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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา 
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ประวัติความเป็นมา  
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพ่ือขยายโอกาสทาง

การศึกษาและรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อ
เริ่มแรกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology) 
 

ล าดับที ่ ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร ระดับ สภาอนมุัติ หมายเหตุ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ประชุมคร้ังท่ี ว/ด/ป 

* 2539 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความ 
เห็นชอบในหลกัการให้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” 

      

1. 2540 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

2. 2540 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

3. 2541 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

      

4. 2543 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   11/2543 20 พ.ย. 43  

5. 2543 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกล
เรือ 

   11/2543 20 พ.ย. 43  

* 2543 เปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” 

   11/2543 20 พ.ย. 43 ประกาศ 
28 พ.ย. 43 

6. 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต 
(ภาคพิเศษ) 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตสกลนคร) 

   11/2549 27 พ.ย. 49  

* 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกล
เรือย้ายไปอยู่โครงการจัดต้ังสถาบัน 
พาณิชยนาวีนานาชาติ 
 

     ล าดับที่ 5 
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ล าดับที ่ ปีการศึกษา 
ที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร ระดับ สภาอนมุัติ หมายเหตุ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ประชุมคร้ังท่ี ว/ด/ป 

7. 2552 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
(ภาคพิเศษ) 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   9/2552 28 ก.ย. 52  

8. 2554 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 
 

   11/2553 22 พ.ย. 53  

9. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
และการออกแบบ 

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนล าดับที่ 
4 

10. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนล าดับที่ 
1 

11. 2556 สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 
และเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) 

   12/2555 24 ธ.ค. 55 แทนล าดับที่ 
7 

12. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
และระบบการผลิต (ภาคพิเศษ) 

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนล าดับที่ 
6 

13. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ    1/2556 28 ม.ค. 56 แทนล าดับที่ 
2 

14. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนล าดับที่ 
3 

15. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนกิส ์

   1/2556 28 ม.ค. 56 แทนล าดับที่ 
8 

16. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(ขอยืมหลักสูตรจากวิทยาเขตบางเขน) 

   3/2556 25 มี.ค. 56  

17. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
และการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) 

   3/2556 25 มี.ค. 56  

18. 2556 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
และการออกแบบ 

   4/2556 29 เม.ย. 56  

19. 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

   4/2562 29 เม.ย. 62  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 รศ.ดร.ปรีชานนท์  คุ้มกระทึก 

(Email:prechanon@eng.src.ku.ac.th) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
M.Eng. (Electric Power System Management) Asian Institute of 
Technology                                
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผศ.ดร.ศิริชัย  วัฒนาโสภณ 
(Email: sirichai@eng.src.ku.ac.th) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   

ผศ.ดร.อุเทน  สุปัตติ 
(Email: Uthane@eng.src.ku.ac.th) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
Ph.D. (Electrical Engineering) Michigan State University, USA 
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เจ้าหน้าที่ประสานงานบัณฑิตศึกษา 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวสุกัญญา  สีเขียว  
(Email: Sukanya.s@eng.src.ku.ac.th) 
เบอร์โทรศัพท์ : 038-354580-3 ต่อ 662225 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวชลิตตาภรณ์  ต้นสาย  
(Email: chalittaporn@eng.src.ku.ac.th) 
เบอร์โทรศัพท์ : 038-354580-3  ต่อ 662227 
 

 

นักวิชาการศึกษา 
นางสาวยุพิน  รักเกียรติ์ 
(Email: yupin@eng.src.ku.ac.th) 
เบอร์โทรศัพท์ : 038-354580-3 ต่อ 662240 
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1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program  

in Electrical  and  Electronics  Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม:   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

 ชื่อย่อ:   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

ชื่อเต็ม:   Master of Engineering (Electrical and Electronics Engineering) 

 ชื่อย่อ :   M.Eng. (Electrical and Electronics Engineering) 

 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
 4.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรปริญญาโท  

4.2 ภาษาท่ีใช้  

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4.3 การรับเข้าศึกษา  

  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
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5. หลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 

  5.1   จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

  5.2   โครงสร้างหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า   24 หน่วยกิต 

- สัมมนา        2 หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ       1 หน่วยกิต 

- วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

ข. วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

5.3   รายวิชา    

ก. วิชาเอก      ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

- สัมมนา          2  หน่วยกิต 

03601597  สัมมนา       1, 1 

(Seminar) 

