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โครงสร$างหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม(น.อยกว(า 36  หน(วยกิต 
              ก. วิชาเอก ไม(น.อยกว(า      2  หน(วยกิต (ไม(นับหน(วยกิต) 
                           - สัมมนา                  2  หน(วยกิต (ไม(นับหน(วยกิต) 
              ข. วิทยานิพนธ9 ไม(น.อยกว(า  36  หน(วยกิต 
 
รายการวิชา 
ก. วิชาเอก ไม2น$อยกว2า   2  หน2วยกิต (ไม2นับหน2วยกิต) 
    - สัมมนา  2  หน2วยกิต (ไม2นับหน2วยกิต) 

01205597 สัมมนา (Seminar) 1,1 
ข. วิทยานิพนธ8 ไม2น$อยกว2า 36  หน2วยกิต 

01205599 วิทยานิพนธ9 (Thesis) 1-36 
 
 แผน ก แบบ ก 2 
          จํานวนหน(วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม(น.อยกว(า 36  หน(วยกิต 
              ก. วิชาเอก  ไม(น.อยกว(า  24  หน(วยกิต 
                                - สัมมนา            2  หน(วยกิต 
                                - วิชาเอกเลือก ไม(น.อยกว(า 22  หน(วยกิต 
              ข. วิทยานิพนธ9 ไม(น.อยกว(า   12  หน(วยกิต 
รายการวิชา 
ก. วิชาเอก  ไม2น$อยกว2า 24  หน2วยกิต 
    - สัมมนา  2  หน2วยกิต 

01205597 สัมมนา (Seminar) 1,1 
    - วิชาเอกเลือก ไม2น$อยกว2า 22  หน2วยกิต 
      ให$เลือกรายวชิาต2อไปน้ี ไม2น$อยกว2า 3  หน2วยกิต  

01205511 คณิตศาสตร9ประยุกต9สําหรับวิศวกรรมไฟฟ�า (Applied Mathematics for Electrical Engineering) 3(3-0-6) 
01205512 กระบวนการเฟ�นสุ(ม (Stochastic Processes) 3(3-0-6) 
01205521 ระบบส่ือสารดิจิทัล (Digital Communications Systems) 3(3-0-6) 
01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Design) 3(3-0-6) 
01205551 ผลตอบช่ัวครู(ของระบบกาํลัง (Power System Transients) 3(3-0-6) 
01205561 ระบบพลวัตและการควบคุม (Dynamical Systems and Control)  3(3-0-6) 
01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุ(นยนต9 (Robotic Theory and Design) 3(3-0-6) 

    และเลือกเรยีนจากรายวิชาในกลุ2มต2างๆต2อไปน้ี  ไม2น$อยกว2า 19 หน2วยกิต 
     - กลุ2มวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและการประมวลสญัญาณทางไฟฟา 

01205513 การวิเคราะห9เชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรไฟฟ�า (Numerical Analysis for Electrical Engineers) 3(3-0-6) 
01205514 ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ (Signal Processing Theory) 3(3-0-6) 
01205515 การประมวลภาพและการแทน (Image Processing and Representation) 3(3-0-6) 
01205516 วิทัศน9คอมพิวเตอร9และหุ(นยนต9 (Computer and Robot Vision) 3(3-0-6) 
01205517 การรับรู.ระยะไกลและการแปลความหมาย (Remote Sensing and Interpretation) 3(3-0-6) 
01205518 หลักการเรียนรู.ของเคร่ือง (Principle of Machine Learning) 3(3-0-6) 
01205519 การรู.จําแบบรูป (Pattern Recognition) 3(3-0-6) 
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    - กลุ2มวิชาสื่อสาร 
01205522 การตรวจจบัและประมาณค(าสัญญาณ (Signal Detection and Estimation) 3(3-0-6) 
01205523 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข.ารหัส (Information Theory and Coding) 3(3-0-6) 
01205524 ทฤษฎีการเข.ารหัสแหล(งกาํเนิดและการบีบอัดข.อมูล (Source Coding Theory and Data Compression) 3(3-0-6) 
01205525 ทฤษฎีการเข.ารหัสช(องสัญญาณ (Channel Coding Theory) 3(3-0-6) 
01205526 การส่ือสารไร.สายหลายผู.ใช. (Multiuser Wireless Communications) 3(3-0-6) 
01205527 เครือข(ายส่ือสารข.อมูล (Data Communication Networks) 3(3-0-6) 
01205528 การออกแบบระบบส่ือสารไร.สาย (Wireless Communication System Design) 3(3-0-6) 
01205529 เครือข(ายตัวรับรู.ไร.สาย (Wireless Sensor Networks) 3(3-0-6) 

    - กลุ2มวิชาอิเล็กทรอนิกส8 
01205532 วงจรรวมแอนะลอก (Analog Integrated Circuits) 3(3-0-6) 
01205533 วงจรรวมดิจิทัล (Digital Integrated Circuits) 3(3-0-6) 
01205534 ระบบเคร่ืองกลไฟฟ�าจุลภาค (Microelectromachanical Systems) 3(3-0-6) 
01205535 เทคโนโลยีตัวรับรู. (Sensor Technology) 3(3-0-6) 
01205536 อุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9แสง (Optoelectronic Devices) 3(3-0-6) 
01205537 เทคโนโลยีอุปกรณ9สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Device Technology) 3(3-0-6) 
01205538 เทคโนโลยีเซลล9แสงอาทิตย9 (Solar Cells Technology) 3(3-0-6) 
01205539 วงจรรวมความถี่คล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Integrated Circuits) 3(3-0-6) 

    - กลุ2มวิชาคลื่นแม2เหล็กไฟฟาและสื่อสาร 
01205541 ทฤษฎีแม(เหล็กไฟฟ�าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) 3(3-0-6) 
01205542 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ (Antenna Theory and Design) 3(3-0-6) 
01205543 สนามแม(เหล็กไฟฟ�าเชิงคํานวณ (Computational Electromagnetics) 3(3-0-6) 
01205544 การออกแบบวงจรไมโครเวฟแบบแพสซิฟ (Passive Microwave Circuit Design) 3(3-0-6) 
01205545 การออกแบบวงจรไมโครเวฟแบบแอ็กทิฟ (Active Microwave Circuit Design) 3(3-0-6) 
01205547 ทฤษฎีส่ือสารทางแสง (Optical Communication Theory) 3(3-0-6) 
01205548 เครือข(ายส่ือสารและคอมพิวเตอร9สําหรับระบบกําลัง  

(Computer and Communication Network for Power Systems) 
 

3(3-0-6) 
    - กลุ2มวิชาระบบกําลัง 

01205552 เสถียรภาพของระบบกาํลัง (Power System Stability) 3(3-0-6) 
01205553 การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบกาํลัง (Power System Operation and Control) 3(3-0-6) 
01205554 วิศวกรรมการป�องกันระบบกําลัง (Power System Protection Engineering) 3(3-0-6) 
01205555 หลักการโครงข(ายไฟฟ�าอัจฉริยะ (Principles of Smart Grid) 3(3-0-6) 
01205556 ระเบียบวธิีใช.คอมพิวเตอร9ในระบบกําลัง (Computer Methods in Power System) 3(3-0-6) 
01205557 วิศวกรรมคุณภาพของระบบกาํลัง (Power System Quality Engineering) 3(3-0-6) 
01205558 การวางแผนระบบกาํลัง (Power Systems Planning) 3(3-0-6) 
01205559 การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร9ของระบบกําลัง (Economic Operation for Power Systems) 3(3-0-6) 

