลงกําเนิดแบบจุดชนิดไอโซทรอปก กําลังและ

แบบอยางสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย ประสิทธิภาพ โพลาไรเซชัน อิมพีแดนซขา

เขาและแบนดวิดท สมการการสงฟรีซ การแผพลังงานจากสวนยอยกระแส ผลจากกราวด สมบัติการแผ

พลังงานของสายอากาศเสนลวด สายอากาศแบบอะเรย สายอากาศยูดา-ยากิและสายอากาศแบบราย

คาบล็อก สายอากาศแบบชอง สายอากาศแถบไมโคร  สายอากาศสมัยใหมสําหรับการใชงานในปจจุบัน 

การวัดคุณลักษณของสายอากาศ 

  Basic definitions and theory. Isotropic point source. Power and 

field patterns. Directivity and gain. Efficiency. Polarization. Input impedance and 

bandwidth. Friis transmission equation. Radiation from current elements. Ground 

effects. Radiation properties of wire antenna. Array antenna. Yagi-Uda antenna and log-

periodic antenna. Aperture antenna. Microstrip antenna. Modern antenna for current 

applications. Antenna characteristics measurement. 

 

01205331 การออกแบบและการทําใหเกิดผลการประมวลสัญญาณดิจิทัล  3(3-0-6) 

  (Digital Signal Processing Design and Implementation)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205323 

  ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและเครื่องมือในการพัฒนา การทําใหเกิดผล

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเวลาจริง การออกแบบวงจรกรองในทางปฏิบัติ ผลกระทบความยาวคําท่ี

จํากัด การทําใหเกิดผลการแปลงฟูเรียรแบบรวดเร็ว การแปลงโคไซนไมตอเนื่อง การทําใหเกิดผลของ

ข้ันตอนวิธีการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล ตัวกรองแบบปรับตัวเบื้องตน การประยุกตการประมวลผล

สัญญาณดิจิทัล 

  Digital signal processing system and development tools. Real-time 

digital signal processing implementation. Practical filter design. Finite word length 

effects. Fast Fourier transform. Discrete cosine transform. Implementation of digital 

signal processing algorithms. Introduction to adaptive filters. Digital signal processing 

applications. 
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01205341 วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II 3(3-0-6) 

  (Electronic Circuits and Systems II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  การตอบสนองเชิงความถ่ีของบีเจที เจเฟท และวงจรขยายหลายข้ัน ผลมิลเลอร

วงจรสะทอนกระแสและวงจรกําเนิดกระแส วงจรขยายผลตางแบบไบเฟทไบมอสและไบซีมอส 

ลักษณะเฉพาะของออปแอมป วงจรกรองออปแอมปแบบแอ็กทิฟ การวิเคราะหระบบปอนกลับทางลบ 

วงจรออสซิลเลเตอรแบบปรับแตง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

  Frequency responses of BJT, JFET and multistage amplifiers. Miller 

effect. Current mirror and current source circuits. BiFET, BiMOS and BiCMOS differential 

amplifiers. Op amp characteristics. Op amp active filters. Negative feedback system 

analysis. Tuned-oscillator circuits. Power electronic devices. 

 

01205342 อิเล็กทรอนิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6)  

  (Solid-State Electronics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242  

  ความรูเบื้องตนของสิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา โครงสรางแถบพลังงานของผลึก

ความรูเบื้องตนทางทฤษฎีควอนตัมของสารก่ึงตัวนําในสภาวะสมดุล การเคลื่อนยายของพาหะในสารก่ึง

ตัวนํา ความรูเบื้องตนของรอยตอสารก่ึงตัวนํา ทรานซิสเตอรรอยตอสองข้ัวทรานซิสเตอรผลสนามไฟฟา

ข้ัวเดี่ยว 

  Introduction to semiconductor devices. Energy band structure of 

crystals. Introduction to quantum theory of semiconductors in equilibrium. Transport 

of carriers in semiconductors. Introduction to semiconductor junctions. Bipolar junction 

transistor. Unipolar field-effect transistor. 

 

01205343 ระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก 3(3-0-6) 

  (VLSI Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร การสรางเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจร

รวมและกระบวนการผลิต เทคนิคและเกณฑสําหรับการออกแบบวงจรรวม การคาดเดาสมรรถนะโดย

แคดและเครื่องมือการจําลองแบบ การหาคาสมรรถนะของวงจรซีมอสใหเหมาะสมท่ีสุด ทฤษฎีของเอฟ

พีจีเอและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การสรางวงจรตนแบบวงจรรวมขนาดใหญโดยใชวีเอชดีแอล การ

ทดสอบและการหาคาเหมาะสมท่ีสุด 
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  Theories and models of MOS transistor. CMOS gate construction. 

Integrated circuit technology and fabrication process. Techniques and rules for IC 

design. Performance estimation using CAD and simulation tools. Optimizing the 

performance of CMOS circuits. Theories of FPGA and related technologies. Prototyping 

VLSI circuits using VHDL. Testing and optimizing. 

 

01205344 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  (Industrial Electronics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  วงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับขอมูล อุปกรณสารก่ึง

ตัวนํากําลัง อุปกรณอินพุตและเอาตพุตสําหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม หลักการพ้ืนฐานของวงจร

อิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง วงจร

อินเวอรเตอรและรีเลยชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมสําหรับมอเตอรกระแสตรง มอเตอรกระแสสลับ 

และมอเตอรสําหรับวัตถุประสงคพิเศษ หุนยนต อุตสาหกรรมและการสื่อสารระหวางเครื่องจักรกล

อัจฉริยะ 

  Electronic circuits for automatic manufacturing. Data acquisition 

circuits. Power semiconductor devices. Input and output devices for industrial control. 

Basic principles of power electronic circuits. Controlled rectifiers. DC-to-DC converters. 

Inverters and solid-state relay. Controller circuits for DC motors. AC motors and 

special-purpose motors. Industrial robots and data communication between intelligent 

machines. 

 

01205345 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกในเทคโนโลยีซีมอส 3(3-0-6) 

  (Design of Analog CMOS Integrated Circuits) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  ความรูพ้ืนฐานในการออกแบบวงจรแอนะล็อก ฟสิกสของทรานซิสเตอรแบบ

มอส วงจรขยายแบบเสตจเดี่ยวและแบบหลายเสตจ วงจรสะทอนกระแส วงจรขยายแบบดิฟเฟอเรน

เชียล การปอนกลับในวงจรแอนะล็อก ฟสิกสของสัญญาณรบกวน เทคนิคการออกแบบวงจรสัญญาณ

รบกวนต่ํา วงจรขยายเชิงดําเนินการ เสถียรภาพและการชดเชยความถ่ี คอมพิวเตอรชวยในการ

ออกแบบ 
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  Basic knowledge in analog circuit design. Physics of MOS 

transistors. Single-stage/multistage amplifiers. Current mirrors. Differential amplifiers. 

Feedback in analog circuits. Physics of noise. Low-noise design techniques. Operational 

amplifiers. Stability and frequency compensation. Computer-aided design (CAD).  

 

01205346 การออกแบบระบบฝงตัว 3(3-0-6) 

  (Embedded System Design) 

  แนวคิดของฮารดแวรฝงตัว แนวคิดของซอฟตแวรฝงตัว หลักการออกแบบ

ระบบฝงตัว หลักการพัฒนาและทดสอบระบบฝงตัว หลักการและการประยุกตระบบปฏิบัติการแบบ

เวลาจริงสําหรับระบบฝงตัว 

  Embedded hardware concept. Embedded software concept. 

Principle of embedded system design. Principle of embedded system development 

and testing. Principle and application of real-time operating system for embedded 

system. 

 

01205347 นาโนเทคโนโลยีและนาโนอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Nanotechnology and Nanoelectronics)  

  นาโนเทคโนโลยีเบื้องตน การสรางโครงสรางในระดับนาโนเมตร การวิเคราะห

โครงสรางในระดับนาโนเมตร โครงสรางควอนตัมแบบศูนยมิติ หนึ่งมิติ และสองมิติ อุปกรณอิเล็กตรอน

เดี่ยว หลอดนาโนคารบอน กราฟนอิเล็กทรอนิกส ชิปดีเอ็นเอ ควอนตัมดอต เมมส/เนมส สปนทรอนิกส 

  Introduction to nanotechnology. Nanoscale fabrication. Nanoscale 

characterisations. 0D quantum structure, 1D quantum structure, and 2D quantum 

structure. Single electron devices. Carbon nanotubes. Graphene electronics. DNA chips. 

Quantum dot. MEMS/NEMS. Spintronics. 

 

01205348 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electrical Engineering Materials) 

  โครงสรางของวัสดุ สมบัติทางไฟฟาของวัสดุ สมบัติทางแมเหล็กของวัสดุ สมบัติ

ทางแสงของวัสดุ ตัวนําไฟฟา บทนําอุปกรณสารก่ึงตัวนํา สภาพนํายวดยิ่ง ไดอิเล็กทริกของแข็ง 

ของเหลวและแกส การประยุกตใชวัสดุในอุปกรณไฟฟากําลัง  
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  Structure of materials. Electrical properties of materials. Magnetic 

properties of materials.  Optical properties of materials.  Electrical conductors. 

Introduction to semiconductor devices.  Superconductivity.  Solid, liquid and gas 

dielectrics. Applications of materials in electrical power devices. 