- วิชาเอกบังคับ       1 หน่วยกิต 

03601591 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    1(1-0-2) 

    (Research Methods in Electrical and Electronics Engineering) 

- วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า   21 หน่วยกิต 

ใหน้ิสติเลอืกเรยีนในกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ ดงัต่อไปนี้ 
 

 กลุ่มวิชาก าลงั  
          ใหเ้ลอืกไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ จากตวัอยา่งรายวชิาต่อไปนี้ 

 

-กลุ่มระบบไฟฟ้าก าลัง 
03601521 เสถียรภาพของระบบก าลัง 

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

03601522 การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบก าลัง  3(3-0-6) 
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(Power System Operation and Control) 
03601523 วิศวกรรมการป้องกันระบบก าลัง   

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

03601524 ระเบียบวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในระบบก าลัง  
(Computer Methods in Power System) 

3(3-0-6) 

03601525 วิศวกรรมคุณภาพของระบบก าลัง  
(Power System Quality Engineering) 

3(3-0-6) 

03601526 
 
03601527 

การด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก าลัง  
(Economic Operation of Power Systems) 
ความเชื่อถือได้ของระบบก าลัง 
(Power  System  Reliability) 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 

-กลุ่มไฟฟ้าแรงสูง 
03601531 การวิเคราะห์ความผิดพร่องที่ไม่สมดุล 

(Unbalanced Faults Analysis) 
3(3-0-6) 
 

03601532 ภาวะชั่วครู่ของระบบก าลัง 
(Power System Transients) 

3(3-0-6) 

03601533 
 
03601534 

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง 
(Advanced High Voltage Engineering) 
การประสานสัมพันธ์ทางฉนวน 
(Insulation Coordination) 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 

-กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการแปลงผันพลังงาน  
03601541 
 
03601542 

พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(Dynamics of Electrical Machines) 
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดฝังตัว 
(Renewable Energy Technology and Embedded Generators) 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

03601543 อินเวอร์เตอร์ก าลัง  
(Power Inverters) 

3(3-0-6) 

03601544 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังประยุกต์  
(Applied Power Electronics) 

3(3-0-6) 

03601545 การสร้างตัวแบบและการควบคุมเครื่องแปลงผันสามเฟสแบบอาศัย 3(3-0-6) 
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การมอดูเลตความกว้างพัลส์ 
 (Modeling and Control of Three-Phase pulse Width Modulation 
Converters) 

03601546 เครื่องจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 (Electronic Control Machines) 

3(3-0-6) 

03601547 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
 (Energy  Economics) 

3(3-0-6) 

03601548 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 
(Electrical Systems in Advanced Electric Vehicles) 

3(3-0-6) 

03601549 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Renewable Energy and Smart Grid Technologies) 

3(3-0-6) 

 

 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 

-กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
03601551 วงจรรวมดิจิทัล  

(Digital Integrated Circuits) 
3(3-0-6) 

03601552 วงจรรวมแอนะลอก  
(Analog Integrated Circuits) 

3(3-0-6) 

03601553 การออกแบบระบบดิจิทัล  
(Digital System Design) 

3(3-0-6) 

03601554 เทคโนโลยีตัวรับรู้  
(Sensor Technology) 

3(3-0-6) 

03601555 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar Cell Technology) 

3(3-0-6) 

03601556 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบวงจรรวม  
(Computer-Aided IC Design) 

3(3-0-6) 

03601557 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง  
(Advanced Embedded System Design) 

3(3-0-6) 

-กลุ่มด้านชีวการแพทย์ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ   
03601581 วิชาการเครื่องมือและการออกแบบทางชีวการแพทย์ 3(3-0-6) 
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(Biomedical Instrumentation and Design) 
03601582 ตัวรับรู้ชีวภาพ  

(Biosensors) 
3(3-0-6) 

  และ/หรือเลือกเรียนวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (036015xx) ไม่น้อยว่า      

6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

-กลุ่มพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการประมวลสัญญาณทางไฟฟ้า 

03601511 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า   
(Applied Mathematics for Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

03601512 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Numerical Analysis for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

03601513 ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ  
(Signal Processing Theory) 

3(3-0-6) 

-กลุ่มควบคุม 

03601561 ระบบพลวัตและการควบคุม  
(Dynamical Systems and Control) 