   - กลุ2มวิชาควบคุม 
01205562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต (Digital Control of Dynamic Systems) 3(3-0-6) 
01205563 ระบบควบคุมไม(เชิงเส.น (Nonlinear Control Systems) 3(3-0-6) 
01205564 การควบคุมเหมาะท่ีสุด (Optimum Control) 3(3-0-6) 
01205565 การควบคุมตรรกศาสตร9คลุมเครือ (Fuzzy Logic Control) 3(3-0-6) 
01205569 การออกแบบเคร่ืองจักรไฟฟ�าสําหรับวิศวกรรมหุ(นยนต9 (Electrical Machine Design for Robotic Engineering) 3(3-0-6) 

    - กลุ2มวิชาการแปลงผันพลังงานและพลวัตของระบบกําลัง 
01205571 พลวัตของเคร่ืองจักรกลไฟฟ�า (Dynamics of Electrical Machines) 3(3-0-6) 
01205572 การจําลองและการควบคุมเคร่ืองแปลงผันสามเฟสแบบอาศัยการมอดูเลตความกว.างพัลส9 

(Modeling and Control of Three-Phase Pulse Width Modulation Converters) 
 

3(3-0-6) 
01205573 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและผู.ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก 

(Renewable Energy Technology and Small Power Producers) 
 

3(3-0-6) 
01205574 ระบบส(งและจําหน(ายกําลังไฟฟ�าแบบปรับตัวได. (Flexible Power Transmission and Distribution System) 3(3-0-6) 
01205575 การวิเคราะห9ฟอลต9ที่ไม(สมดุล (Unbalanced Faults Analysis) 3(3-0-6) 
01205576 วิศวกรรมไฟฟ�าแรงสูงขั้นสูง (Advanced High Voltage Engineering) 3(3-0-6) 
01205577 การผลิตกําลังไฟฟ�าแบบกระจายและการสะสมพลังงาน (Distributed Generation and Energy Storage) 3(3-0-6) 
01205578 ความเช่ือถือได.ของระบบจาํหน(ายกาํลังไฟฟ�า (Electric Power Distribution System Reliability) 3(3-0-6) 
01205579 องค9ประกอบของโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะและวธิีการควบคุมขั้นสูง 

(Smart Grid Components and Advanced Control Method) 
 

3(3-0-6) 
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    - กลุ2มวิชาด$านคอมพิวเตอร8 อิเล็กทรอนิกส8ชีวภาพ และอ่ืนๆ 
01205581 สถาปyตยกรรมระบบคอมพิวเตอร9 (Computer System Architecture) 3(3-0-6) 
01205582 ระบบการปฏิบัติการ (Operating Systems) 3(3-0-6) 
01205583 การออกแบบระบบสมองกลฝyงตัวขั้นสูง (Advanced Embedded System Design) 3(3-0-6) 
01205584 การทําเหมืองข.อมูลสําหรับวิศวกรรมไฟฟ�า(Data Mining for Electrical Engineers) 3(3-0-6) 
01205585 เวชสารสนเทศ (Medical Informatics) 3(3-0-6) 
01205586 ตัวรับรู.ชีวภาพ (Biosensors) 3(3-0-6) 
01205587 การออกแบบและหลักการเคร่ืองมือวัดทางชีวการแพทย9 (Biomedical Instrumentation and Design) 3(3-0-6) 
01205588 ไบโอเมตริก (Biometrics) 3(3-0-6) 
01205589 การบูรณาการและการจัดการโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ (Smart Grid Integration and Management) 3(3-0-6) 

    - กลุ2มวิชาการวิจยั เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา และปLญหาพิเศษ 
01205591 ระเบียบวธิีวิจยัทางวิศวกรรมไฟฟ�า (Research Methods in Electrical Engineering) 1(1-0-2) 
01205592 นวัตกรรมการแก.ปyญหาทางวิศวกรรมไฟฟ�า (Innovative Problem Solving in Electrical Engineering) 3(1-6-5) 
01205596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ�า (Selected Topic in Electrical Engineering) 3(3-0-6) 
01205598 ปyญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

ข. วิทยานิพนธ8 ไม2น$อยกว2า 12  หน2วยกิต 
01205599 วิทยานิพนธ9 (Thesis) 1-12 

 
คําอธิบายรายวิชา 

01205511 คณิตศาสตร8ประยุกต8สําหรับวิศวกรรมไฟฟา (Applied Mathematics for Electrical Engineering) 3(3-0-6) 
พีชคณิตเชิงเส.น ปริภูมิเชิงเส.นในมิติจํากัด การแทนเมทริกซ9ในการแปลงเชิงเส.น ตัวมูลฐาน ปริภูมิย(อย ตัวกาํหนด เวกเตอร9เจาะจง 
รูปแบบแบบบัญญัติ โครงสร.างของผลเฉลยของระบบของสมการเชิงเส.น การประยุกต9ใช.งานของสมการเชิงอนุพันธ9และสมการ 
ผลต(างสืบเน่ือง พีชคณิตเชิงเส.นเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ9ทั่วไป ทฤษฎีความน(าจะเป|น การวิเคราะห9 
สัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส.นไม(แปรตามเวลา 

01205512 กระบวนการเฟนสุ2ม (Stochastic Processes) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีความน(าจะเป|น ลําดับของตัวแปร แคลคูลัสแบบเฟ�นสุ(ม ความต(อเน่ืองของผลคูณกําลังสอง ความสามารถหาอนุพันธุ9ได. 
และความสามารถหาปริพันธ9ได. กระบวนการสุ(มเออร9กอดิก ลักษณะเฉพาะเชิงสเปกตรัมของกระบวนการสุ(ม ลูกโซ(และกระบวนการ
แบบมาร9คอฟ กระบวนการแบบปyวส9ซง  กระบวนการแบบเกาส9 

01205513 การวิเคราะห8เชิงตวัเลขสาํหรบัวิศวกรไฟฟา (Numerical Analysis for Electrical Engineers) 3(3-0-6) 
การวิเคราะห9ความคลาดเคล่ือน รากของสมการ ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส.น ผลดีที่สุดของฟyงก9ชันท่ีไม(ถูกบังคับท่ีมีหน่ึงหรือ
หลายตัวแปร เส.นโค.งท่ีเหมาะสม การหาค(าสอด การหาปริพันธ9เชิงตัวเลข  ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ9ทั่วไป 

01205514 ทฤษฎีการประมวลสญัญาณ (Signal Processing Theory) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีของสัญญาณ ปริภูมิของสัญญาณ ชุดมูลฐาน การแทนสัญญาณ การแปลงซี การแปลงฟูริเยร9 การสุ(มตัวอย(างและ การสร.างกลับ 
การวิเคราะห9สัญญาณในโดเมนเวลาและความถี ่การแปลงเวฟเล็ท ระบบหลายอัตรา วงจรกรองดิจิทัล การแทนสัญญาณมิติเดียว  
การดึงลักษณะเฉพาะของสัญญาณ และการรู.จําสัญญาณมิติเดียวเบื้องต.น 

01205515 การประมวลภาพและการแทน (Image Processing and Representation)  3(3-0-6) 
การแทนภาพ การแปลงภาพ การวิเคราะห9ภาพ การประมวลภาพ การแบ(งเป|นส(วน การแทนด.วยรูปร(างลักษณะ การดึงลักษณะเฉพาะ 
การเลือกลักษณะเฉพาะ การรู.จําแบบรูปเบื้องต.น 

01205516 วิทัศน8คอมพิวเตอร8และหุ2นยนต8  (Computer and Robot Vision) 3(3-0-6) 
วิทัศน9คอมพิวเตอร9 สัณฐานวิทยาเชิงคณิตศาสตร9 การกําหนดเง่ือนไขและการติดป�าย แบบจาํลอง ลายผิวพื้น การจําแนกเส.นโค.งและ
ตัดแบ(ง ความสว(าง เรขาคณิตเชิงการฉายภาพทัศนมิติ การวัดภาพจากแสงเชิงวเิคราะห9 การเคล่ือนไหวและโครงสร.างพื้นผิวจากลําดับ
วีดิทัศน9 การจบัคู(ภาพ 