 

01205349 วิทยาศาสตรอุณหภาพสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Thermal Sciences for Electrical Engineers) 

  หลักการพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร กฎของอุณหพลศาสตร กฎของกาซอุดม

คติ กลศาสตรของไหล การเผาไหมการถายเทความรอน อุปกรณการไหลแบบคงตัว วัฏจักรทําความเย็น 

การไหลภายในและภายนอก การจัดการความรอนในระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

  Fundamental concepts of thermodynamics. Law of 

thermodynamics. Ideal gas law. Fluid mechanics. Combustion. Heat transfer. Steady 

flow devices. Refrigeration cycles. Internal and external flows. Heat management in 

electrical and electronic systems. 

 

01205351 การแปลงผันพลังงานกลไฟฟา II 3(3-0-6) 

  (Electromechanical Energy Conversion II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205251 

  หมอแปลงเฟสเดียวและสามเฟส โครงสรางเครื่องจักรกระแสสลับ เครื่องจักร

ประสานเวลา เครื่องจักรเหนี่ยวนําแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส สมรรถนะในสถานะคงตัวและการ

วิเคราะหของเครื่องจักรเหนี่ยวนําและเครื่องจักรประสานเวลา โครงสรางและสมรรถนะของมอเตอร

เฟสเดียว การปองกันเครื่องจักร 

  Single phase and three phase transformers. AC machine structure. 

Synchronous machines. Single phase and three phase induction machines. Steady 

state performance and analysis of induction machines and synchronous machines. AC 

single phase motor structure and performance. Protection of machines. 
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01205352 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I 3(3-0-6) 

  (Electric Power System Analysis I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

  ระบบผลิตกําลังไฟฟา ระบบสงและระบบจําหนายกําลังไฟฟา การใชประโยชน

ของกําลังไฟฟา หลักมูลของระบบกักเก็บพลังงาน หลักมูลของการคํานวณและการวิเคราะหระบบไฟฟา

กําลัง คุณลักษณะเฉพาะและแบบจําลองของเครื่องกําเนิด คุณลักษณะเฉพาะและแบบจําลองของหมอ

แปลงไฟฟากําลัง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายสง พารามิเตอรและแบบจําลองของสายเคเบิล 

หลักมูลของการคํานวณหาคาความผิดพรอง 

  Electrical power generation systems. Electrical power transmission 

and distribution systems. Electric power utilization. Fundamental of energy storage 

systems. Fundamental of electric power systems calculation and analysis. Generator 

characteristics and models. Power transformer characteristics and models. 

Transmission line parameters and models. Fundamental of fault calculation. 

 

01205353 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  (Power System Protection)  

  หลักมูลแนวปฏิบัติการปองกัน หมอแปลงและตัวแปลงสัญญาณตรวจวัด 

อุปกรณปองกันและระบบปองกัน การปองกันกระแสเกินและความผิดพรองลงดิน การปองกันแบบ

ผลตาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลยระยะทาง การปองกันสายสงโดยใชรีเลยนําทาง การปองกัน

มอเตอร การปองกันหมอแปลง การปองกันเครื่องกําเนิด การปองกันในเขตของบัส อุปกรณปองกัน

ดิจิทัลเบื้องตน 

  Fundamental of protection practices. Instrument transformer and 

transducers. Protection devices and protection systems. Overcurrent and earth fault 

protection. Differential protection. Transmission line protection by distance relaying. 

Transmission line protection by pilot relaying. Motor protection. Transformer 

protection. Generator protection. Bus zone protection. Introduction to digital 

protection devices. 
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01205354 การออกแบบระบบไฟฟาในอาคาร 3(3-0-6) 

  (Electrical System Design in Buildings)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205211 

  แบบแผนการจายกําลัง มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา ขอพึงปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัยในการติดต้ังระบบไฟฟา อุปกรณและเครื่องมือทางไฟฟา การคํานวณและการประมาณโหลด 

สายไฟฟาและเคเบิล ระบบการตอลงดินสําหรับการติดต้ังระบบไฟฟา รางเดินสาย การออกแบบวงจร

แสงสวางและอุปกรณ การออกแบบวงจรมอเตอร การคํานวณกระแสลัดวงจร ตารางโหลด ตารางสาย

ปอนและตารางหลัก การปรับปรุงตัวประกอบกําลังและการออกแบบวงจรคลังตัวเก็บประจุ 

  Power distribution schemes.  Standards for electrical installation. 

Codes of conduct for safety in electrical installation. Electrical equipment and 

apparatus. Load calculation and estimation. Electrical wires and cables. Grounding 

system for electrical installation. Raceway. Lighting and appliances circuit design. Motor 

circuit design. Short-circuit calculation. Load, feeder and main schedules. Power factor 

improvement and capacitor bank circuit design. 

 

01205355 โรงจักรไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  (Electric Power Plants) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205251 

  เสนโคงโหลด โรงจักรกําลังดีเซล โรงจักรกําลังไอน้ํา โรงจักรกําลังกังหันแกส 

โรงจักรกําลังความรอนรวม โรงจักรกําลังน้ํา โรงจักรกําลังนิวเคลียร แหลงกําเนิดพลังงานหมุนเวียน 

ชนิดสถานีไฟฟายอย อุปกรณในสถานีไฟฟายอย การวางตําแหนงของสถานีไฟฟายอย การทํางานแบบ

อัตโนมัติของสถานีไฟฟายอย การปองกันฟาผาสําหรับสถานีไฟฟายอย ระบบการตอลงดิน 

  Load curve. Diesel power plant. Steam power plant. Gas turbine 

power plant. Combined cycle power plant. Hydro power plant. Nuclear power plant. 

Renewable energy resources. Type of substation. Substation equipment. Substation 

layout. Substation automation. Lightning protection for substation. Grounding systems. 
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01205356 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 3(3-0-6) 

  (High-Voltage Engineering) 

  การกําเนิดและการใชประโยชนไฟฟาแรงสูง เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง 

สนามไฟฟาและเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวนของไดอิเล็กทริกท่ีเปนแก็ส ของเหลว และของแข็ง 

การทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง การปองกันฟาผา การประสานสัมพันธการฉนวน 

  Generation and uses of high-voltage.  High-voltage measurement 

techniques. Electric filed and insulation techniques. Breakdown of gas, liquid and solid 

dielectrics.  Test of high-voltage material and equipment.  Lightning protection. 

Insulation coordination. 

 

01205357 การขับเคล่ือนดวยไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electric Drives) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205351 

  การประยุกตใชงานการขับเคลื่อนดวยไฟฟาในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 

สวนประกอบของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา คุณลักษณะของโหลด ยานการทํางานท้ังสี่ยานของการ

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา วิธีการเรงความเร็วและวิธีการเบรกมอเตอร ชุดสงกําลังและการคํานวณหาขนาด 

คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็วรอบของมอเตอรไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังในงานขับเคลื่อนดวย

ไฟฟา การขับเคลื่อนมอเตอรกระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอรกระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนแบบ   

เซอรโว 

  Applications of electric drives in industrial automation. Electric 

drive components. Load characteristics. Four quadrant operating regions of electric 

drives. Accelerating and braking methods of motors. Power transmission and sizing 

calculation. Torque-speed characteristics of electric motors. Power electronic devices 

for drive applications. DC motor drives. AC motor drives. Servo drives systems. 

 

01205358 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) 

  (Renewable Energy) 

  บทนําของระบบพลังงานและแหลงพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของแหลง

พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ความแตกตางของเทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน 

ตัวอยางพลังงานหมุนเวียนเชน พลังงานแสงอาทิตย ลม ชีวมวล ความรอนใตพิภพ กาซชีวภาพ ปฏิกูล

ของแข็งทองถ่ิน พลังงานคลื่น เซลลเชื้อเพลิง การจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ขอบังคับ และนโยบายท่ี

เก่ียวกับพลังงานหมุนเวียน การณลักษณะทางเศรษฐศาสตร  
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  Introduction to energy systems and renewable energy resources. 

Potential of renewable resources in Thailand.  Difference of conventional and 

renewable energy technologies. Renewable technologies such as solar, wind, biomass, 

geothermal, biogas, municipal solid waste, wave energy, fuel cell.  Energy storages. 

Laws, regulations, and policies of renewable energy. Economics aspects. 

 

01205359 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3(3-0-6) 

  (Power Electronics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  ลักษณะเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง หลักการทํางานของเครื่อง

แปลงผันกําลัง เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง 

เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสสลับ เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับ 

  Characteristics of power electronics devices. Principles of power 

converters. AC to DC converter. DC to DC converter. AC to AC converter. DC to AC 

converter. 

 

01205361 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Energy Storage Systems) 

  ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟาเบื้องตน เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา 

ระบบกักเก็บพลังงานเชิงกล ระบบกักเก็บพลังงานความรอน ระบบกักเก็บพลังงานเคมี ระบบกักเก็บ

พลังงานไฟฟา การประยุกตใชระบบกักเก็บพลังงานในกริดอัจฉริยะ พลังงานทดแทน ยานยนตไฟฟา 

  Introduction to energy storage system. Technologies of energy 

storage system. Mechanical energy storage system. Thermal energy storage system. 

Chemical energy storage system. Electrochemical energy storage system. Electrical 

energy storage system. Application of energy storage system in smart grid. Renewable 

energy. Electric vehicles. 
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01205362 ยานยนตไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electric Vehicles) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205251 หรือพรอมกัน 

  การใชพลังงานไฟฟาในภาคขนสง พลศาสตรยานยนตพ้ืนฐาน ระบบขับเคลื่อน

ของยานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟา ยานยนตไฟฟาแบบไฮบริด ยานยนตไฟฟาแบบปลั๊กอินไฮบริด 

องคประกอบของยานยนตท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟา มอเตอรสําหรับยานยนตไฟฟา คอนเวอรเตอร  ระบบ

การกักเก็บพลังงานไฟฟา พ้ืนฐานเครื่องอัดประจุ การเชื่อมตอยานยนตไฟฟากับกริดและโครงสราง

พ้ืนฐานดานไฟฟา 

  Transportation electrification. Basics of automotive dynamics. 