3(3-0-6) 

03601562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต  
(Digital Control of  Dynamic Systems) 

3(3-0-6) 

-กลุ่มการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ 

03601592 การวิจัยการปฏิบัติงานส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Operations Research for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

03601596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering) 

3(3-0-6) 

03601598 ปัญหาพิเศษ  
(Special Problems) 

1-3 

 5.4 วิทยานิพนธ์     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

03604599 วิทยานิพนธ์      1-12 

      (Thesis) 
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  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขล าดับที่ 1-2 (03) หมายถึง วิทยาเขตศรีราชา 

 เลขล าดับที่ 3-5 (601) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 เลขล าดับที่ 6 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 

 เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 0 หมายถึง กลุ่มวิชาทั่วไปส าหรับนิสิตนอกภาควิชา 

  1 หมายถึง กลุ่มพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและการประมวลสัญญาณทางไฟฟ้า 

 2 หมายถึง กลุ่มก าลัง  

 3 หมายถึง กลุ่มไฟฟ้าแรงสูง 

  4 หมายถึง กลุ่มเครื่องจักรกลไฟฟ้าและการแปลงผันพลังงาน 

  5 หมายถึง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 

  6 หมายถึง กลุ่มควบคุม 

  8 หมายถึง กลุ่มด้านชีวการแพทย์ คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ 

 9 หมายถึง กลุ่มการวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และวิทยานิพนธ์ 

เลขล าดับที่ 8 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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5.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

036015xx วิชาเอกเลือก 9(- -) 

 รวม 9(- -) 

   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03601597 สัมมนา 1  

036015xx วิชาเอกเลือก 12(- -) 

 รวม 13(- -) 

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03601591 ระเบียบวีธีวิจัยทางด้านวิศวกรรม 

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

                        1(1-0-2)  

03601597 สัมมนา 1  

03601599 วิทยานิพนธ์ 6 

 รวม 8(- -) 

   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03601599 วิทยานิพนธ์ 6 

 รวม 6 
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5.5 ค าอธิบายรายวิชา 

03601511 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Applied Mathematics for Electrical Engineering) 

3(3-0-6) 

        พีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิเชิงเส้นในมิติจ ากัด การแทนเมทริกซ์ในการแปลงเชิงเส้น ตัวมูลฐาน 
ปริภูมิย่อย ตัวก าหนด เวกเตอร์เจาะจง รูปแบบแบบบัญญัติ โครงสร้างของผลเฉลยของระบบ
ของสมการเชิงเส้น การประยุกต์ใช้งานของสมการเชิงอนุพันธ์และสมการผลต่างสืบเนื่อง 
 

       Linear algebra, finite dimensional linear spaces, matrix representations of 
linear transformations, bases, subspaces, determinants, eigenvectors, canonical 
forms, structure of solutions of systems of linear equations applications to 
differential and difference equations. 
 

03601512 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Numerical Analysis for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

       การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน รากของสมการ ผลเฉลยของสมการพีชคณิตเชิงเส้น  การ
หาค่าเหมาะที่สุดของฟังก์ชันที่ไม่ถูกบังคับที่มีหนึ่งหรือหลายตัวแปร เส้นโค้งที่เหมาะสม การหา
ค่าสอด การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ทั่วไป 
 

      Error analysis, root of equation, solution of linear algebra equation, 
optimization of an unconstrained function of a single or multidimensional 
variables, curve fitting, interpolation, numerical integration, solution of ordinary 
differential equation. 
 

03601513 ทฤษฎีการประมวลสัญญาณ  
(Signal Processing Theory) 

3(3-0-6) 

       ทฤษฎีของสัญญาณ ปริภูมิของสัญญาณ ชุดมูลฐาน การแทนสัญญาณไม่ต่อเนื่อง การแปลง
ฟูริเยร์ การแปลงฮิลแบร์ด การแปลงชี การประมวลสัญญาณดิจิทัล ตัวกรองดิจิทัล ระบบหลาย
อัตรา คลังตัวกรองหลายแถบความถี่ ผลการแปลงเวฟเล็ท การประมวลสัญญาณเฟ้นสุ่ม                
ตัวกรองแบบปรับตัว 
 

      Theory of signals, signal spaces, basis sets, discrete signal representations, 
Fourier transform, Hilbert transform, z transform, digital signal processing, digital 
filters, multirate systems, filter banks, wavelet transform, stochastic signal 
processing, adaptive filters. 