01205517 การรับรู$ระยะไกลและการแปลความหมาย (Remote Sensing and Interpretation) 3(3-0-6) 
แนวความคิดและพื้นฐานของการรับรู.ระยะไกล องค9ประกอบของระบบภาพทางแสง กฎของการวัดจากภาพเชิงแสง การแปล
ความหมายจากภาพท่ีเห็น การรับรู.โดยใช.สเปกตรัมหลายแบบใช.อุณหภูมิ หรือใช.ที่เหนือกว(าสเปกตรัม ดาวเทียมท่ีใช.ในการสํารวจ
ทรัพยากร การประมวลภาพดิจิทัล การรับรู.ด.วยไมโครเวฟ 

01205518 หลักการเรียนรู$ของเครื่อง (Principle of Machine Learning)                                3(3-0-6) 
หลักการการเรียนรู.แบบปรับตัว ทฤษฎกีารเรียนรู.ทางสถิติ การเรียนรู.แบบมีผู.ฝ}กสอน การเรียนรู.แบบไม(มีผู.ฝ}กสอน การเรียนรู.แบบ
เสริมแรง การประเมินผลแบบจําลองและการเลือกแบบจาํลอง การแนะนําการใช.งานการเรียนรู.ของเคร่ือง 

01205519 การรู$จําแบบรปู (Pattern Recognition) 3(3-0-6) 
มูลฐานเชิงสถิติสําหรับการรู.จําแบบรูป  ตัวจําแนกท่ีขึ้นกบัทฤษฎกีารตัดสินใจของเบย9  การทบทวนตัวจําแนกเชิงเส.นและไม(เชิงเส.น  
การทบทวนการคัดเลือกลักษณะสําคัญ การจับคู(แบบทาบเคียง การจําแนกโดยขึ้นกับบริบท การประเมินระบบอัลกอริทึมการจับกลุ(ม
โดยลําดับ  อัลกอริทึมการจบักลุ(มเชิงลําดับช้ัน และอัลกอริทึมการจับกลุ(มอื่นๆ 
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01205521 ระบบสื่อสารดิจิทัล (Digital Communications Systems) 3(3-0-6) 

ระบบส่ือสารดิจิทัล การถ(วงดุลระหว(างกําลังและแบนด9วิดท9ในระบบส่ือสาร การเข.ารหัสแหล(งกําเนิด ความน(าจะเป|นและ 
กระบวนการเฟ�นสุ(ม  การแทนสัญญาณและระบบแบบผ(านแถบ สัญญาณท่ีถูกกลํ้าแบบดิจิทัล ตัวรับท่ีเหมาะท่ีสุด ทฤษฎีสารสนเทศ 
ความจุช(องสัญญาณ  การส่ือสารท่ีเช่ือถอืได. การเข.ารหัสช(องสัญญาณ   

01205522 การตรวจจับและประมาณค2าสญัญาณ (Signal Detection and Estimation) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ การตรวจสอบสมมติฐาน บรรทัดฐานของการตัดสินใจ ความน(าจะเป|นของความผิดพลาด เคร่ืองรับแบบ
สหสัมพันธ9 เคร่ืองรับแบบวงจรกรองแมตช9 เคร่ืองรับแบบร(วมนัยและแบบไม(ร(วมนัย การประมาณค(าแบบความน(าจะเป|นจริงสูงสุด 
การประมาณแบบกําลังสองน.อยท่ีสุด วงจรกรองวีนเนอร9 การทํานายเชิงเส.น และวงจรกรองแบบปรับตัวสําหรับตัวปรับเท(า 

01205523 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข$ารหัส (Information Theory and Coding) 3(3-0-6) 
เอนโทรป�และเอนโทรป�สัมพัทธ9 สารสนเทศร(วม สมบัติการแบ(งเท(าเชิงเส.นกาํกับ อัตราเอนโทรป�ของกระบวนการเฟ�นสุ(ม  
การเข.ารหัสแหล(งกาํเนิด ความจุช(องส(งสัญญาณ เอนโทรป�เชิงอนุพันธ9 ช(องสัญญาณแบบเกาส9 การเข.ารหัสช(องสัญญาณ ทฤษฎีอัตรา
ความเพี้ยน ทฤษฎีสารสนเทศข(ายงาน 

01205524 ทฤษฎีการเข$ารหัสแหล2งกําเนิดและการบีบอัดข$อมูล (Source Coding Theory and Data Compression) 3(3-0-6) 
พื้นฐานทางคณิตศาสตร9สําหรับการบีบอัดแบบไม(สูญเสีย การเข.ารหัสแบบฮัฟแมน การเข.ารหัสเลขคณิต เทคนิคการเข.ารหัสแบบ
พจนานุกรม การเข.ารหัสแบบทํานาย พืน้ฐานทางคณิตศาสตร9สําหรับการบีบอัดแบบสูญเสีย การควอนไทซ9แบบสเกลาร9 การควอนไทซ9
แบบเวคเตอร9  การเข.ารหัสผลต(าง การเข.ารหัสการแปลง การเข.ารหัสแถบความถี่ย(อย การบีบอัดเสียงมนุษย9 เสียง ภาพ และวีดิทัศน9 

01205525 ทฤษฎีการเข$ารหัสช2องสัญญาณ (Channel Coding Theory) 3(3-0-6) 
พื้นฐานการเข.ารหัสช(องสัญญาณ พีชคณิตท่ีเกี่ยวข.อง สนามกาโลอิส รหัสบล็อกเชิงเส.น รหัสวน รหัสบีซีเอช รหัสรีด-โซโลมอน  
ช้ันรหัสอื่นๆ การแทนเทรลิส การเข.ารหสัและการถอดรหัสบล็อก รหัสคอนโวลูชัน การเข.ารหัสถอดรหัสสําหรับรหัสท่ีใช.สัญลักษณ9
หลายระดับ รหัสต(อกันท่ีวางนัยท่ัวไปแล.ว 

01205526 การสื่อสารไร$สายหลายผู$ใช$ (Multiuser Wireless Communications)  3(3-0-6) 
แบบจําลองช(องสัญญาณไร.สาย  ความหลากหลาย ระบบเซลลูล(าร9  ความจุของช(องสัญญาณไร.สาย ความจุหลายผู.ใช.ช(องสัญญาณไมโม 

01205527 เครือข2ายสื่อสารข$อมูล  (Data Communication Networks) 3(3-0-6) 
สถาปyตยกรรมเครือข(ายระบบส่ือสาร การควบคุมข(ายเช่ือมโยงข.อมูล การตรวจจับความผิดพลาด การเรียกขอซํ้าอัตโนมัติ การเข.า
กรอบ การวิเคราะห9ความล(าช.าของการส(งข(าวสารโดยใช.กระบวนการมาร9คอฟและทฤษฎกีารเข.าคิว ความล(าช.าในการมัลติเพลกซ9 
เชิงสถิติ การวิเคราะห9ความล(าช.าในเครือข(ายโดยใช.ทฤษฎีความเป|นอิศระต(อกนัของไคลนรอก การย.อนกลับและเครือข(ายของแจคสัน 
เครือข(ายเข.าถึงหลายทาง ซ่ึงจะครอบคลุมถึงระบบอโลฮาและการแบ(งโพรโทคอล การตรวจรู.พาหะการเลือกเส.นทาง 

