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ช่ือหลักสูตร    
  ภาษาไทย :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  ภาษาอังกฤษ :     Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 

Doctor of Engineering (Electrical Engineering) 

ชื่อยอ :  วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 

   D.Eng. (Electrical Engineering) 

 

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 2.1  ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 

แบบ 2.2  ไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2.1   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48   หนวยกิต 

   ก.  วิชาเอก          ไมนอยกวา     12   หนวยกิต 

        - สัมมนา                     4   หนวยกิต        

- วิชาเอกบังคับ                  3 หนวยกิต  

   - วิชาเอกเลือก                 ไมนอยกวา   5 หนวยกิต 

  ข.  วิทยานิพนธ         ไมนอยกวา   36     หนวยกิต  

     

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  
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รายวิชา 

   ก.  รายวิชาเอก         ไมนอยกวา       12   หนวยกิต 

   - สัมมนา                   4   หนวยกิต        

01205697 สัมมนา 1,1,1,1 
 (Seminar)  
   

 
   - วิชาเอกบังคับ       3     หนวยกิต  

01205691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา I 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering I) 

01205692  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา II 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering II) 

01205693  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา III 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering III) 
 

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา  5       หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01205611  การประมวลสัญญาณข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Signal Processing)  

01205621  การสื่อสารไรสายข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Wireless Communications)  

01205631  การออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ําข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Low Power Integrated Circuit Design)  

01205651  เสถียรภาพระบบกําลังข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Power System Stability)  

01205695 การแกปญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา 4(1-9-7) 

 (Practical Problem Solving in Electrical Engineering)  

01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Engineering)  

01205698 ปญหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems)  

           ข.  วิทยานิพนธ    ไมนอยกวา      36      หนวยกิต 

01205699  วิทยานิพนธ  1-36 
 (Thesis)  
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       หลักสูตรแบบ 2.2  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  72  หนวยกิต 

        โครงสรางหลักสูตร  

          ก.  วิชาเอก            ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 

        - สัมมนา                     6   หนวยกิต        

- วิชาเอกบังคับ                  3 หนวยกิต  

   - วิชาเอกเลือก          ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

           ข.  วิทยานิพนธ          ไมนอยกวา   48     หนวยกิต  

    

รายวิชา 

        ก.  รายวิชาเอก          ไมนอยกวา       24   หนวยกิต 

   - สัมมนา                     6   หนวยกิต        

01205697 สัมมนา      1,1,1,1,1,1 
 (Seminar)  

 
    - วิชาเอกบังคับ                 3      หนวยกิต  

01205691  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา I 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering I)  

01205692  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา II 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering II)  

01205693  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา III 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering III)  

- วิชาเอกเลือก   ไมนอยกวา      15      หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต และ/หรือ

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (รหัส 500) .

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

01205611  การประมวลสัญญาณข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Signal Processing)  

01205621  การสื่อสารไรสายข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Wireless Communications)  

01205631  การออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ําข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Low Power Integrated Circuit Design)  

01205651  เสถียรภาพระบบกําลังข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Power System Stability)  

   

 



Page 4 of 11 

 

01205695 การแกปญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา 4(1-9-7) 

 (Practical Problem Solving in Electrical Engineering)  

01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Electrical Engineering)  

01205698 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems)  

       ข.   วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา   48   หนวยกิต 

01205699  วิทยานิพนธ  1-48 
 (Thesis)  
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

หลักสูตรแบบ 2.1 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา I 1(1-0-2) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 3 
 วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 8( - - ) 

   

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

01205692 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา II 1(1-0-2) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 3 

 วิชาเอกเลือก 2( - - ) 

 รวม 7( - - ) 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 8  

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 8  

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
01205693 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา III 1(1-0-2) 

01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 8( - - ) 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 
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หลักสูตรแบบ 2.2 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา I 1(1-0-2) 

01205697 สัมมนา 1 

 วิชาเอกเลือก 6( - - ) 