Electric vehicle drive-train systems. Electric vehicles. Hybrid electric vehicles. Plug-in 

hybrid vehicles. Components of electric-powered vehicles; Motors for electric vehicles. 

Converters. Electric energy storage systems. Fundamentals of chargers. Vehicle-to-Grid 

interface and electrical infrastructure. 

 

01205363 การใชงานเครื่องแปลงผันกําลังในงานวิศวกรรมไฟฟา 1(0-3-2) 

  (Applications of Power Converters in Electrical Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังในงานแปลงผันกําลังไฟฟา ปฏิบัติการ

ทดสอบเครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสตรง เครื่อง

แปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับเฟสเดยีว เครื่องแปลงผันกระแสตรงเปนกระแสสลับสามเฟส วงจร

สวิตชิ่งความถ่ีสูง การรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาและตัวกรอง 

  Operating power electronics devices in power converters. 

Experiments on AC to DC converters, DC to DC converter, single-phase DC to AC 

converter, and three-phase DC to AC converter. High frequency switching circuits. 

Electromagnetic interference and filters. 
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01205371 ตัวรับรูกระบวนการและตัวแปรสัญญาณ 3(3-0-6) 

  (Process Sensors and Transducers) 

  อุปกรณการวัดและควบคุมเบื้องตน ตัวแปรสัญญาณแบบแอนะล็อกและแบบ

ดิจิทัล  ตัวรับรูตําแหนง ความเร็วและความเรง เทคนิคการวัดความดัน ตัวสงคาผลตางความดัน  การ

วัดอัตราการไหลของไหลรวมถึงมาตรวัดปฐมภูมิ มาตรวัดทุติยภูมิและวิธีการพิเศษ  การวัดอุณหภูมิ

รวมถึงวิธีไมใชไฟฟา วิธีไฟฟา และวิธีการแผรังสี ประเภทของการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ

ของเหลวโดยตรง การวัดระดับของเหลวโดยออมรวมถึงวิธีความดันอุทกสถิต วิธีทางไฟฟาและวิธีการ

พิเศษ  ตัวรับรูความเปนกรดเปนดาง อุปกรณควบคุมสัญนิยม 

  Introduction to measurement and control devices. Analog and 

digital transducers. Distance, velocity and acceleration sensors. Pressure measurement 

techniques. Differential pressure transmitter. Fluid flow measurement includes primary 

meters, secondary meters and special method. Measurement of temperature includes 

nonelectric methods, electric method and radiation method. Types of liquid level 

measurement, direct liquid level measurement, indirect liquid level measurement 

includes hydrostatic pressure methods, electrical methods and special methods. pH 

Sensor. Conventional controller. 

 

01205372  ระบบควบคุมดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Control Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205312 

  ระบบเชิงเสนแบบไมตอเนื่องและการแปลงซี การจําลองแบบไมตอเนื่องของ

ระบบแบบตอเนื่อง ระบบการสุมขอมูล การออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลโดยใชวิธีการแปลง การ

ออกแบบระบบควบคุมดิจิทัลโดยใชวิธีปริภูมิสถานะ 

  Linear discrete systems and the Z-transform. Discrete simulation 

of continuous systems. Sampled data systems. Digital controller design using transform 

methods. Digital controller design using state space methods. 
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01205373 ระบบควบคุมฝงตัว 3(3-0-6) 

  (Embedded Control Systems)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205311 

  บทนําระบบควบคุมฝงตัว ภาษาการโปรแกรม ระบบปฏิบัติการเวลาจริง การ

เชื่อมตอระหวางเซนเซอร ตัวขับเราและตัวควบคุมฝงตัว ประยุกตทฤษฎีระบบควบคุม อัลกอริทึม และ

การประยุกตในระบบควบคุมฝงตัว 

  Introduction to embedded control systems. Programming 

language. Real-time operating systems. Interfaces between sensors, actuators, and 

embedded controllers. Applied control theory. Algorithms and implementations in 

embedded control systems. 

 

01205374 การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  

  (Industrial Automation and Control) 

  ตัวรับรูและตัวขับเราแบบตรรกะ รีเลยและวงจรรีเลย ตัวจับเวลาและตัวนับใน

วงจรรีเลย ตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได คําสั่งพ้ืนฐานของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได คําสั่งตัวจับ

เวลาและตัวนับของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได คําสั่งควบคุมของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได  

เทคนิคการออกแบบและการโปรแกรมตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมไดสําหรับการควบคุมอัตโนมัติในงาน

อุตสาหกรรม ตัวรับรูและตัวขับเราแบบแอ-นะล็อก  ความรูเบื้องตนของตัวควบคุมแบบแอนะล็อก 

โครงขายตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมไดและการเชื่อมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร  

  Logical sensors and actuators. Relay and relay circuits. Timer and 

counter in relay circuits.  Programmable logic controllers.  Basic programmable logic 

controller instructions. Timer and counter programmable logic controller instructions. 

Control programmable logic controller instructions.  Design techniques and 

programmable logic controller programming for industrial automation controls. Analog 

sensors and actuators. Introduction of Analog controls, programmable logic controller 

networks, human-machine interfaces. 
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01205375 วิทัศนเครื่องจักรในวิทยาการหุนยนต 3(3-0-6) 

  (Machine Vision in Robotics)  

  การประมวลผลภาพข้ันพ้ืนฐาน การแปลงเอกพันธ จลนศาสตร เซ็นเซอรท่ี

เก่ียวของกับวิทัศนเครื่องจักร ความสัมพันธระหวางวัตถุระนาบกับภาพของวัตถุดังกลาว การบิดภาพ 

ความสัมพันธเชิงจลนศาสตรระหวางกลองกับหุนยนต วัตถุ และเซ็นเซอรตาง ๆ การโปรแกรมวิทัศน

เครื่องจักร 

  Fundamental image processing. Homogeneous transformation. 

Kinematics. Sensors related to machine vision. Homography. Image warping. Kinematic 

relationships between cameras and robots, objects, and sensors. Machine vision 

programming. 
 

01205376 การออกแบบและสรางผลิตภัณฑตนแบบ 3 มิต ิ 3(3-0-6) 

  (3D Product Design and Prototyping)  

  เทคโนโลยีการสรางตนแบบเร็ว แนวคิดของการข้ึนรูปของวัสดุตางๆ ระบบแคด

และแคม การออกแบบผลิตภัณฑแบบ 3 มิติ  การสรางตนแบบ 3 มิติ ฮารดแวรและโปรแกรมสําหรับ

เครื่องจักรสรางผลิตภัณฑตนแบบ 3 มิติ 

  Rapid prototype technologies. Concepts of material forming. CAD 

and CAM. 3D product design, 3D prototyping. Hardware and software of 3D rapid 

prototype machine.  

 
 

01205377 ระบบปญญาประดิษฐสําหรับหุนยนต 3(3-0-6) 

  (Artificial Intelligence System for Robots)  

  ระบบหุนยนต ตัวตรวจวัดชนิดตางๆ แนวคิดของความมีเหตุผล เอเจนต

อัจฉริยะ  เครื่องสถานะจํากัด ข้ันตอนวิธีการคนหา ตรรกศาสตรคลุมเครือ ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม วิ

ทัศนเครื่องจักร ภาพสามมิติจากกลองสเตอริโอ การประมวลผลภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

การเรียนรูของเครื่อง ตนไมการตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียม การประยุกตใชปญญาประดิษฐ

สําหรับหุนยนตอุตสาหกรรมและหุนยนตบริการ  

  Robot system. Sensors. Concept of rationality. Intelligent agents. 

Finite state machine. Searching algorithm. Fuzzy logic. Genetic algorithms. Machine 

vision. 3D image via stereo vision camera. Image processing. Natural language 

processing. Machine learning. Decision trees. Neural network. Applications of artificial 

intelligence in industrial robots and service robots.  
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01205381 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและอุปกรณส่ือสาร 1(0-3-2) 

  (Communication Architecture and Devices Laboratory) 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับสถาปตยกรรมของระบบสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

การเขารหัสแหลงขาวสาร เทคนิคการกล้ําสัญญาณ การเขารหัสชองสัญญาณ อุปกรณไมโครเวฟ 

สายอากาศและการวัดพารามิเตอร 

  Laboratory on analog and digital communication architecture. 

Source coding. Modulation techniques. Channel coding. Microwave devices. Antennas 

and parameter measurement. 

 

01205382 ปฏิบัติการระบบและเครือขายส่ือสาร 1(0-3-2) 

  (Communication Systems and Networks Laboratory) 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับระบบและเครือขายสื่อสาร ระบบออกอากาศ เทคนิคการ

เขารวมใชชองสัญญาณองคประกอบของเครือขาย เครือขายเฉพาะบริเวณเสมือน การเชื่อมตอระหวาง

เครือขายเฉพาะบริเวณเสมือน 

  Laboratory on communication systems and networks. Broadcasting 

systems. Multiple access techniques. Network components. Virtual local area network. 

Internetworking of virtual area network. 