01205528 การออกแบบระบบสื่อสารไร$สาย (Wireless Communication System Design) 3(3-0-6) 
สถาปyตยกรรมของระบบส่ือสาร สัญญาณและการแปลงดิจิทัล สัญญาณรบกวนและการแทรกสอด การแพร(กระจายและการจางหาย 
สมบัติช(องสัญญาณและการบรรเทาการจางหาย การประสานเวลา การเลือกเทคนิคการกลํ้าสัญญาณและการเข.าถึงหลายทาง  
การประเมินรหัสการแก.ความผิดพลาด การคํานวนความหนาแน(นของการใช.งานการจัดการสเปคตรัม การประเมินสมรรถนะของ
ระบบส่ือสาร   

01205529 เครือข2ายตัวรับรู$ไร$สาย (Wireless Sensor Networks)  3(3-0-6) 
ระบบเครือข(ายฝyงตัว เครือข(ายตัวรับรู.แบบสมาร9ต เครือข(ายตัวรับรู.ไร.สายแบบตระหนักพลังงาน การจัดการเช่ือมต(อโพรโทคอลสําหรับ
ส่ือสารท่ีระดับขั้นการส่ือสารต(างๆ การเก็บเกี่ยวข.อมูลในเครือข(ายตัวรับรู.ไร.สาย การจัดเส.นทางในเครือข(ายตัวรับรู.ไร.สาย เครือข(าย
ตัวรับรู.ที่ถูกกระจาย การรวมและประมวลผลข.อมูลระหว(างส(ง ระบบปฏิบัติการแลเครือข(ายสนับสนุนสําหรับการประยกุต9ฝyงตัว  
การพัฒนาซอฟต9แวร9บนเครือข(ายตัวรับรู.ไร.สาย การประยุกต9เครือข(ายตัวรับรู.ไร.สาย  

01205531 การออกแบบระบบดิจิทัล (Digital System Design)  3(3-0-6) 
ตระกูลเกตอิเล็กทรอนิกส9โดยการเปรียบเทียบในด.านราคาและความเร็ว การสร.างวงจรรวมโดยท่ัวไป วงจรรวมมอสแบบต(างๆ 
หน(วยความจาํสารกึ่งตัวนําและการประยุกต9ใช.งาน การออก แบบวงจรตรรกด.วยหน(วยความจําอ(านอย(างเดียว อุปกรณ9แถวลําดับ 
ตรรกแบบส่ังการได. และไมโครโพรเซสเซอร9 

01205532 วงจรรวมแอนะลอก (Analog Integrated Circuits) 3(3-0-6) 
หลักการออกแบบและทําให.เหมาะท่ีสุดของวงจรรวมแอนะลอกโดยใช.เทคโนโลยีซีมอส ฟ�สิกส9ของอุปกรณ9ทรานซิสเตอร9 แบบมอสเฟต 
การไบแอสและอ.างอิง บล็อกการสร.างวงจรพื้นฐาน การออกแบบวงจรขยายเชิงดําเนินการและวงจรขยายทรานคอนดักแตนซ9 วงจร
ป�อนกลับและเสถยีรภาพของวงจรขยายแบบป�อนกลับ สัญญาณรบกวนและเทคนิคการออกแบบวงจรสัญญาณรบกวนตํ่าพิเศษ  
การออกแบบตัวกรองสวิตช9ตัวเก็บประจุและตัวกรองเวลาต(อเน่ือง หลักการเบือ้งต.นของวงจรตัวแปลงดิจิทัลเป|นแอนะลอกและวงจร
ตัวแปลงแอนะลอกเป|นดิจิทัล การออกแบบโดยใช.คอมพวิเตอร9ช(วยในทางปฏิบติั 

01205533 วงจรรวมดิจทิัล (Digital Integrated Circuits)  3(3-0-6) 
อุปกรณ9ซีมอสและเทคโนโลยีการผลิต การเช่ือมต(อระหว(างกัน อินเวอร9เตอร9ซีมอส การประวิงการแพร(กระจาย ส(วนเผ่ือสัญญาณ
รบกวน การดูดกลืนกาํลัง วงจรจัดหมู(และวงจรเชิงลําดับ การควบคุมเวลาและการกระจายสัญญาณนาฬิกา หน(วยความจํา กรรมวิธ ี
ในการออกแบบและตรวจสอบ 

01205534 ระบบเครื่องกลไฟฟาจุลภาค (Microelectromechanical Systems) 3(3-0-6) 
ระบบเคร่ืองกลไฟฟ�าจุลภาค วัสดุเคร่ืองกลไฟฟ�าจุลภาคและกระบวนการผลิต เทคโนโลยีไมโครแมชินนิง การกระตุ.นให.กระทําการรับรู. 
กฎมาตราส(วนของการลดขนาด การออกแบบและการบรรจุส(วนประกอบของระบบจุลภาค หลักการทํางานระบบเคร่ืองกลไฟฟ�า
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จุลภาคต(างๆ การใช.งานระบบเคร่ืองกลไฟฟ�าจุลภาค  
01205535 เทคโนโลยีตัวรับรู$ (Sensor Technology) 3(3-0-6) 

การจําแนกตัวรับรู. ลักษณะเฉพาะ หลักการทํางาน การใช.งานตัวรับรู. ตัวรับรู.จลุภาค ตัวรับรู.แบบรวมตัวรับรู.ระบบเคร่ืองกลไฟฟ�า
จุลภาค  

01205536 อุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8แสง (Optoelectronic Devices) 3(3-0-6) 
สมบัติพื้นฐานของแสง สมบัติทางแสงของวัสดุ อุปกรณ9เปล(งแสงและอุปกรณ9แสดงผล ตัวตรวจวัดแสงและตัวรับรู.แสง  
อุปกรณ9กลํ้าทางแสงและอุปกรณ9เบนแสง ท(อนําคล่ืนแสงและวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส9แสง เลเซอร9 ระบบเคร่ืองจักรกลไฟฟ�าจุลภาค
ทางแสง  

01205537 เทคโนโลยีอุปกรณ8สารก่ึงตัวนํา (Semiconductor Device Technology)  3(3-0-6) 
เทคโนโลยีการสร.างวงจรรวม การปลูกผลึก การปลูกช้ันอีพแิท็กซี กระบวนการออกซิเดชันทางความร.อน การเติมสารเจือด.วย 
การแพร(ซึมและการฝyงไอออน กระบวนการโฟโตลิโทกราฟ� การฉาบไอระเหยของโลหะ การสร.างช้ันสารจากไอสารเคมี สปyตเตอริงและ
การกัดกร(อน  

01205538 เทคโนโลยีเซลล8แสงอาทติย8 (Solar Cells Technology) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนํา  โครงสร.างของเซลล9แสงอาทิตย9  ลักษณะของเซลล9แสงอาทิตย9 
วงจรสมมูลของเซลล9แสงอาทิตย9  เซลล9แสงอาทิตย9รอยต(อพ-ีเอ็น เซลล9แสงอาทิตย9ซิลิคอนชนิดผลึกโพลีมอดูลเซลล9แสงอาทิตย9ซิลิคอน
ชนิดอสัณฐาน การออกแบบและการประยุกต9งานระบบเซลล9แสงอาทิตย9 ระบบแสงอาทิตย9ที่เข.มข.น มาตรฐานการทดสอบ  

01205539 วงจรรวมความถ่ีคลื่นวิทย ุ(Radio Frequency Integrated Circuits) 3(3-0-6) 
เทคโนโลยีมอสและบีเจทีเพือ่การประยกุต9ใช.กับความถี่สูง ความเพี้ยนและสัญญาณรบกวน สถาปyตยกรรมเคร่ืองรับและเคร่ืองส(ง  
วงจรจูน ตัวขยายสัญญาณรบกวนตํ่าและมิกเซอร9 ออสซิลเลเตอร9 ตัวสังเคราะห9ความถี่ ตัวขยายกําลัง  