 
13 

 

03601521 เสถียรภาพของระบบก าลัง  
(Power System Stability) 

3(3-0-6) 

       แบบจ าลองพลวัตของเครื่องจักรซิงโครนัส ระบบกระตุ้น การควบคุมเทอร์ไบน์ เสถียรภาพ
แบบพลวัต เสถียรภาพแบบชั่วครู่ เสถียรภาพของค่าแรงดัน การแกว่งแบบซับซิงโครนัส  
แบบจ าลองพลวัตของเครื่องจักรกลเหนี่ยวน า การจ าลองเสถียรภาพของระบบก าลัง 
 

      Dynamic models of synchronous machines, excitation systems, turbine 
control, dynamic stability, transient stability, voltage stability, subsynchronous 
oscillations, dynamic model of induction machine, power system stability 
simulation. 
 

03601522 การปฏิบัติงานและการควบคุมระบบก าลัง  
(Power System Operation and Control) 

3(3-0-6) 

       ปัญหาและเทคนิคการหาผลเฉลยในการปฏิบัติงาน และการควบคุมระบบไฟฟ้าก าลัง
สมัยใหม่ การประมาณค่าสถานะ  การวิเคราะห์เหตุการณ์ฉุกเฉิน การควบคุมค่าภาระไฟฟ้ากับ
ค่าความถ่ี การควบคุมค่าก าลังการผลิตโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์การไหลของค่าก าลังไฟฟ้า 
และค่าเทียบเท่าภายนอกส าหรับการปฏิบัติงานในสภาวะคงตัว 

 

       Problems and solution techniques in modern power system operation and 
control, state estimation, contingency analysis, load-frequency control, 
automatic generation control, analysis load flow and external equivalents for 
steady-state operations 
 

03601523 วิศวกรรมการป้องกันระบบก าลัง  
(Power System Protection Engineering) 

3(3-0-6) 

       หลักการป้องกันระบบไฟฟ้าก าลัง การค านวณหาค่าความผิดพร่อง รีเลย์กระแสเกิน รีเลย์
ป้องกัน ความผิดพร่องของสายดิน รีเลย์ผลต่าง รีเลย์ระยะทาง การป้องกันบัสบาร์และสายส่ง 
การป้องกันหม้อแปลง การป้องกันเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การป้องกันมอเตอร์ บูรณาการของการ
ควบคุมการสื่อสารและการป้องกัน 
 

        Principles of power system protection, fault calculation, overcurrent relay, 
earth fault protection relay, differential relay, distance relay, busbar and 
transmission line protection, transformer protection, generator protection, motor 
protection, integration of communication control and protection. 
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03601524 ระเบียบวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในระบบก าลัง  3(3-0-6) 
 (Computer Methods in Power System)  
       การวิเคราะห์ระบบก าลังโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์

กระแสลัดวงจรและการไหลของโหลดในระบบก าลัง ขั้นตอนวิธีของสมการเชิงพีชคณิตชนิดไม่
เชิงเส้นส าหรับการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ก าลัง 
 

      Power system analysis by computer programming, algorithms in short circuit 
analysis and load flow in power system, algorithms of nonlinear algebraic 
equations for solving power economic problems. 
 

03601525  วิศวกรรมคุณภาพของระบบก าลัง                                                           3(3-0-6) 
 (Power System Quality Engineering) 
       คุณภาพของไฟฟ้าก าลังเพ่ือความพอใจของผู้ ใช้ไฟ เส้นกราฟซีบี อีเอ็มเอ และการ

ประยุกต์ใช้งาน การควบคุมและข้อบังคับเกี่ยวกับค่าแรงดัน ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการตัด
ไฟฟ้า แรงดันไฟกระชาก ฮาร์โมนิก การวัดคุณภาพของไฟฟ้าก าลังและการประเมินค่าความ
พอใจของผู้ใช้ไฟ การปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้าก าลังที่มีประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ไฟ 
 

      Power quality for customer value, computer and business equipment 
manufacturers association (CBEMA) curves and applications, voltage control and 
regulation, outages and interruptions, voltage swells and sags, surge voltage, 
harmonics, power quality measurement and customer value evaluation,  
effective power quality improvement to meet customer’s need. 
 