 รวม 8( - - ) 
 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  
01205692 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา II 1(1-0-2) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 3 

  วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 8( - - ) 
 
 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 3 

  วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 7( - - ) 
 
 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 3 

  วิชาเอกเลือก 3( - - ) 

 รวม 7( - - ) 
 
 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205693 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา III 1(1-0-2) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานิพนธ 4 

 รวม 6( - - ) 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวย

ตนเอง) 

01205697 สัมมนา 1 

01205699 วิทยานพินธ 6 

 รวม 7 
 
 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 7 
   

 
 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 7 
   

 
 ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
01205699 วิทยานิพนธ 7 

 รวม 7 
   

 
 ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01205699 วิทยานิพนธ 8 

 รวม 8 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01205611   การประมวลสัญญาณข้ันสูง      3(3-0-6) 

  (Advanced Signal Processing)    

การแทนสัญญาณเบาบาง ผลเฉลยเบาบางท่ีสุด การรับรูบีบอัด ข้ันตอนวิธีสําหรับการ

เรียนรูท่ีตระหนักรูความเบาบาง วิธีมอนติคาโล การชักตัวอยางแบบสุม การชักตัวอยางสําคัญเชิงลําดับ 

การกรองคาลมาน การกรองอนุภาค 

Sparse signal represe3ntation. The sparsest solution. Compressive sensing. 

Algorithms for sparsity-aware learning. Monte Carlo methods. Random sampling. 

Sequential Importance Sampling. Kalman filtering. Particle filtering. 

 

01205621  การส่ือสารไรสายข้ันสูง       3(3-0-6) 

(Advanced Wireless Communications) 

ชองสัญญาณไรสาย การสื่อสารจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง ความจุชองสัญญาณ การสื่อสาร

หลายสายอากาศ การสื่อสารหลายสายอากาศหลายผูใช โครงขายยุคหนา 

Wireless channel. Point-to-point communication. Channel capacity. Multiple-

antenna communication. Multiple-antenna multiple-user communication. Next-generation 

network. 
 

01205631  การออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ําข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Low Power Integrated Circuit Design)   

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัดพลังงานต่ํา การออกแบบวงจรแปลงขอมูล

พลังงานต่ํา การออกแบบวงจรรับสงสัญญาณความถ่ีคลื่นวิทยุพลังงานตํ่า การออกแบบวงจรทางชีว

การแพทยพลังงานต่ํา การออกแบบวงจรแปลงพลังงานประสิทธิภาพสูงสําหรับอุปกรณเก็บเก่ียวพลังงาน 

การวิจัยเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมทางดานการออกแบบวงจรรวมพลังงานต่ํา 

Design of low-power instrumentation amplifiers. Design of low-power data 

converters. Design of low-power radio-frequency transceivers. Design of low-power 

biomedical circuits. Design of high-efficiency power management circuits for energy 

harvesters. Research for innovation development in low-power integrated circuit design. 
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01205651      เสถียรภาพระบบกําลังข้ันสูง 3(3-0-6) 

  (Advanced Power System Stability)    

พ้ืนฐานการทํางานของระบบกําลังสมัยใหม แบบจําลองพลวัตของเครื่องกําเนิดไฟฟา

สมัยใหม เสถียรภาพของระบบกําลังเม่ือถูกรบกวน การแกวงของระบบกําลัง เสถียรภาพของระบบกําลัง

เชื่อมตอหลายพ้ืนท่ี เสถียรภาพและการควบคุมความถ่ีและแรงดันเชิงพ้ืนท่ี การปรับปรุงเสถียรภาพระบบ

กําลังสมัยใหม 

Fundamentals of modern power system operation, Dynamic models of 

modern power generator. Stability of disturbed power system. Power system oscillations. 

Multi-area power system stability. Area stability and control of frequency and voltage. 

Improvement of modern power system stability. 
 