01205541 ทฤษฎีแม2เหล็กไฟฟาขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) 3(3-0-6) 
กฎหลักมูลของสนามแม(เหล็กไฟฟ�า ไดอเิล็กตริก แม(เหล็ก และตัวกลางนํา ผลเฉลยของสมการคล่ืน การสะท.อนและการทะลุผ(านของ
คล่ืนระนาบ การโพลาไรซ9 การกระจัดกระจาย และการกระจายตามความถี่ ปyญหาของขอบเขตแบบภายในและภายนอก การแทนด.วย
สมการปริพันธ9 ผลเฉลยฟyงก9ชันเจาะจงและฟyงก9ชันของกรีน การประยุกต9ใช.คอมพิวเตอร9ในการหาผลเฉลยของปyญหารูปแบบบัญญัติ  

01205542 ทฤษฎีและการออกแบบสายอากาศ (Antenna Theory and Design) 3(3-0-6) 
พารามิเตอร9หลักมูลของสายอากาศ อินทิกรัลการแผ(รังสีและฟyงก9ชันศักย9ช(วย สายอากาศแบบลวด แบบปลายเป�ด และแถวลําดับ  
การสังเคราะห9สายอากาศ เทคนิคการวิเคราะห9เชิงตัวเลข อิมพีแดนซ9แบบตนเองและแบบร(วม  

01205543 สนามแม2เหล็กไฟฟาเชิงคํานวณ (Computational Electromagnetics)  3(3-0-6) 
วิธีของโมเมนต9 และการประยกุต9ใช.ใน ไฟฟ�าสถิต สนามแม(เหล็กไฟฟ�า สายอากาศ ตัวกระจัดกระจาย วธิีผลต(างอันตะ  
วิธีผลต(างอันตะในโดเมนเวลา วธิีสมาชิกจํากัด  

01205544 การออกแบบวงจรไมโครเวฟแบบแพสซิฟ (Passive Microwave Circuit Design) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีและการทําให.เกิดผลของสายส(ง ความไม(ต(อเน่ือง หม.อแปลงอิมพีแดนซ9 เมทริกซ9พารามิเตอร9ของโครงข(าย การวเิคราะห9 
โดยโหมดคู(และค่ี การวิเคราะห9และออกแบบของอุปกรณ9ไมโครเวฟแบบแพสซิฟ 

01205545 การออกแบบวงจรไมโครเวฟแบบแอ็กทิฟ (Active Microwave Circuit Design) 3(3-0-6) 
การออกแบบวงจรขยายด.วยพารามิเตอร9เอส วงจรขยายสัญญาณรบกวนตํ่า วงจรขยายแถบกว.าง วงจรขยายกําลังสูง  
วงจรออสซิเลเตอร9 วงจรมิกเซอร9 

01205547 ทฤษฎีสื่อสารทางแสง (Optical Communication Theory) 3(3-0-6) 
การวิเคราะห9และการออกแบบของระบบทางแสง และระบบการส(งผ(านแสงด.วยเส.นใย การตรวจวัดโดยตรง การเฮเทอไรดายน9 
รูปแบบการมอดูเลตเลเซอร9 การวิเคราะห9ตัวรับและการจาํลองเส.นใย การแพร(กระจายของเส.นใยรวมท้ังการลดทอนการกระจาย 
ตามความถี่ และภาวะไม(เป|นเชิงเส.นเครือข(าย มัลติเพลกซ9แบบแบ(งเวลาและแบ(งความยาวคล่ืน 

01205548 เครือข2ายสื่อสารและคอมพิวเตอร8สําหรับระบบกําลัง 
(Computer and Communication Network for Power Systems) 

 
3(3-0-6) 

หลักการส่ือสารดิจิทัล หลักการส่ือสารผ(านสายไฟฟ�า หลักการส่ือสารไร.สายด.วยคล่ืนความถี่วิทย ุหลักการเครือข(ายส่ือสารข.อมูล 
เทคโนโลยีเครือข(ายส่ือสารสําหรับองค9ประกอบพื้นฐานมิเตอร9ขั้นสูง การบริหารจัดการด.านความปลอดภยั 
ของข.อมูล 

01205551 ผลตอบชั่วครู2ของระบบกําลงั (Power System Transients)  3(3-0-6) 
การเปล่ียนแปลงช่ัวครู(ขณะสวิตช9 แนวคิดการขัดจังหวะกระแสชนิดกระแสตรงและกระแสสลับ การจาํลองการอาร9ก การเปล่ียนแปลง
ช่ัวครู(จากการสวิตช9ที่ผิดปกติ การสวิตช9ตัวเก็บประจ ุการเปล่ียนแปลงช่ัวครู(จากผลของการสับกระแสเฟอร9โร-เรโซแนนซ9 ค(าแรงดัน
เปล่ียนแปลงช่ัวครู(คืน สู(ภาวะปกติ ปรากฎการณ9คล่ืนเดินทาง โปรแกรมคอมพวิเตอร9สําหรับการคํานวณการเปล่ียนแปลง ช่ัวครู(ขณะ
การสวิตช9 ผลของการเสิร9จในขดลวดของเคร่ืองจักรและหม.อแปลง เสิร9จอะเรสเตอร9 การป�องกันการเสิร9จ  

01205552 เสถียรภาพของระบบกําลัง (Power System Stability)  3(3-0-6) 
แบบจําลองพลวัตของเคร่ืองจักรซิงโครนัส ระบบกระตุ.น และระบบควบคุมเทอร9ไบน9 เสถียรภาพเม่ือมีการรบกวนขนาดเล็ก  
เสถียรภาพของผลตอบช่ัวครู( เสถียรภาพของเคร่ืองจักรหลายชุด และแรงดัน การแกว(งแบบซับซิงโครนัส 

01205553 การปฏบิัตงิานและการควบคุมระบบกําลัง (Power System Operation and Control)  3(3-0-6) 
ปyญหาและเทคนิคผลเฉลยท่ีเกี่ยวข.องกบัการปฏบิัติงานและการควบคุมไฟฟ�ากาํลังสมัยใหม( การประมาณค(าสถานะ การวิเคราะห9
เตรียมความพร.อมรับสถานการณ9ฉุกเฉนิอย(างต(อเน่ือง การควบคุมค(าภาระไฟฟ�ากับค(าความถี ่และการควบคุมค(ากาํลังการผลิตโดย
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อัตโนมัติ การวิเคราะห9การไหลของค(ากาํลังไฟฟ�า และการวิเคราะห9โดยใช.วงจรเทียบเคียงภายนอกสําหรับการปฏิบัติงาน 
ในสภาวะอยู(ตัว 

01205554 วิศวกรรมการปองกันระบบกําลัง (Power System Protection Engineering) 3(3-0-6) 
หลักการเบื้องต.นของวิศวกรรมการป�องกัน การคํานวณหาค(าขณะเกิดฟอลต9 องค9ประกอบสมมาตร การป�องกันโดยใช.รีเลย9 กระแสเกิน
กับรีเลย9ป�องกันฟอลต9ลงดินแบบไม(รู.ทิศทาง สมรรถนะของหม.อแปลงทดกระแสในสภาวะอยู(ตัวและในสภาวะ การเปล่ียนแปลงช่ัวครู( 
รีเลย9วัดค(าผลต(าง การป�องกันโดยใช.รีเลย9วัดระยะทาง การป�องกันโดยใช.รีเลย9กระแสเกินแบบรู.ทิศทาง การป�องกันบัสบาร9 การป�องกัน
หม.อแปลง  การป�องกันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�า การป�องกันมอเตอร9 บูรณาการของการควบคุม การส่ือสาร และการป�องกนั  