03601526 การด าเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของระบบก าลัง  
(Economic Operation of Power Systems) 

3(3-0-6) 

        ลักษณะเฉพาะและการด าเนินงานในทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรไฟฟ้าพลังไอน้ า การ
พัฒนาของสมการค่าสูญเสียในระบบสายส่ง การเชื่อมโยงสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพ่ิม
ขึ้นกับค่าสูญเสียในระบบสายส่งที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือจุดเหมาะสมที่สุดในทางเศรษฐกิจ การควบคุมการ
ส่งก าลังของระบบสายส่งที่เชื่อมถึงกันให้ประหยัด การจ่ายไฟให้ประหยัดภายใต้เงื่อนไขที่
ก าหนด การประยุกต์วิธีการเหมาะที่สุดส าหรับการด าเนินงานของระบบก าลัง 
       Characteristics and economic operation of steam plants, development of 
transmission loss formula, coordination of incremental production costs and 
incremental transmission losses for economic optimum, economic control of 
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interconnected systems, economic power dispatch under specified constraints, 
applications of optimization methods for  power system operation. 
 

03601527 ความเชื่อถือได้ของระบบก าลัง 
(Power System Reliability) 

3(3-0-6) 

        แนวคิดของความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าก าลัง แบบจ าลอง
ความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตไฟฟ้า ระบบผลิต
และระบบส่งไฟฟ้าก าลังแบบผสม แบบจ าลองความเชื่อถือได้ของระบบจ่ายไฟ การประเมิน
ความเชื่อถือได้ของระบบจ่ายไฟ 
 

       Reliability concepts, reliability analysis of power system, reliability models 
of generation systems, generation system reliability evaluation, composite 
generation and transmission systems, reliability models of distribution systems, 
distribution system reliability evaluation. 
 

03601531 การวิเคราะห์ความผิดพร่องที่ไม่สมดุล  
(Unbalanced Faults Analysis) 

3(3-0-6) 

       องค์ประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตร พารามิเตอร์ระบบไฟฟ้า
ก าลัง อิมพีแดนซ์ล าดับ แอตมิตแตนซ์ของสายส่ง อิมพีแดนซ์ล าดับของหม้อแปลง การเปลี่ยน
ความผิดพร่องให้สมมาตรพร้อมกัน การท าให้ง่ายเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

        Symmetrical components, analysis of unsymmetrical faults, power system 
parameters, sequence impedance, admittance of transmission lines, sequence 
impedance of transformers, change in symmetry simultaneous faults, analytical 
simplification, computer solution. 
 

03601532 ภาวะชั่วครู่ของระบบก าลัง  
(Power System Transients) 

3(3-0-6) 

        ภาวะชั่วครู่ขณะสลับสาย แนวคิดการขัดจังหวะกระแสชนิดกระแสตรงและกระแสสลับ 
การสร้างตัวแบบการอาร์ก ภาวะชั่วครู่จากการสลับที่ผิดปกติ การสลับสายแบบเก็บประจุ ภาวะ
ชั่วครู่จากการตัดกระแส เฟอร์โรเรโซแนนซ์ ค่าแรงดันคืนสภาพชั่วครู่ ปรากฏการณ์คลื่นเดินทาง 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการค านวณภาวะชั่วครู่ขณะการสลับสาย ผลของไฟกระชากใน
ขดลวดของเครื่องจักรและหม้อแปลง ตัวดักไฟกระชาก การป้องกันไฟกระชาก 
 

        Switching transient, direct and alternating current interruption concepts, arc 
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modeling, abnormal switching transients, capacitor switching, current chopping 
transients, ferro-resonance, transient recovery voltage, traveling wave 
phenomena, computer programs for switching transient calculation, effects of 
surge in coils of machine and transformers, surge arresters, surge protection. 
 

03601533 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงขั้นสูง  
(Advanced High Voltage Engineering) 

3(3-0-6) 

       ระบบส่งจ่ายก าลังไฟฟ้าแรงสูง แหล่งก าเนิดแรงดันเกิน การป้องกันแรงดันกระชาก 
พฤติกรรมของหม้อแปลงและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงภายใต้ไฟกระชากจากฟ้าผ่า ผลของโคโรน่า 
พฤติกรรมของฉนวนก๊าซ ฉนวนเหลวและฉนวนแข็งในสนามไฟฟ้าแรงสูง โครงสร้างและ
ลักษณะเฉพาะในการท างานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง การออกแบบและการผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและฉนวน เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ผลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ไฟฟ้าแรงสูงต่อสุขภาพของประชาชน 
 

       High voltage power transmission system, sources of overvoltage, voltage 
surges protection, transformer and towers behavior under lightning surge, corona 
effects, behavior of gaseous, liquid and solid dielectrics in high voltage electric 
fields, structures and operating characteristics of high voltage equipment, design 
and manufacturer of high voltage equipment and insulation, high voltage testing 
techniques, effects of high voltage electromagnetic fields on public health. 
 