 

01205383 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล 1(0-3-2) 

  (Digital Signal Processing Laboratory)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205323 

  ชุดประกอบการประมวลสัญญาณเริ่มตนเบื้องตน การเรียนรูเครื่องมือประกอบ

รหัสคําสั่ง การทดสอบชุดประกอบการประมวลสัญญาณเริ่มตน การควบคุมการแปลงสัญญาณแอนะล็

อกเปนดิจิทัล และแปลงสัญญาณดิจิทัลเปนแอนะล็อก การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลลจํากัด 

การออกแบบตัวกรองตอบสนองอิมพัลลไมจํากัด การทําใหเกิดผลของการแปลงฟูเรียรแบบเร็ว 

  Introduction to digital signal processing starter kit (DSK). Code 

composer tools learning. Digital signal processing starter kit testing. Analog to digital 

and digital to analog signals conversion control. Finite impulse response (FIR) filter 

design. Infinite impulse response (IIR) filter design. Implementation of fast Fourier 

transform (FFT). 
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01205384 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา 1(0-3-2) 

  (Electromechanical Energy Conversion Laboratory)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205251 หรือพรอมกัน 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาการแปลงผันพลังงานกลไฟฟา I และเรื่อง

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  Laboratory experiments on topics in Electromechanical Energy 

Conversion I and other related topics. 
 

 

01205385 ปฏิบัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  (Electronics Design Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  การออกแบบและวิเคราะหวงจรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร การสรางตนแบบ 

การทดสอบและการแกปญหาจุดผิดของวงจรอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหผลการทดลองและนําเสนอ

ภาพขอมูล การนําเสนอชิ้นงานและการเตรียมรายงานสรุปผลโครงงานการออกแบบ  

  Computer-aided design and analysis tools. Prototyping, testing, 

and debugging of electronic circuits. Analysis of experimental data and data 

visualization. Demonstration and report preparation of the design project. 

 

01205386 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 1(0-3-2) 

  (Electronics Engineering Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205241 และ 01205242 

  วงจรทรานซิสเตอรประยุกต วงจรออปแอมปประยุกต วงจรอิเล็กทรอนิกส

กําลัง การสรางวงจรตรรกะเชิงจัดหมูและเชิงลําดับดวยอุปกรณลอจิกแบบโปรแกรมได แคดสําหรับ

วงจรพิมพ แคตสําหรับวงจรแอนะล็อกและดิจิทัล 

  Applied transistor circuit. Applied op-amp circuit. Power 

electronics circuit. Combinational and sequential logic circuit implementation by 

programmable logic device. CAD for printed circuit board. CAD for analog and digital 

circuit. 
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01205388 ปฏิบัติการการควบคุมและเครื่องมือวัด 1(0-3-2) 

  (Control and Measurement Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205312 หรือพรอมกัน 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟาและวิชาระบบควบคุม

เชิงเสน 

  Laboratory for Electrical Measurements and Instruments, and 

Linear Control Systems. 

 

01205389 ปฏิบัติการการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

  (Industrial Automation and Control Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205374 หรือพรอมกัน 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม 

  Laboratory for Industrial Automation and Control. 

 

01205391 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟา 1(1-0-3) 

  (Electrical Engineering Project Preparation) 

  ทักษะการทําโครงงานและหัวขอท่ีนาสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

  Skills for project work and interesting project in electrical 

engineering. 

 

01205399 การฝกงาน 1 

  (Internship)  

  การฝกงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาในสถานประกอบการเอกชน หนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

และไมนอยกวา 30 วันทําการ เพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  Internship for Electrical Engineering in private enterprises, 

government agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours 

and at least 30 workdays in order to get experiences from the assignment. 
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01205411 การวิเคราะหเชิงซอนทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Complex Analysis in Electrical Engineering) 

  จํานวนเชิงซอนและฟงกชันเชิงซอน สมการโคชี-รีมันน ฟงกชันวิเคราะห 

ฟงกชันฮารมอนิก ทฤษฎีบทอินทิกรัลของโคชีอนุกรมเทยเลอรและโลรองต ทฤษฎีบทเรซิดิว การหา

ปริพันธเชิงซอน การสงคงรูป การประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา 

  Complex number and complex functions. Cauchy-Riemann 

equation. Analytic functions. Harmonic function. Cauchy integral theorem. Taylor and 

Laurent series. Residue theorem. Complex integration. Conformal mapping. 

Applications in electrical engineering. 

 

01205412 ไบโอเมตริก 3(3-0-6) 

  (Biometrics)  

  นิยามของไบโอเมตริก การตรวจสอบ การระบุตัว และการรับรองดวยไบโอ

เมตริก การวิเคราะหสมรรถภาพ การออกแบบระบบไบโอเมตริก การรูจําลายนิ้วมือ การรูจําใบหนา 

การรูจํามานตา ไบโอเมตริกรูปแบบอ่ืนๆ ไบโอเมตริกหลายโมเดล คุณภาพตัวอยางไบโอเมตริก การ

รักษาความปลอดภัยระบบไบโอเมตริก การโจมตีหลอกและการตรวจจับ กฎหมายและปญหาเก่ียวกับ

สิทธิมนุษยชน มาตรฐานไบโอเมตริก ความกาวหนาในปจจุบันของเทคโนโลยีไบโอเมตริก 

  Definition of biometrics. Biometric verification, identification, and 

authentication. Performance analysis. Design of biometric systems. Fingerprint 

recognition. Face recognition. Iris recognition. Other biometric traits. Multi-model 

biometrics. Biometric sample quality. Biometric system security. Spoof attack and 

detection. Law and privacy issues. Biometric standards. Current advances in biometric 

technology. 

 

01205413 ปฏิบัติการไบโอเมตริก 1(0-3-6) 

  (Biometrics Laboratory) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205412 หรือพรอมกัน  

  การจัดเตรียมระบบไบโอเมตริก การทดลองการทวนสอบและระบุตัวบุคคล 

การทดลองดวยระบบรูจําลายนิ้วมือ ใบหนา มานตา หลอดเลือดดํา และไบโอเมตริกหลายโมเดล 

คุณภาพตัวอยางไบโอเมตริก การโจมตีหลอก การตรวจจับการหลอก นิติวิทยาศาสตรไบโอเมตริก 

โครงงานไบโอเมตริก 
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  Biometric system setup. Verification and identification 

experiments. Experiments with fingerprint, face, iris, vein, and multi-model recognition 

systems. Biometric sample quality. Spoof attack. Spoof detection. Biometric forensic. 

Biometric project. 

 

01205414 ปฏิบัติการประมวลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร 1(0-3-6) 

  (Image Processing and Computer Vision Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205485 หรือพรอมกัน  

  กลองและตัวรับรูสําหรับการมองเห็น ระบบกลองผานอินเตอรเน็ต การเก็บ

ภาพและวีดิทัศน การผิดเพ้ียนของเลนสและการแปลงเรขาคณิต การแปลงความสวางจุดภาพ การ

ประมวลสี เครื่องมือการประมวลภาพท่ัวไป เครื่องมือการแปลงภาพ การตรวจจับและตัดแยกวัตถุ การ

รูจําวัตถุ การติดตามวีดิทัศน 

  Cameras and vision sensors. Camera system via internet. Image 

and video acquisition. Len distortion and geometric transformation. Pixel brightness 

transformation. Color processing. General image processing tools. Image transform 

tools. Object segmentation and detection. Object recognition. Introduction to video 

tracking. 

 

01205415 การประยุกตใชการวิเคราะหสัญญาณในการเงิน 3(3-0-6) 

  (Applications of Signal processing in Finance) 

  อนุกรมเวลาทางการเงิน โมเดลโครงสรางแบบท่ัวไป การวิเคราะสัญญาณทาง

การเงินดวยโมเดลทางวิศวกรรมไฟฟา โมเดลคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีแบบถดถอยอัตโนมัติ โมเดลการช การ

เคลื่อนท่ีแบบบราวน โมเดลราคาตราสารสิทธิ การจัดการคําสั่ง ผลกระทบกับตลาด การคํานวนสัดสวน

การลงทุนท่ีใหผลตอบแทนตอความเสี่ยงท่ีดีท่ีสุด 

  Financial time-series. General structure model. Financial signal 

analysis with Electrical Engineering models. Autoregressive-moving-average model. 

GARCH model. Brownian motion. Option pricing model. Order execution. Market 

impact. Portfolio optimization. 
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01205416 ระบบบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Blockchain Systems and Cryptocurrency in Electrical Engineering) 

  แนวคิดทางเทคนิคของระบบบล็อกเชน  วิทยาการเขารหัสลับ  โครงขายบล็อก

เชน  ฉันทามติแบบกระจาย  สกุลเงินดิจิทัล  บิตคอยน  สัญญาอัจฉริยะ  การกํากับสกุลเงินดิจิตอล  

การประยุกตใชงานบล็อกเชนทางวิศวกรรมไฟฟา การซ้ือขายไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยระหวางเอกชน 

  Technical concepts of blockchain systems. Cryptography. 

Blockchain network. Distributed consensus. Cryptocurrency. Bitcoin. Smart contract. 

Cryptocurrency regulation. Blockchain applications in electrical engineering. Transacting 

local solar energy between private sectors. 
 

01205417  ความเปนเจาของธุรกิจในงานวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Electrical Engineering Entrepreneurship) 

  บทนําท่ัวไปเก่ียวกับตลาดพลังงานไฟฟาและธุรกิจไฟฟา ผูมีสวนไดสวนเสียใน

ตลาดพลังงานไฟฟา โครงสรางราคาไฟฟา การพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจพลังงานไฟฟา 

การเปนผูประกอบการ การพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ การลงทุน การวิเคราะหขอมูลและการ

ตัดสินใจ พฤติกรรมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

  General introduction to the power system. Stakeholders on the 

power market. Electricity price structure. Technological inventions and development 

related to power engineers. Entrepreneurship, business plan and its strategies. 

Investment. Information and decision thinking. Ethical behavior and social 

responsibility. 
 