01205555 หลักการโครงข2ายไฟฟาอัจฉริยะ (Principles of Smart Grid) 3(3-0-6) 
ภาพรวมของโครงสร.างระบบไฟฟ�ากาํลัง โครงข(ายไฟฟ�าแบบด้ังเดิมและโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ โครงสร.างพื้นฐานและส(วนประกอบ
ของโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ ฮาร9ดแวร9ขัน้สูงในโครงข(ายไฟฟ�าอัจฉริยะ แอปพลิเคช่ันซอฟต9แวร9ขั้นสูงในโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ 
เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงในโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ ระบบพลังงานแบบพลวัต ทางเลือกเทคโนโลยีสําหรับประสิทธภิาพการใช.พลังงาน 
อย(างฉลาด กรณีศึกษาโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะในประเทศอื่นๆ  

01205556 ระเบียบวิธีใช$คอมพิวเตอร8ในระบบกําลัง (Computer Methods in Power System) 3(3-0-6) 
การแก.ปyญหาในการวิเคราะห9ระบบกาํลังโดยการใช.โปรแกรมคอมพิวเตอร9 ขั้นตอนวิธีในการคํานวณการวิเคราะห9กระแสลัดวงจร 
และการไหลของโหลดในระบบกําลัง ขัน้ตอนวิธีของการคํานวณสมการเชิงพีชคณิตชนิดไม(เชิงเส.นสําหรับการแก.ปyญหาทาง
เศรษฐศาสตร9กําลัง  

01205557 วิศวกรรมคุณภาพของระบบกําลัง (Power System Quality Engineering)  3(3-0-6) 
ความหมายของคุณภาพของไฟฟ�ากําลังจากมุมมองทางด.านคุณค(าต(อผู.ใช.ไฟ เส.นกราฟซีบีอีเอ็มเอ และการประยกุต9ใช.งาน การควบคุม
และการคุมค(าแรงดัน ปyญหาไฟฟ�าขัดข.องและการตัดไฟฟ�า การพองค(าและการหย(อนค(าของแรงดัน แรงดันเสิร9จ ฮาร9โมนิก การวัดค(า
ทางคุณภาพของไฟฟ�ากําลังและการประเมินค(า การจัดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ�ากําลังท่ีมีประสิทธิผลต(อความต.องการ
ของผู.ใช.ไฟฟ�าประเภทต(างๆ  

01205558 การวางแผนระบบกําลงั (Power Systems Planning)  3(3-0-6) 
การพยากรณ9การเพิ่มขึ้นของความต.องการพลังงานไฟฟ�า การคํานวณความเช่ือถือได.ของระบบไฟฟ�ากําลัง การจําลองการผลิตของ
ระบบไฟฟ�ากาํลัง การวางตารางการบํารุงรักษาของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�ากําลัง การวางแผนการกาํเนิดไฟฟ�า การวางแผนระบบเครือข(าย  

01205559 การดําเนินงานทางเศรษฐศาสตร8ของระบบกําลงั (Economic Operation of Power Systems) 3(3-0-6) 
ลักษณะเฉพาะและการดําเนินงานในทางเศรษฐศาสตร9ของโรงจักรไฟฟ�าพลังไอนํ้า การพัฒนาของสมการค(าสูญเสียในระบบสายส(ง 
การประสานสัมพันธ9อัตราการเพิ่มของค(าใช.จ(ายต(ออัตราการเพิ่มของการสูญเสียในระบบสายส(งเพื่อหาจุดเหมาะสมท่ีสุดในทาง
เศรษฐศาสตร9 การควบคุมการส(งกําลังของระบบสายส(งท่ีเช่ือมถึงกันให.ประหยัด การจ(ายไฟให.ประหยัดภายใต.เง่ือนไขท่ีกําหนด  
การประยกุต9วธิีการเหมาะท่ีสุดสําหรับการดําเนินงานของระบบกาํลัง  

01205561 ระบบพลวตัและการควบคุม (Dynamical Systems and Control) 3(3-0-6) 
ปริภูมิเชิงเส.นและตัวดําเนินการเชิงเส.น การพรรณนาแบบสัญญาณเข.าสัญญาณออกและแบบตัวแปร สเตตของระบบเวลาต(อเน่ือง  
ผลเฉลยของระบบเชิงเส.นเวลาต(อเน่ือง ความสามารถควบคุมได.และความสามารถสังเกตได.ของระบบเชิงเส.นเวลาต(อเน่ือง การทําให.
เป|นจริง เสถียรภาพของการพรรณนาแบบสัญญาณเข.าสัญญาณออกและแบบตัวแปรสเตต การป�อนกลับสเตตและตัวประมาณค(า 
สเตต การควบคุมการติดตามแบบเชิงเส.นกํากับ  

01205562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต (Digital Control of Dynamic Systems) 3(3-0-6) 
ระบบเชิงเส.นเวลาดิสครีต ผลการแปลงซี การวิเคราะห9ระนาบซีของระบบเชิงเส.นเวลา ดิสครีต  การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธโีลกัส
ของราก การออกแบบตัวควบคุมโดยวธิกีารตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะห9ปริภูมิสเตต ความสามารถควบคุมได.และความสามารถ
สังเกตได.ของระบบเชิงเส.นเวลาดิสครีต การวางโพลและการออกแบบตัวประมาณค(า ระบบเซอร9โว  

01205563 ระบบควบคุมไม2เชิงเส$น (Nonlinear Control Systems) 3(3-0-6) 
การวิเคราะห9ระนาบเฟส สมบัติหลักมูลของระบบไม(เชิงเส.น เสถียรภาพเลียปูโนฟ ทฤษฎีเสถียรภาพก.าวหน.า วงโคจรเป|นคาบ  
การเฉล่ีย ระบบไม(เชิงเส.นแบบป�อนกลับ การออกแบบตัวควบคุมไม(เชิงเส.น  
 พ้ืนฐาน: 01205562 และ 01205564 

01205564 การควบคุมเหมาะที่สดุ (Optimum Control) 3(3-0-6) 
การทําให.เหมาะท่ีสุด การแปรผันของแคลคูลัส ทฤษฎีของสนามและเง่ือนไขเพยีงพอของค(าสุดขีดสัมพัทธ9 หลักค(าสูงสุดของ  
ฟอนตริยาจิน ทฤษฎีของแฮมิลตัน-ยาโคบี การควบคุมแบบป�อนกลับเหมาะท่ีสุด การควบคุมแบบแบงแบง การควบคุมเหมาะท่ีสุด 
ในปริภูมิเอชสอง  
 พ้ืนฐาน:  01205561 

01205565 การควบคุมตรรกศาสตร8คลุมเครือ (Fuzzy Logic Control) 3(3-0-6) 
ทฤษฎีเซตคลุมเครือ การแปลงเชิงคํานวณแบบคลุมเครือ การประมาณฟyงก9ชัน วิธีการอนุมาน และการประยุกต9ใช.งานของตรรกศาสตร9
คลุมเครือในระบบควบคุม 

01205568 ทฤษฎีและการออกแบบหุ2นยนต8 (Robotic Theory and Design) 3(3-0-6) 
จลนพลศาสตร9 การวิเคราะห9ตําแหน(ง การเคล่ือนไหวและความเร็วเชิงอนุพันธ9 การวิเคราะห9พลวัตและแรง ตัวรับรู.และการกําหนด
เอกลักษณ9โดยใช.ภาพ วิทัศน9หุ(นยนต9 การวางแผนเส.นทางเดินและการควบคุม 
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01205569 การออกแบบเครื่องจักรไฟฟาสําหรบัวศิวกรรมหุ2นยนต8 
(Electrical Mechine Design for Robotic Engineering) 

 
3(3-0-6) 

หลักการพื้นฐานของเคร่ืองจักรกลทางไฟฟ�าท่ีสร.างการเคล่ือนท่ีเชิงมุมและเชิงเส.น กฎพื้นฐานและสมการของแมกซ9แวลล9 การจัดการ
วางตัวและการพันขดลวด การออกแบบวงจรทางแม(เหล็ก ฟลักซ9ร่ัว ความต.านทานท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบ ขนาดของเคร่ืองจักรกล
ทางไฟฟ�าและโหลด โหลดทางกลและโหลดทางแม(เหล็ก การออกแบบฉนวน การถ(ายเทความร.อน 