03601534 การประสานสัมพันธ์ทางฉนวน  
(Insulation Coordination) 

3(3-0-6) 

        การก าหนดความแข็งแรงฉนวน ลักษณะสมบัติด้านความแข็งแรงของฉนวน แรงดันเกิน 
วาบฟ้าผ่า การป้องกันสายส่ง การป้องกันสถานีไฟฟ้าย่อย คลื่นจร การวาบไฟย้อนกลับ               
ตัวดักไฟกระชาก การประสานสัมพันธ์ฉนวนเพ่ือป้องกันฟ้าผ่าสถานี แรงดันเกินเหนี่ยวน า            
การออกแบบฉนวนของสาย 
 

        Insulation strength specification, insulation strength characteristic, 
overvoltages, lightning flash, shielding of transmission lines, shielding of 
substations, travelling waves, backflashover, surge arresters, station lightning 
insulation coordination, induced overvoltages, line insulation design. 
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03601541 พลวัตของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  
(Dynamics of Electrical Machines) 

3(3-0-6) 

        หลักการของเครื่องจักรกลไฟฟ้า ทฤษฎีกรอบอ้างอิง การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และ
การวิเคราะห์สมรรถนะแบบพลวัตของเครื่องจักรกระแสตรง เครื่องจักรแบบเหนี่ยวน าและ
เครื่องจักรแบบซิงโครนัส การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับปฏิบัติการในสภาวะชั่วครู่  การ
ควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน า 
       Principles of electrical machines, reference frame theory, mathematical 
modeling and analysis of dynamic performances of dc machines, induction 
machines and synchronous machines, computer simulation for operations during 
transient conditions, induction motor control. 
 

03601542 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดฝังตัว   
(Renewable Energy Technology and Embedded Generators) 

3(3-0-6) 

        การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงมวลชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิง 
และแหล่งพลังงานอ่ืน ระบบการจัดการพลังงานหมุนเวียน องค์ประกอบและหลักการท างาน
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดฝังตัว ระบบป้องกัน วงจรอินเวอร์เตอร์ก าลังและการเชื่อมต่อกับ
ระบบไฟฟ้าก าลัง หลักการการวางแผนเพื่อบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียน  
       Wind power generation, solar energy, biomass fuel, fuel cell and other 
energy sources. Renewable energy management system, components and 
operation principle of embedded power generators. Protection system, power 
inverter circuits and utility interfaces. Planning principles for integration of 
renewable energy resources. 
 

03601543 อินเวอร์เตอร์ก าลัง  
(Power Inverters) 

3(3-0-6) 

        หลักการและการประยุกต์การผกผันและการแปลงผันก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า
ก าลัง ระบบอินเวอร์เตอร์ก าลัง วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ การวิเคราะห์และการออกแบบ
ภาคก าลังของอินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งเฟสและสามเฟส เทคนิคการมอดูเลชั่น อินเวอร์เตอร์หลาย
ระดับ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในปัจจุบัน 
 

       Principles and applications of power inversion and conversion, power 
semiconductor devices, power inverter systems, controlled rectifiers, power 
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stage analysis and design for single-phase and three-phase inverters, modulation 
techniques, multilevel inverters, recent inverter technology. 
 

03601544 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังประยุกต์  
(Applied Power Electronics) 

3(3-0-6) 

       อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง วงจรเรียงกระแส อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์  การ
ประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์ก าลังในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ระบบการขนส่ง พลังงานทดแทน 
และอุตสาหกรรม 
       Power electronic devices, rectifier circuit, inverters, converters. Application 
of power electronics; power quality improvement, transportation systems, 
renewable energy systems and industries. 
 