01205421 การส่ือสารแถบความถี่กวาง 3(3-0-6) 

  (Broadband Communications)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205326 

  หลักการของการสื่อสารแถบความถ่ีกวางสําหรับระบบโทรศัพทแบบสลับสาย 

โทรศัพทแบบวีโอไอพี โครงสรางพ้ืนฐานของแวน หลักการของเอทีเอ็ม วีพีเอ็น เอฟดีดีไอ ดีเอสแอล 

และเทคนิคปจจุบัน หลักการของอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอสดีเอช วิศวกรรมจราจรและคิวโอเอส 

เครือขายเอฟไอทีเอช วายเลสแลน พีโอเอ็น ดีดับเบิลยูดีเอ็ม ทฤษฎีการสื่อสารเสนกําลังสําหรับการ

สื่อสารแถบความถ่ีแคบ การสื่อสารแถบความถ่ีกวาง มาตรฐานของเครือขายบนพ้ืนฐานพีแอลซี 
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  Principles of broadband communication networks for switching 

telephone system. VoIP telephone. WAN infrastructure. Principles of ATM, VPN, FDDI, 

DSL and current techniques. Principles of internet, intranet, SDH, traffic engineering and 

QoS. FITH, WLANS, PON DWDM network. Theory of power line communications (PLC) 

for narrowband. Broadband communications. Standards of PLC-based networking. 

 

01205431 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย II 3(3-0-6) 

  (Data Communications and Networks II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205326 

  เกณฑวิธีและสถาปตยกรรมของเครือขายขอมูล เครือขายแถบกวางการคํานวณ

การรับ-ใหบริการ การใหชื่อและการกําหนดเลขท่ีอยู เกณฑวิธีการเขาถึงสื่อ เกณฑวิธีการจัดเสนทาง

และการขนสง การควบคุมการไหลและการชนกันและเกณฑวิธีสําหรับการใชงานเฉพาะอ่ืนๆ ความ

ม่ันคงของเครือขาย มัลติแคสทิง การวางแผนและออกแบบเครือขายการจัดการปริมาณการใช 

   Protocols and architectures of data networks. Broadband 

networks. Client-server computing. Naming and addressing. Media access protocols. 

Routing and transport protocols. Flow and congestion control and other application-

specific protocols. Network security. Multicasting. Network planning and design. Traffic 

management. 

 

01205432 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุแบบแพสซิฟ 3(3-0-6) 

  (Passive Radio Frequency Circuit Design) 

  องคประกอบแบบกลุมท่ีความถ่ีวิทยุ ทฤษฎีสายสง แผนภูมิอิมพิแดนซและ

ความนําเชิงซอน พารามิเตอรของวงจรขายเขาออกหลายทาง ซอฟตแวรจําลองแมเหล็กไฟฟาซอนเนท 

อุปกรณแบบแพสซิฟ ตัวคูตอ ตัวกรอง วงจรขายเขาชุดกันดานเขาและดานออกสําหรับวงจรขยาย การ

วัดพารามิเตอรเอสและพารามิเตอรของสายสง 

  Lumped elements at radio frequency. Transmission line theory. 

Impedance and admittance charts. N-port network parameters. Sonnet 

electromagnetic simulation software. Passive devices, couplers, filters. Input and 

output matching networks for amplifier. Measurements of S-parameters and 

transmission-line parameters 
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01205433 การเขารหัสประยุกต 3(3-0-6)

  (Applied Coding) 

  พ้ืนฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดขอมูลและการเขารหัสตนกําเนิด ความจุ

ชองรหัสดําเนินความยาวจํากัด รหัสแกความผิดพลาดแบบบล็อกเชิงเสน รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การ

กล้ําสัญญาณรหัสเทรลิส วิทยาการเขารหัสลับ ทฤษฎีการเขารหัสของแชนนอน 

  Fundamentals of information theory. Data compression and 

source coding. Channel capacity. Run-length-limited codes. Linear block error 

correcting codes. Cyclic codes. Convolutional codes. Trellis-coded modulation. 

Cryptography. Shannon’s coding theorems. 

 

01205434 ระบบโทรศัพทดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Telephone Systems) 

  เครือขายโทรศัพทสาธารณะ ข้ันตอนวิธีการแปลงผันสัญญาณเสียงเปน

สัญญาณดิจิทัล การสงผานแบบดิจิทัลและการมัลติเพลกซ ระบบการสวิตชดิจิทัล ระบบใหสัญญาณ

ดิจิทัลระบบโทรศัพทไอพี ระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

  Public switched telephone network. Voice digitization algorithms. 

Digital transmission and multiplexing. Digital switching system. Digital signaling system. 

IP telephony system. Mobile telephony system. 

 

01205435 การส่ือสารดาวเทียม 3(3-0-6) 

  (Satellite Communications) 

  ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม ลักษณะของวงโคจร การกล้ํา

สัญญาณและการมัลติเพลกซ การเขารหัส เทคนิคการเขาถึงหลายทาง การออกแบบการเชื่อมโยง

ดาวเทียม ผลของการแพรกระจาย สถานีภาคพ้ืนดินและเครือขายสถานีภาคพ้ืนดินขนาดเล็ก 

  Theory and practice of satellite communications. Orbital aspects. 

Modulation and multiplexing. Coding. Multiple access techniques. Satellite link design. 

Propagation effects. Earth terminals and very small aperture terminal networks. 
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01205436 ระบบเครือขายเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

  (Mobile Network Systems) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205327 

  แนวโนมปจจุบันของเครือขายเคลื่อนท่ี อินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี เซลยอยสําหรับ

เครือขายเคลื่อนท่ี ความรวมมือสําหรับเครือขายเคลื่อนท่ี เมฆเคลื่อนท่ี เทคโนโลยีวิทยุองคความรู 

แนวคิดสเปกตรัมพ้ืนท่ีขาว สถาปตยกรรมการแพรสัญญาณแถบความถ่ีกวาง ประเด็นความปลอดภัยใน

การสื่อสารไรสาย 

  Current trends in mobile networks. Mobile Internet. Small cells for 

mobile networks. Cooperation for wireless networks. Mobile clouds. Cognitive radio 

technology. White space spectrum concepts. Broadcast-broadband architecture. 

Security issues in wireless communications. 

 

01205437 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุแบบแอ็กทิฟ 3(3-0-6) 

  (Active Radio Frequency Circuit Design) 

  การวิ เคราะห สายส ง แผนภู มิของสมิท  วงจรข ายเข าออกหลายทาง 

สวนประกอบความถ่ีวิทยุแบบแอ็กทิฟและการจําลอง วงจรขยายความถ่ีวิทยุ ออสซิลเลเตอร ตัวผสม 

ตัวรับและสงความถ่ีวิทยุ การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยของวงจรความถ่ีวิทยุ เทคนิคการวัด 

  Transmission line analysis. Smith charts. N-port networks. Active 

radiofrequency components and modeling. Radio frequency amplifiers. Oscillators. 

Mixers. Radio frequency receivers and transmitters. Computer-aided design of radio 

frequency circuits. Measurement techniques. 

 
 

01205438 การจําลองระบบส่ือสาร 3(3-0-6) 

  (Simulation of Communication Systems)  

  ระเบียบวิธีการจําลองและแบบจําลอง การแทนสัญญาณและระบบ การจําลอง

ระบบ การสรางจํานวนสุมและกระบวนการสุม การจําลองแบบมอนติคาโล แบบจําลองของ

ระบบสื่อสาร แบบจําลองของชองสัญญาณ การประเมินสมรรถนะการจําลอง 

  Simulation and modeling methodology. Representation of signals 

and systems. Simulation of systems. Generation of random numbers and random 

processes. Monte Carlo simulation. Modeling of communication systems. Channel 

models. Performance evaluation of simulation. 
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01205439 การเช่ือมตอระหวางเครือขาย 3(3-0-6)  

  (Internetworking)  

  การสํารวจเน็ตเวิรก องคประกอบทางกายภาพของเน็ตเวิรก โมเดลในระบบ

เครือขาย โมเดลอางอิงโอเอสไอ ฮับ สวิตช เราเตอร การจําแนกแลน ขอบเขตของการชนกัน ขอบเขต

ของการแพรกระจาย ชุดโปรโตคอลทีซีพีและไอพี ไอพีเวอรชั่นสี่ ไอพีเวอรชั่นหก ซับเน็ตมารก รูปยอซี

ไอดีอาร ดีฟอลตซับเน็ตมารก การจัดสรรท่ีอยูในระบบเครือขาย ซับเน็ตมารกท่ีแปรผันตามตัวแปร การ

สงแพ็กเก็ตระหวางโฮสตกับโฮสต การเชื่อมอินเตอรเน็ต ตัวจําลองเน็ตเวิรก การปรับแตงเน็ตเวิรก 

ความปลอดภัยของพอรต วีแลน การคนหาเสนทางระหวางวีแลน โปรโตคอลท่ีใชแปลงท่ีอยู โปรโตคอล

ท่ีใชคนหาเสนทาง โอเอสพีเอฟ ความปลอดภัยในระบบเครือขาย ไอพีเซค วีพีเอ็น วิธีการแกไขปญหา

อยางมีข้ันตอน 

  Exploring the network. Physical components of a network. 

Network Model. OSI reference model. Hub. Switch. Router. LAN segmentation. Collision 

domain. Broadcast domain. TCP/IP protocol suit. IPv4 .  IPv6 .  Subnet masks. CIDR 

notation. Default subnet mask. Network addressing scheme. Variable-length subnet 

mask. Host-to-host packet delivery. Internet connectivity. Network simulator. Network 

configuration. Port security. VLAN. Inter VLAN routing. Address resolution protocol. 