01205571 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟา (Dynamics of Electrical Machines) 3(3-0-6) 
หลักการของเคร่ืองจักรกลไฟฟ�า ทฤษฎแีกนอ.างอิง การจาํลองทางคณิตศาสตร9และการวิเคราะห9การทํางานในสภาวะพลวัตของ
เคร่ืองจักรกระแสตรง เคร่ืองจักรแบบเหน่ียวนําและเคร่ืองจักรแบบซิงโครนัส การวิเคราะห9การทํางานด.วยคอมพวิเตอร9ในสภาวะช่ัวครู(  

01205572 การจําลองและการควบคุมเครื่องแปลงผันสามเฟสแบบอาศัยการมอดูเลตความกว$างพัลส8 
(Modeling and Control of Three-Phase Pulse Width Modulation Converters) 

 
3(3-0-6) 

หลักการทํางานของเคร่ืองแปลงผันสามเฟสอาศัยการมอดูเลตความกว.างพัลส9 การออกแบบการควบคุมสําหรับเคร่ืองแปลงผัน  
การจําลองสัญญาณขนาดเล็กโดยใช.แกนพิกัดท่ีหมุนเคล่ือนท่ีการออกแบบควบคุมแบบวงรอบป�ด การใช.เวกเตอร9สถานะการสวิตช9
และระบบการมอดูเลตแบบต(างๆ 

01205573 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและผู$ผลติไฟฟารายเล็ก 
(Renewable Energy Technology and Small Power Producers) 

 
3(3-0-6) 

การผลิตพลังงานไฟฟ�าจากลม พลังงานแสงอาทิตย9 เช้ือเพลิงมวลชีวภาพ เซลล9เช้ือเพลิงไฮโดรเจนและ แหล(งพลังงานอื่น ระบบ 
จัดการพลังงานหมุนเวยีน ระบบผู.ผลิตไฟฟ�ารายเล็ก องค9ประกอบและหลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าแบบกระจาย ระบบ
ป�องกัน วงจรอินเวอร9เตอร9กําลัง และการเช่ือมต(อกับระบบไฟฟ�ากําลัง 

01205574 ระบบส2งและจําหน2ายกําลงัไฟฟาแบบปรับตัวได$ (Flexible Power Transmission and Distribution System) 3(3-0-6) 
ระบบส(งและจําหน(ายกําลังไฟฟ�าอัตโนมัติ หลักการควบคุมพารามิเตอร9ของระบบส(งและจําหน(ายกาํลังไฟฟ�าด.วยวงจรอเิล็กทรอนิกส9
กําลังสูง หลักการทํางานของอุปกรณ9สําหรับส(งกระแสสลับแบบปรับตัวได. แบบจําลองอุปกรณ9อิเล็กทรอนิกส9กําลังในระบบส(งและ
จําหน(ายกาํลังไฟฟ�า กรณีศึกษาระบบท่ีมีการใช.งานอยู(ในปyจจุบัน 

01205575 การวิเคราะห8ฟอลต8ที่ไม2สมดุล (Unbalanced Fault Analysis) 3(3-0-6) 
องค9ประกอบสมมาตร การวิเคราะห9ฟอลต9แบบไม(สมมาตร พารามิเตอร9ระบบไฟฟ�ากาํลัง  ลําดับอิมพีแดนซ9และแอตมิตแตนซ9ของ 
สายส(ง ลําดับอิมพีแดนซ9ของหม.อแปลง การเปล่ียนให.สมมาตรฟอลต9พร.อมกัน การทําให.ง(ายในการวิเคราะห9 การวิเคราะห9ฟอลต9 
แบบไม(สมดุล การแก.ปyญหาโดยใช.คอมพิวเตอร9 

01205576 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูงขั้นสูง (Advanced High Voltage Engineering) 3(3-0-6) 
ระบบส(งจ(ายพลังงานไฟฟ�าแรงสูง แหล(งกําเนิดแรงดันเกิน การป�องกันแรงดันเสิร9จ พฤติกรรมของหม.อแปลงและเสาไฟแรงสูงภายใต.
แรงดันกระโชกฟ�าผ(า ผลกระทบของโคโรน(า พฤติกรรมของฉนวนก�าซ ฉนวนเหลว ฉนวนแข็ง บนสนามไฟฟ�าแรงสูง สมบัติของ
โครงสร.างและการทํางานของอุปกรณ9ในระบบไฟฟ�าแรงสูง การออกแบบและการผลิตอุปกรณ9ไฟฟ�าแรงสูงและฉนวน  เทคนิคการ
ทดสอบไฟฟ�าแรงสูง ผลกระทบของสนามแม(เหล็กไฟฟ�าจากไฟฟ�าแรงสูงต(อสุขภาพของประชาชน 

01205577 การผลิตกําลังไฟฟาแบบกระจายและการสะสมพลังงาน (Distributed Generation and Energy Storage) 3(3-0-6) 
แหล(งพลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล แหล(งพลังงานทดแทนท่ีใช.กับระบบไฟฟ�ากาํลัง หลักการทํางานของการผลิตกําลังไฟฟ�าแบบ
กระจาย ระบบจัดเก็บพลังงาน อุปกรณ9สําหรับการจัดเกบ็พลังงาน ประเด็นคุณภาพไฟฟ�าและการป�องกันสําหรับการผลิตกําลังไฟฟ�า
แบบกระจาย มาตรฐานการเช่ือมต(อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ�าแบบกระจายเข.ากับระบบไฟฟ�ากาํลัง 

01205578 ความเชื่อถือได$ของระบบจําหน2ายกําลงัไฟฟา (Electric Power Distribution System Reliability) 3(3-0-6) 
ระบบจําหน(ายกําลังไฟฟ�า ตัววัดและดัชนีความเช่ือถือได. สาเหตุของการขัดข.อง พารามิเตอร9ความเช่ือถือได.ของส(วนประกอบ การสร.าง
แบบจําลองความเช่ือถือได.ของส(วนประกอบ แบบจาํลองความเช่ือถอืได.ของระบบจําหน(าย การวิเคราะห9ความเช่ือถือได.ของระบบ  
การหาค(าเหมาะท่ีสุดของความเช่ือถือได.ของระบบ 

01205579 องค8ประกอบของโครงข2ายไฟฟาอัจฉรยิะและวิธีการควบคุมขั้นสูง 
(Smart Grid Components and Advanced Control Method) 

 
3(3-0-6) 

องค9ประกอบของโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ สมาร9ตมิเตอร9และหน(วยรวบรวมข.อมูล หน(วยวัดเฟเซอร9 สายส(งตัวนํายิ่งยวด สวิตช9และตัวนํา
ขั้นสูง หม.อแปลงสถานะของแข็งและตัวจํากัดกระแสผิดพร(อง อุปกรณ9ในระบบสายส(งกระแสสลับยืดหยุ(นได.ยุคใหม(และอุปกรณ9แก.ไข
ปyญหาคุณภาพไฟฟ�า แนวคิดไมโครกริด วิธกีารควบคุมขั้นสูง การรับรู.และการวดั การเฝ�าสังเกตเวลาจริง การส่ือสารรวมสําหรับ
องค9ประกอบขั้นสูง เทคนิคการวิเคราะห9ข.อมูลจากโครงข(ายไฟฟ�าอัจฉริยะ การทําให.เป|นอัตโนมัติของระบบส(งและระบบจําหน(ายไฟฟ�า
กําลัง แบบแผนการป�องกันระบบขั้นสูง 