01205691   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา I    1(1-0-2) 

  (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering I)   

นิสัยของบุคคลผูมีประสิทธิภาพสูง การคิดเชิงระบบ การตั้งโจทยปญหาวิจัย การ

ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและจัดการทดลองเบื้องตน การเขียนเชิงเทคนิค การนําเสนอแบบปาก

เปลา 

Habits of highly effective people. Systems thinking. Research problem 

formulation. Literature review. Fundamentals of designing and conducting experiments. 

Technical writing. Oral presentation. 

 

01205692   ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา II    1(1-0-2) 

  (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering II)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน   01205691 
จรรยาบรรณและความสุจริต การทํางานเปนทีม การคิดฉลาด การเขียนทบทวน

วรรณกรรม การเขียนเชิงเทคนิค การเรงงานวิจัยและการวิเคราะหเชิงปริมาณ กระบวนการการเรียนรู

ดวยตนเอง การเขียนขอเสนองานวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ การนําเสนอขอเสนอโครงงานวิทยานิพนธ

แบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ  

Ethics and integrity. Teamwork. Smart thinking. Writing the literature 

review. Technical writing. Acceleration of research and quantitative analysis. Self-learning 

process. Writing of thesis proposal in English. Oral presentation of thesis proposal in 

English. 
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01205693  ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมไฟฟา III    1(1-0-2) 

  (Advanced Research Methodology in Electrical Engineering III)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  01205692 

จรรยาบรรณในการตีพิมพงานทางวิทยาศาสตร จริยธรรมสําหรับผูนํา การวิเคราะห 

และจัดการปญหาทางจริยธรรม การทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิพากษ การคิดเชิงสรางสรรค   การ

ประเมินบทความการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการนานาชาติ การโตแยงผลการประเมิน การเขียน

บทความวิจัยสําหรับการประชุมวิชาการเปนภาษาอังกฤษ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

แบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ การเขียนบทความวิจัยสําหรับวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การเขียน

วิทยานิพนธ การเตรียมการนําเสนอแบบปากเปลาเพ่ือปกปองวิทยานิพนธ 

Ethics in scientific publishing. Ethics of leaders. Analysis and handling of 

ethical problems. Teamwork. Critical thinking. Creative thinking. Review of conference 

papers and international journals. Rebuttal. Writing research articles for technical 

conferences in English. Oral presentation in technical conference in English. Writing 

research articles in international journals. Thesis writing. Preparation of oral presentation 

for thesis defense. 

 

01205695  การแกปญหาเชิงปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟา    4(1-9-7)

  (Practical Problem Solving in Electrical Engineering) 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพวิศวกรรม การเผชิญปญหาจริงในอุตสาหกรรม การวิเคราะห

ปญหาเชิงเทคนิค การบริหารโครงการ การบริหารการทํางานเปนทีม การวางแผนโครงการและการกระจาย

ความรับผิดชอบ การเขียนขอเสนอโครงการและการนําเสนอ การเก็บขอมูลและการวิเคราะห การหาคําตอบ

ของปญหาและการบรูณาการ การเขียนรายงานทางเทคนิค การนําเสนอแนวทางการแกปญหา 

Engineering ethics. Encountering practical problems in industry. Analysis of 

practical problem. Project management. Team work management. Project planning and 

distribution of responsibility. Proposal writing and presentation. Data collection and analysis. 

Solution finding and integration. Technical report writing. Technical presentation of proposed 

solutions. 
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01205696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา      3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

Selected topics in electrical engineering at the doctoral degree level.  

Topics are subject to change each semester. 

 

01205697 สัมมนา                  1 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาเอก 

Presentation and discussion on interesting topics in electrical engineering at 

the doctoral degree level. 

 

01205698 ปญหาพิเศษ              1-3 

(Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

Study and research in electrical engineering at the doctoral degree level 

and compile into a written report. 

 

01205699   วิทยานิพนธ            1-48 

(Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรยีงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 

 

 

 