Routing protocol. OSPF. Network security. IPSec. VPN. Troubleshooting. 

 

01205441 การออกแบบวงจรปอนกลับ 3(3-0-6) 

  (Feedback Circuit Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205242 

  ประโยชนของการปอนกลับในวงจรอิเล็กทรอนิกส การจําลองและการ

ตอบสนองของระบบเชิงเสน เสถียรภาพของระบบปอนกลับ เทคนิคทางเดินราก เกณฑทางเสถียรภาพ

ของไนควิซ เทคนิคโดเมนความถ่ี การชดเชยความถ่ีในวงจรปอนกลับ ฟงกชั่นอธิบาย วงจรรักษาระดับ

แรงดันคงคาแบบเชิงเสน วงจรเฟสลอคลูป วงจรแปลงระดับแรงดันคงคาแบบสวิทช  วงจร

ออสซิลเลเตอร การประยุกตข้ันสูงของวงจรออปแอมป 

  Benefits of feedback in electronic circuits. Modeling and responses 

of linear systems. Stability of feedback systems. Root locus technique. Nyquist stability 

criterion. Frequency domain technique. Compensation of feedback circuits. Describing 

function. Linear regulator circuit. Phase lock loop circuit. Switching DC-DC converter. 

Oscillators. Advanced applications of op-amp circuits. 
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01205444 อุปกรณทางแสง 3(3-0-6) 

  (Optical Devices)  

  แสง ฟสิกสสถานะของแข็ง การกล้ําสัญญาณของแสงอุปกรณแสดงผล 

หลักการทํางานของเลเซอร ชนิดของเลเซอร เทคนิคและการประยุกตของเลเซอร โฟโตดีเทกเตอร ทอ

นําคลื่นแบบเสนใยแสง อุปกรณในการสื่อสารทางแสง 

  Light. Solid state physics. Modulation of light. Display devices. 

Principle of laser operation. Types of laser. Technique and application of laser. Photo 

detectors. Optical fiber waveguides. Devices in optical communication. 

 

01205445 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา 3(3-0-6) 

  (Semiconductor Sensors) 

  พัฒนาการของตัวรับรูสารก่ึงตัวนํา การจําแนกตัวรับรูสารก่ึงตัวนํา เทคโนโลยี

สารก่ึงตัวนํา ตัวรับรูทางเสียง ตัวรับรูทางกล ตัวรับรูแมเหล็ก ตัวรับรูการแผรังสี ตัวรับรูความรอน ตัว

รับรูทางเคมีและชีวภาพ ตัวรับรูแบบรวม ตัวรับรูในเทคโนโลยีไมโครแมชชีน ตัวรับรูในระบบเครื่อง

ไฟฟาจักรกลจุลภาค 

  Evolution of semiconductor sensors.  Classifications of 

semiconductor sensors.  Semiconductor fabrication technologies.  Acoustic sensors. 

Mechanical sensors.  Magnetic sensors.  Thermal sensors.  Chemical and bio-sensors. 

Integrated sensors.  Micromachined sensors and microelectromechanical system 

sensors. 

 

01205446 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย 3(3-0-6) 

  (Biomedical Electronics) 

  ศัพทบัญญัติเฉพาะทางดานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาเบื้องตน การทํางาน

ของหัวใจ สมองและกลามเนื้อ ปรากฏการณไฟฟาชีวภาพ ข้ัวไฟฟาและตัวแปรสัญญาณสําหรับการวัด

ทางชีวฟสิกส การขยายสัญญาณไฟฟาชีวภาพ การกําจัดสัญญาณรบกวน การบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 

การวัดความดันโลหิต เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา ตัวคุมจังหวะหัวใจ  การปองกันเพ่ือความปลอดภัยของ

คนไข การวัดดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง 

  Introduction to the fundamental and terminology in anatomy and 

physiology. Operation of heart, brain and muscle.  Bioelectric phenomena. Electrode 

and transducer for biophysical measurements. Bioelectric signal amplification. Noise 

elimination. Electrocardiography. Blood pressure measurement. Defibrillator. Pace 

maker. Protection for patient safety.Ultrasonic measurement. 
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01205451 การอนุรักษและการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 

  (Energy Conservation and Management) 

  ความรูพ้ืนฐานของประสิทธิภาพพลังงาน หลักการของประสิทธิภาพพลังงานใน

อาคารและอุตสาหกรรม การจัดการโหลด กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน 

การจัดการและวิเคราะหพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม การณลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพในระบบงานสองสวาง ระบบระบายความรอนและระบบปรับอากาศ (เอชวีเอซี) 

มอเตอรอุตสาหกรรม การผลิตรวม มาตรการการอนุรักษและการจัดการพลังงานและการวิเคราะหทาง

เศรษฐศาสตร 

  Fundamental of energy efficiency. Principle of energy efficiency in 

building and industry. Load management. Laws and regulations of energy conservation. 

Energy Management and analysis in building and industrial. Technical aspects to use 

energy efficiently in lighting system, heating ventilating and air-conditioning ( HVAC) 

systems.  Industrial motor.  Cogeneration.  Energy Conservations and management 

measures and economics analysis. 

 

01205452 โซลารอินเวอรเตอรสําหรับระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 3(3-0-6) 

  (Solar Inverters for PV Power Systems) 

  อุปกรณหลักในระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หลักการทํางานของโซลาร

อินเวอรเตอร การคํานวณขนาดและการเลือกใชงานโซลารอินเวอรเตอร การควบคุมกําลังไฟฟาแบบ

ติดตามกําลังสูงสุดและแบบยืดหยุน กฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับโซลารอินเวอรเตอร 

ผลกระทบของการใชงานโซลารอินเวอรเตอรตอคุณภาพไฟฟา 

  Photovoltaic system key components. Solar inverter 

fundamentals. Solar inverter sizing and selection. Maximum Power Point Tracking and 

flexible power control. Regulations and standards related to solar inverters. Impact of 

solar inverters on power quality. 
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01205461 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II 3(3-0-6) 

  (Electric Power System Analysis II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205352 

  การคํานวณวงจรขายของระบบสงจายและระบบจําหนาย การไหลของโหลด 

การควบคุมการไหลของโหลด เศรษฐศาสตรการจายกําลังไฟฟา การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตร

และไมสมมาตร เสถียรภาพของระบบกําลัง  

  Transmission and distribution networks calculation. Load flow. 

Load flow control. Economic dispatch. Symmetrical and unsymmetrical short circuit 

analysis. Power system stability.  

 

01205462 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  (Harmonics in Power Systems) 

  คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดฮารมอนิก ผลกระทบจาก

ฮารมอนิก การวัดฮารมอนิก มาตรฐานระดับฮารมอนิก การผานทะลุของฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง 

การกําจัดฮารมอนิก 

  Quality and pollution in power systems.  Harmonic sources. 

Harmonic effects.  Harmonic measurements.  Standard of harmonic level.  Harmonic 

penetration in power systems. Harmonic elimination. 

 

01205463  ความเช่ือถือไดและการบํารุงรักษาระบบจําหนายไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Reliability and Maintenance of Power Distribution Systems) 

  ระบบจําหนายไฟฟาและความเชื่อถือได พ้ืนฐานความเชื่อถือได ความพรอมใช

งานและดัชนีความเชื่อถือได อัตราความขัดของ การประเมินความเชื่อถือไดของระบบจําหนาย สาเหตุ

ไฟฟาดับ มูลคาความเสียหายเนื่องจากไฟฟาดับ หลักการบํารุงรักษา การบํารุงรักษาแบบเนนความ

เชื่อถือไดเปนศูนยกลาง 

  Power distribution systems and reliability. Reliability basics. 

Availability and reliability indices. Failure rate. Reliability evaluation of distribution 

systems. Power interruption causes. Outage costs. Principles of maintenance. Reliability 

centered maintenance. 
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01205464 ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัว 3(3-0-6) 

  (Distributed Electric Generation System) 

  การผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวเบื้องตน เทคโนโลยีของการผลิตไฟฟาแบบ

กระจายตัว เทคโนโลยีพลังงานสัญนิยมและพลังงานหมุนเวียน การเชื่อมตอกริด ผลกระทบทางเทคนิค

ของการผลิตไฟฟาแบบกระจายตัวตอระบบจําหนายไฟฟา การสูญเสียลักษณะเฉพาะแรงดันไฟฟา 

ความนาเชื่อถือ คุณภาพกําลังไฟฟา การปองกัน การไหลของโหลด กริดอัจฉริยะ การณลักษณะทาง

เศรษฐศาสตร 

  Introduction to distributed generation. Technologies of distributed 

generation. Conventional and renewable energy technologies. Grid interconnection. 

Technical impact of distributed generation on distribution system. Loss. Voltage profile. 

Reliability. Electric power quality. Protection. Load flow. Smart grids. Economics 

aspects. 
 

01205465 วิศวกรรมการสองสวาง 3(3-0-6) 

  (Illumination Engineering) 

  แหลงกําเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การสองสวางมูลฐาน วิธีลูเมน วิธีจุด-จุด 

เทคนิคการใหแสงสวางภายในอาคาร เชน ท่ีอยูอาศัย สํานักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงงาน เปนตน 

เทคนิคการใหแสงสวางภายนอกอาคาร เชน ไฟสาดสอง การใหแสงสวางเปนบริเวณ เทคนิคการใหแสง

สวางถนน เทคนิคการใหแสงสวางสนามกีฬา 

  Light sources.  Light and color.  Luminaries.  Basic illumination. 