01205581 สถาปLตยกรรมระบบคอมพิวเตอร8 (Computer System Architecture) 3(3-0-6) 
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของส(วนประกอบระบบคอมพิวเตอร9 ซีพยีู หน(วยความจําและอินพุต-เอาท9พุต เทคนิคการสร.างแบบจําลอง 
เชิงวิเคราะห9ในการประเมินเชิงเปรียบเทียบของสถาปyตยกรรม การประมวลผลแบบขนานและซูเปอร9คอมพวิเตอร9 

01205582 ระบบการปฏบิัติการ (Operating Systems) 3(3-0-6) 
การจวบกัน การควบคุมติดตาย การกาํหนดการให.จังหวะ การจัดการหน(วยความจํา การป�องกันและการเข.าถึงการควบคุม การ
ส่ือสารโดยการประมวลผลภายใน การออกแบบโครงสร.าง 

01205583 การออกแบบระบบสมองกลฝLงตัวขั้นสงู (Advanced Embedded System Design) 3(3-0-6) 
การออกแบบระบบสมองกลฝyงตัวแบบเวลาจริง ภาษาแบบจาํลองสําหรับการออกแบบระบบสมองกลฝyงตัว วิศวกรรมซอฟต9แวร9 
ในกระบวนการพัฒนาซอฟต9แวร9ฝyงตัว การโปรแกรมแบบหลายสายโยงใย การโปรแกรมแบบหลายภารกิจ กรณีศึกษา 
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01205584 การทําเหมืองข$อมูลสําหรับวิศวกรรมไฟฟา (Data Mining for Electrical Engineers) 3(3-0-6) 
แนวความคิดขั้นมูลฐานเกีย่วกับการทําเหมืองข.อมูล ธรรมชาติของข.อมูลในงานประยุกต9ทางวิศวกรรมไฟฟ�า การสํารวจข.อมูล การ
เตรียมข.อมูล เทคนิคการทําเหมืองข.อมูล การจาํแนกและการพยากรณ9 การจับกลุ(ม การตรวจหาค(าผิดปกติ กฎการเช่ือมโยง และ 
การทําเหมืองข.อมูลเชิงกาลเวลา 

01205585 เวชสารสนเทศ (Medical Informatics) 3(3-0-6) 
นิยามองค9ความรู.ทางเวชศาสตร9 การเกบ็รวบรวม หน(วยเก็บ  และการใช.ข.อมูลทางการแพทย9 การคํานวณในทางการแพทย9 การ
ออกแบบระบบและวิศวกรรม มาตราฐานท่ีรองรับการบูรณาการและการใช.ข.อมูลร(วมกัน ระบบบันทึกข.อมูลผู.ป�วยด.วยคอมพิวเตอร9 
การจัดการข.อมูลในระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ระบบเฝ�าดูผู.ป�วย ระบบภาพ โทรเวชกรรม อนาคตของการประยุกต9ใช.งาน
คอมพิวเตอร9ในดูแลสุขภาพ 

01205586 ตัวรับรู$ชีวภาพ (Biosensors) 3(3-0-6) 
หลักมูลของเทคนิคการวัดทางไฟฟ�า ไฟฟ�าเคมี เสียง และแสง เยือ่ชีวภาพท่ีเลือกและไวต(อไอออน เอนไซม9 และปฏิกริยาทางภูมิคุ.มกัน 
เสถียรภาพตัวรับรู.และเวลาการตอบสนอง การออกแบบตัวรับรู.เพื่อวัดตัวแปรทางชีวเคมี การวิเคราะห9สรรมถนะของตัวรับรู.ทาง
ชีวภาพ การประยกุต9ตัวรับรู.ชีวภาพทางแพทย9และชีวภาพร(วมสมัย 

01205587 การออกแบบและหลักการเครื่องมือวัดทางชีวการแพทย8 (Biomedical Instrumentation and Design) 3(3-0-6) 
การวัดและวิเคราะห9ศักย9ชีวภาพ ลักษณะของทรานส9ดิวเซอร9ทางชีวการแพทย9 ความปลอดภยัทางไฟฟ�า การประยกุต9ใช.วงจรรวม 
วงจรขยายเชิงดําเนินการ การเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอร9 การวิเคราะห9สัญญาณและการประมวลสัญญาณ การแสดงผล 

01205588 ไบโอเมตริก (Biometrics) 3(3-0-6) 
การทวนสอบโดยฐานของลายน้ิวมือและลักษณะโครงสร.างของมือ การรู.จาํใบหน.า การระบุเอกลักษณ9ของรูปแบบม(านตาและจอตา 
การรู.จําผู.พูด การระบุเอกลักษณ9ทางดีเอ็นเอ ไบโอเมตริกแบบหลายแบบจําลอง เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินอุปกรณ9 
การระบุเอกลักษณ9ทางไบโอเมตริก กฎหมายการระบุเอกลักษณ9 

01205589 การบูรณาการและการจัดการโครงข2ายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid Integration and Management) 3(3-0-6) 
มาตรฐานและข.อกําหนดของโครงข(ายไฟฟ�าอจัฉริยะ ระบบจัดการจาํหน(ายแบบฉลาด การจัดการข.อมูลมิเตอร9 การจัดการไฟฟ�าดับ 
การตอบสนองตามความต.องการ การประมาณสถานะของระบบจําหน(าย การจดัการประสิทธภิาพการใช.พลังงานแบบฉลาด ระบบ 
การจัดการงาน การจัดการการบริการลูกค.า ระบบข.อมูลลูกค.า ระบบแก.ปyญหาทางโทรศัพท9และเวปไซต9 การจัดการภายใต.เง่ือนไข 
ระบบเฝ�าติดตามและซ(อมบาํรุง การจัดการเคร่ืองมือและสินทรัพย9 รูปแบบธุรกจิแบบใหม(ๆ 

01205591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟา (Research Methods in Electrical Engineering) 1(1-0-2) 
หลักการและระเบียบวิธกีารวจิัยทางวิศวกรรมไฟฟ�าและการวิเคราะห9ปyญหาเพือ่กําหนดหัวข.องานวิจยั วิธีรวบรวมข.อมูลเพื่อการ 
วางแผนการวิจยั การกําหนดตัวอย(างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห9 แปลผล และการวิจารณ9ผลการวิจยั การจัดทํารายงาน 
เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ9 

01205592 นวัตกรรมการแก$ปLญหาทางวิศวกรรมไฟฟา (Innovative Problem Solving in Electrical Engineering) 3(1-6-5) 
การแก.ปyญหาทางวิศวกรรมไฟฟ�าจากโจทย9ปyญหาจริงของโรงงานอุตสาหกรรม หน(วยงานของรัฐ หน(วยงานเอกชน หรือชุมชน  
การเข.ารับทราบปyญหา ต้ังสมมุติฐานของปyญหา วางแผนการทํางาน ศึกษาวจิัยเบื้องต.น การเก็บข.อมูลและวิเคราะห9ข.อมูลเพื่อ 
ระบุปyญหา ศึกษาค.นคว.าวธิีแก.ไขปyญหา การเขียนข.อเสนอโครงงาน การนําเสนอข.อเสนอโครงงาน 

01205596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟา (Selected Topics in Electrical Engineering) 3(3-0-6) 
เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ�า ในระดับปริญญาโท หัวข.อเร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต(ละภาคการศึกษา 

01205597 สัมมนา (Seminar) 1 
การนําเสนอและอภิปรายหวัข.อท่ีน(าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ�า ในระดับปริญญาโท 

01205598 ปLญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 
การศึกษาค.นคว.าทางวิศวกรรมไฟฟ�า ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป|นรายงาน  

01205599 วิทยานิพนธ8 (Thesis) 1-36 
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียบเขียนเป|นวิทยานิพนธ9 

   
 