Lumen method.  Point-point method.  Interior lighting techniques, resident, office, 

school, hotel, industry, etc. Exterior lighting techniques, floodlight. Area lighting. Street 

lighting techniques. Sport lighting techniques. 
 

 

01205466 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร 3(3-0-6) 

  (Electrical Systems and Signal Systems in Building) 

  ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบโทรศัพท ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบ

ปองกันฟาผา เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบอ่ืนๆ สําหรับอาคารสมัยใหม       

  Fire alarm systems.  Telephone systems.  Sound systems.  MATV 

systems. Lightning protection systems. Standby generators. Other systems for modern 

buildings. 
 

 



Page 58 of 67 
 

 

01205471 ระบบหุนยนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Robotic Systems) 

  การออกแบบ การวิเคราะห การควบคุมและการดําเนินงานของกลไกหุนยนต 

การใชพิกัดเอกพันธทางดานจลนศาสตรและพลศาสตร การวางทิศทางดวยกลองเซนเซอรและตัวขับเรา 

การควบคุม การวางแผนงาน วิสัยทัศนและปญญา 

  Design, analysis, control, and operation of robotic mechanisms. 

Use of homogeneous coordinates for kinematics and dynamics.  Camera orientation. 

Sensors and actuators. Control. Task planning. Vision and intelligence. 

 

01205472 การควบคุมพลวัตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Dynamic Control) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205312 

  ระบบปริภูมิสถานะเบื้องตน แบบจําลองปริภูมิสถานะ การวิเคราะหปริภูมิ

สถานะ การออกแบบปริภูมิสถานะ ระบบควบคุมแบบพลวัต ฟงกชันผูสังเกตการณ การออกแบบระบบ

ผูสังเกตการณ ฟงกชันพรรณนาของระบบควบคุมไมเชิงเสน 

  Introduction to State-space system. State-space model. State-

space analysis. State-space design. Dynamic control systems. Observer functions. 

Observer system design. Describing functions of nonlinear control systems. 

 

01205473  การควบคุมกระบวนการ 3(3-0-6) 

  (Process Control) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205312 หรือพรอมกัน 

  การควบคุมกระบวนการ องคประกอบของระบบควบคุมกระบวนการ ระบบ

ควบคุมกระบวนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง ระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบปอนกลับ  

การควบคุมแบบปอนตรง การควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมแบบคาดการณ ตัวอยางกระบวนการ

ควบคุมในอุตสาหกรรม 

  Process control. Elements in process control system. Discrete and 

continuous process control system. PID control system. Feedback control. 

Feedforward control. Adaptive control and predictive control. Examples of industrial 

process control. 
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01205474 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง 3(3-0-6) 

  (Real-Time Computer Control)  

  แนะนําระบบเวลาจริง แนวความคิดของการควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบ

ฮารดแวรท่ีจําเปนสําหรับการประยุกตในเวลาจริง บริการการควบคุมแบบดีดีซีและการทําการ 

ออกแบบระบบเวลาจริง ระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคูขนานภาษาสําหรับเวลาจริงภาษา

สําหรับการเขียนโปรแกรม  

  Introduction to real-time system. Concepts of computer control. 

Computer hardware requirements for real-time applications.  DDC control algorithms 

and their implementations. Design of real-time languages. Programming languages. 

 

01205475 การออกแบบระบบฝงตัวสําหรับเครือขายเครื่องมือวัดและตัวรับรู 3(3-0-6) 

  (Embedded Design for Instrument and Sensor Networks) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205311 

  บทนําของระบบฝงตัวสําหรับเครือขายเครื่องมือวัดและเซนเซอร ตัวแปลง

สัญญาณ ตัวสงสัญญาณ โครงสรางเครือขายเครื่องมือวัดและเซนเซอร มาตรฐานแนะนํา การสื่อสารใน 

เครือขายเครื่องมือวัดและเซนเซอร โปรโตคอลของโครงขายและชั้นโปรโตคอล การจัดกําหนดการ

ภารกิจ การออกแบบโครงสรางโปรแกรมและการนําไปปฏิบัติของเครือขายเครื่องมือวัดและตัวรับรู 

  Introduction to embedded system for instrument and sensor 

networks. Signal converters. Signal transmitters. Instrument and sensor network 

structures. Recommended standards. Communications in instrument and sensor 

network. Network protocols and protocol layers. Task scheduling. Program structure 

design and implementation for instrument and sensor networks. 

 

01205476 โครงขายประสาทเทียมและตรรกศาสตรคลุมเครือเชิงประยุกต 3(3-0-6) 

  (Applied Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic) 

  แมทแลบและซิมูลิงค การหาคาเหมาะท่ีสุดโดยวิธีหาอนุพันธตรรกศาสตร

คลุมเครือและทฤษฎีเซตคลุมเครือ ฟงกชันภาวะสมาชิก กฎคลุมเครือและการใหเหตุผลคลุมเครือ 

ระบบการอนุมานคลุมเครือ การประยุกตตรรกศาสตรคลุมเครือ การนําตรรกศาสตร คลุมเครือไปใชใน

งานวิศวกรรม แนวคิดของโครงขายประสาทเทียม เพอรเซปทรอน แอดดาไลนและเมดดาไลน การ

แพรกระจายยอนกลบั โครงขายประสาทเทียมแบบวกกลับแผนท่ี แบบจัดระบบตัวเอง การนําโครงขาย

ประสาทเทียมไปใชในงานวิศวกรรม 
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  Matlab and Simulink.  Derivative-based optimization.  Fuzzy logic 

and fuzzy set theory.  Membership function.  Fuzzy rule and fuzzy reasoning.  Fuzzy 

inference system.  Applications of fuzzy logic.  Implementation of fuzzy logic in 

engineering applications. Artificial neural networks concepts. Perceptrons. Adaline and 

medaline.  Back propagation.  Recurrent neural networks.  Selforganizing maps. 

Implementation of neural networks in engineering applications. 

 

01205477 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer Control of Machines and Processes) 

  ระบบคอมพิวเตอรควบคุม องคประกอบของการจําลองแบบไมตอเนื่อง การ

ออกแบบระบบควบคุมแบบไมตอเนื่องคอมพิวเตอรควบคุม การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อุปกรณตัวรับ

รูสําหรับคอมพิวเตอรควบคุมการสรางชุดคําสั่งควบคุมสําหรับเครื่องจักรกลและกระบวนการ การ

ควบคุมแบบเชิงอันดับโดยใชตัวควบคุมแบบตรรกะโปรแกรมได การจําลองกระบวนการ 

  Computer control.  Elements of discrete modeling.  Discrete 

controller design. Controlled computers. Computer interfacing. Sensors for computer 

control.  Command generation in machine and process control.  Sequential control 

using programmable logic controllers. Process modeling. 

 

01205478 ระบบการทํางานรวมกันของมนุษยและหุนยนต 3(3-0-6) 

  (Human-Robot Collaboration System)  

  หุนยนตอุตสาหกรรม หุนยนตโคบอต การออกแบบตัวควบคุม การปฏิสัมพันธ

ระหวางมนุษยและหุนยนต การโปรแกรมหุนยนต เมคคาทรอนิกส การรวมกันของเซนเซอร ระบบ

ควบคุมแรงสัมผัส การวัดแรงสัมผัส การประมาณคาแรงสัมผัส การออกแบบตัวสังเกตการณ การ

ควบคุมหุนยนตและการประยุกตใชงานจริง ความปลอดภัยการใชงานหุนยนต  

  Industrial Robot. Cobot. Controller design. Human-robot 

interaction. Mechatronics. Sensor fusion. Force control systems. Force measurement. 

Force estimation. Observer design. Robot programming. Control of robot and real-

world applications. Robot safety. 
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01205479 อินเตอรเน็ตของสรรพส่ิงสําหรับวิศวกรไฟฟา 3(3-0-6) 

  (Internet of Things for Electrical Engineering)  

  พ้ืนฐานการสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร  วิศวกรรมการสื่อสารไรสาย

ระยะสั้น เครือขายบุคคล และการประมวลผลแบบกลุมเมฆ สถาปตยกรรมและโปรโตคอลของ

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ตัวรับรูแบบอัจฉริยะ  ตัวควบคุมแบบอัจฉริยะ วงจรอิเล็กทรอนิกสและวงจร

คลื่นวิทยุสําหรับอุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ระบบฝงตัวสําหรับอุปกรณ

เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกตใชงานเครือขายของสรรพสิ่งกับงานดาน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบไฟฟากําลัง และวิศวกรรมสื่อสาร 

  Basic data communication. Computer network. Short-range 

wireless communication engineering. Personal area network and cloud computing. 

Internet of Things architecture and protocol. Smart sensor. Smart Actuator. Electronic 

circuit and radio frequency circuit for Internet of Things devices. Embedded systems 

for Internet of Things devices. Application of Internet of Things in electronic 

engineering, control system engineering, power system engineering and communication 

engineering. 

 

01205481 การประมวลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

  (Digital Image Processing) 

  การรับรูวิทัศนของมนุษย การสุมภาพและการควอนไทซ การรับรูภาพและการ

ไดมาซ่ึงภาพ เครื่องมือโปรแกรมการประมวลภาพเบื้องตน การปรับปรุงภาพในโดเมนเชิงพ้ืนท่ี การ

ตรวจจับขอบ เสน มุม และรูปรางพ้ืนฐาน การตัดแยกภาพและการกําหนดขีดเริ่มเปลี่ยน การประมวล

ภาพสัณฐานวิทยา การประมวลภาพสี การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพในโดเมนความถ่ี การซอมแซม

ภาพ การประยุกตใชงานการประมวลภาพในปจจุบัน 

  Human visual perception. Image sampling and quantization. Image 

sensing and acquisition. Introduction to image processing programming tools. Image 

enhancement in spatial domain. Detection of edge, line, corner, and basic shapes. 

Image segmentation and thresholding. Morphological image processing. Color image 

processing. Image transforms. Image enhancement in frequency domain. Image 

restoration. Current image processing applications. 
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01205483 การประมวลและการส่ือสารวีดิทัศน 3(3-0-6) 

  (Video Processing and Communications) 

  หลักมูลของการสื่อสารเชิงภาพและโทรทัศน ทฤษฎีสารสนเทศ แบบจําลอง

ของระบบการมองเห็นของมนุษย การเขารหัสภาพสองระดับ การเขารหัสภาพโดยใชการแปลง รูปแบบ

วีดิทัศนและการแทน การชักตัวอยางวีดิทัศน การเขารหัสวีดิทัศนและการประมาณการเคลื่อนท่ี การ

เขารหัสวีดิทัศนเปลี่ยนแปลงสเกลได มาตรฐานการบีบอัดวีดิทัศน การประมวลผลลําดับภาพสเตริโอ

และหลายมุมมอง การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดิทัศน วีดิทัศนบนอินเทอรเน็ตและ

เครือขายไรสาย 

  Fundamental of visual communication and television. Information 

theory. Models of human vision system. Bilevel image coding. Transform image coding. 

Video formation and representation. Video sampling. Video coding and motion 

estimation. Scalable video coding. Video compression standards. Stereo and multi-view 

sequence processing. Error control in video communications. Video over internet and 

wireless networks 

 

01205484 การเรียนรูของคอมพิวเตอรสําหรับการประยุกตใชงานดานภาพ 3(3-0-6)  

  (Machine Learning for Image Applications)  

  การจับภาพและแสดงผลภาพ การจัดการภาพพ้ืนฐาน การประมวลผลภาพ

กอน คําอธิบายภาพ พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องคอมพิวเตอร การเรียนรูของคอมพิวเตอรแบบมีผู

ฝกสอน การเรียนรูของคอมพิวเตอรแบบไมมีผูสอน การแบงสวนภาพ การคนหาภาพและวัตถุภายใน

ภาพ การแบงกลุมและการจัดจําแนก 

  Image capture and display. Basic image handling. Image pre-

processing. Image descriptors. Machine learning basics. Supervised machine learning. 

Unsupervised machine learning. Image segmentation. Searching images and objects. 

Clustering and classification. 

 

01205485 การวิเคราะหภาพและการรูจํา 3(3-0-6) 

  (Image Analysis and Recognition) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205481 

  เครื่องมือโปรแกรมการประมวลภาพข้ันสูง การแปลงภาพ ฟสิกสของการสราง

ภาพ การประมวลภาพข้ันตน การตัดแยกภาพ การสกัดลักษณะเดน การแทนรูปรางและการพรรณนา 

การรูจําวัตถุ การเขาใจภาพเบื้องตน การประยุกตใชงานการรูจําวัตถุและความเขาใจภาพในปจจุบัน 
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  Advanced image processing programming tools. Image transforms. 

Image formation physics. Image pre-processing. Image segmentation. Feature 

extraction. Shape representation and description. Object recognition. Introduction to 

image understanding. Current object recognition and image understanding applications. 

 

01205486 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 1(0-3-2) 

  (High-Voltage Engineering Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205356 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 

  Laboratory experiments on topics covered in High-Voltage 

Engineering. 

 

01205487 ปฏิบัตกิารการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง 1(0-3-2) 

  (Electric Power System Analysis Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205352 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I และการวิเคราะหระบบ

ไฟฟากําลัง II 

  Laboratory experiments about Electric Power System Analysis I 

and electric Power System Analysis II. 

 

01205488 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ 1(0-3-2) 

  (Process Control Laboratory) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205473 หรือพรอมกัน 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาการควบคุมกระบวนการ 

  Laboratory for Process Control. 

 

01205489 หลักการเรียนรูเชิงลึกและการประยุกต 3(3-0-6) 

  (Principles of Deep Learning and Applications)  

  ภาพรวมการเรียนรูของเครื่อง แนวคิดการสรางโมเดลการทํานาย หลักมูลการ

เรียนรูเชิงลึก โครงขายประสาท โครงขายประสาทแบบคอนโวลูชัน โครงขายประสาทแบบวนซํ้า การ

ปรับโมเดลเชิงลึกอยางละเอียด การเรียนรูแบบถายโอน การทําใหเกิดผลของโมเดลการเรียนรูเชิงลึก 

การประยุกตใชทางดานการรูจําวัตถุ การรูจําเสียงพูด การตรวจสอบวัตถุ และการวิเคราะหความรูสึก 



Page 64 of 67 
 

 

  Overview of machine learning. Concept of predictive modeling. 

Fundamentals of deep learning. Neural networks. Convolutional neural networks. 

Recurrent neural networks. Fine tuning deep learning models. Transfer learning. 

Implementation of deep learning models. Applications to object recognition, speech 

recognition, object detection, and sentiment analysis. 

 
 

01205490 สหกิจศึกษา 6 

  (Co-operative Education) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  On the job training as a temporary employee in order to get 

experiences from the assignment for Electrical Engineering 

 
 

01205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

  (Electrical Engineering Project I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205391 หรือพรอมกัน 

  การเริ่มทําโครงงานท่ีนาสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟา 

  Initiation of interesting project in Electrical Engineering. 

 
 

01205492 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Power Engineering) 

  ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง 

  Study in selected topics in power engineering. 
 

01205493  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต  3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Control System and Robotic Engineering) 

  ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจในสาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต 

  Study in selected topics in control system and robotic engineering. 
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01205494  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมส่ือสารและเครือขายอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Communication and Intelligent Network  

    Engineering) 

  ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจในสาขาวิศวกรรมสื่อสารและเครือขายอัจฉริยะ 

  Study in selected topics in communication and intelligent network 

engineering. 

 

01205495 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Electronics Engineering) 

  ศึกษาหัวขอท่ีนาสนใจในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

  Study in selected topics in electronics engineering. 

 

01205497 สัมมนา 1 

  (Seminar) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับ   

ปริญญาตรี 

  Presentation and discussion on current interesting topics in 

electrical engineering at the bachelor’s degree level. 

 

01205498 ปญหาพิเศษ 1-3 

  (Special Problems) 

  การศึกษาและคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียน

เปนรายงาน 

  Study and research in electrical engineering at the bachelor’s 

degree levels and compiled into a written report. 

 

01205499  โครงงานวิศวกรรมไฟฟา II 2(0-6-4) 

  (Electrical Engineering Project II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205491 

  การทําโครงงานวิศวกรรมไฟฟาใหสําเร็จ 

  Accomplishment of Electrical Engineering project. 
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รายวิชาบริการ 
01205201 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

  (Introduction to Electrical Engineering) 

  การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใช

งาน มอเตอรและการใชงาน หมอแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบสงกําลัง เครื่องมือทางไฟฟา 

  Direct current and alternating current circuit analysis.  Generators 

and their uses.  Motors and their uses.  Transformers.  Three-phase systems.  Power 

transmission system. Electrical instruments. 

 

01205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I 1(0-3-2) 

  (Electrical Engineering Laboratory I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205201 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับเรื่องท่ีเรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน 

  Laboratory experiments on topics covered in introduction to 

Electrical Engineering. 

 

01205301 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร 3(3-0-6) 

  (Digital Circuits and Microcontrollers) 

  ระบบจํานวนและรหัส พีชคณิตแบบบูลิน การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสม

และเชิงลําดับ แผนท่ีคารโน เครื่องจักรสถานะ การออกแบบตรรกะเชิงลําดับแบบประสานเวลาและไม

ประสานเวลา เครื่องมือพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร สถาปตยกรรมและ

อุปกรณรอบขางของไมโครคอนโทรลเลอร ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมตรวจแกจุดบกพรอง ตัวจับ

เวลาและระบบขัดจังหวะ การตอประสานของอุปกรณการสื่อสารและโครงขายขอมูล 

  Number systems and codes. Boolean algebra. Combinational and 

sequential logic circuit design. Karnaugh map. State machine. Synchronous and 

asynchronous sequential logic circuit design. Hardware and software development 

tools for microcontroller. Microcontroller architectures and peripherals. Compilers and 

debuggers. Timer and interrupt systems. Interfacing of devices. Data communication 

and networks. 
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01205302 ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร 1(0-3-2) 

  (Digital Circuits and Microcontrollers Laboratory)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01205301 

  ปฏิบัติการสําหรับวิชาปฏิบัติวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร 

  Laboratory for digital circuit and microcontroller. 
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ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจ าตัว .......................................

อาจารย์ท่ีปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...) 4 (256...)
ต้น ปลาย ฤดูร้อน    ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย

19 19 21 20 19 19 6 19
L

01205211 01205311
L

01205212

01205219 01205312

01205321

01205241

01205352

EE
01205xxx

01208221
L EE

01205xxx

L FE EE L
01205xxx

01205490

FE
ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK

W       =  กลุม่สาระอยู่ดีมีสุข

E        =  กลุม่สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

T        =  กลุ่มสาระพลเมอืงไทยและพลเมืองโลก

L        =  กลุม่สาระภาษากับการสื่อสาร

A        =  กลุม่สาระสุนทรยีศาสตร์

EE      =  วิชาเลือกทางวิศวกรรม

FE      =  วิชาเลอืกเสรี

หมายเหตุ : หน่วยกิตภาคฤดูร้อนให้รวมกับภาคต้น
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