03601545 การสร้างตัวแบบและการควบคุมเครื่องแปลงผันสามเฟสแบบอาศัยการมอดูเลต
ความกว้างพัลส์   
(Modeling and Control of Three-Phase pulse Width Modulation 
Converters)  

3(3-0-6) 

       หลักการแปลงพลังงานในเครื่องแปลงผันสามเฟสอาศัยการมอดูเลตความกว้างพัลส์ การ
ออกแบบระบบควบคุมเครื่องแปลงผัน การสร้างตัวแบบสัญญาณขนาดเล็กโดยใช้พิกัดหมุน การ
ออกแบบควบคุมแบบวงรอบปิด การใช้เวกเตอร์สภาวะสลับสายและผังงานมอดูเลตแบบต่างๆ 
 

      Power conversion principles in three-phase pulse width modulation (PWM) 
converters, design of converter control system, small signal modeling by rotating 
coordinates, closed-loop control design, use of switching-state vectors and 
different modulation schemes. 
 

03601546 เครื่องจักรกลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์                                                  
(Electronic Control Machines) 

3(3-0-6) 

       ระบบการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ หลักการท างานและพลวัต
ของมอเตอร์กระแสตรงและมอเตอร์กระแสสลับ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน าก าลัง วงจรอินเวอร์เตอร์ 
วงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับมอเตอร์กระแสตรง อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์กระแสสลับ การ
ควบคุมมอเตอร์แบบป้อนกลับ 
 

      Electric machine control system using electronic circuits, operation 
principles and dynamics of direct current motors and alternating current motors, 
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power semiconductor devices, inverter circuits, converter circuits for direct 
current motors, inverters for alternating current motors, feedback motor control. 
 
 

03601547 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 
(Energy Economics) 

3(3-0-6) 

      หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การวิเคราะห์แหล่ง
พลังงานและความต้องการไฟฟ้า ความสัมพันธ์กันระหว่างพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม นโยบายพลังงาน  การประเมินความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของ
การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน  
 

      Fundamental principles of economic issues and theories related to energy, 
analysis of resources and power demand, interrelationship between energy, 
economics and environment, energy policy, evaluation of economic and 
environment feasibility of renewable energy applications. 
 

 03601548 ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง 
(Electrical Systems in Advanced Electric Vehicles) 

3(3-0-6) 

 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ระบบยานยนต์ไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามอเตอร์ยาน

ยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและระบบควบคุม ระบบกักเก็บพลังงาน วงจรและระบบบริหาร

จัดการแบตเตอรี่ ระบบการชาร์จและมาตรฐาน การเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้ากับกริด 

Electric vehicle development, electric vehicle systems, electric 

propulsion systems, electric vehicle motors, power electronics and control 

systems, energy storage systems, circuits and battery management systems, 

charging systems and standards, electric vehicle to grid configuration. 

 

 03601549 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Renewable Energy and Smart Grid Technologies) 

3(3-0-6) 

 
       

         การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม แสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงมวลชีวภาพ เซลล์เชื้อเพลิง และ

แหล่งพลังงานหมุนเวียนอ่ืน เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน องค์ประกอบ หลักการออกแบบ

และการท างานของระบบพลังงานหมุนเวียนแบบอิสระ ระบบไมโครกริด และระบบโครงข่าย
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ไฟฟ้าอัจฉริยะ หลักการการวางแผนในการบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บ

พลังงานเพื่อความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 

  Power generation from wind, solar, biomass fuel, fuel cell and other 

renewable energy sources, energy storage system technology, components, 

operation and design principles of stand-alone renewable energy systems, 

microgrid systems and smart grid systems, planning principles in integrating 

renewable energy systems and energy storage systems for stability and reliability 

of power systems. 
     

03601551 วงจรรวมดิจิทัล  
(Digital Integrated Circuits) 

3(3-0-6) 

       อุปกรณ์ซีมอสและเทคโนโลยีการผลิต อินเวอร์เตอร์ซีมอสและเกตตรรกะ การประวิงการ
แพร่กระจาย ส่วนเผื่อสัญญาณรบกวน การสูญเสียก าลังและการระบายความร้อน วงจรตรรก
แบบรีเยเนเรทีฟ หน่วยเลขคณิต การเชื่อมต่อภายในและหน่วยความจ า อุปกรณ์ตรรกแบบ
โปรแกรมลบได้ ระเบียบวิธีออกแบบและการท าให้เหมาะที่สุด 
      CMOS devices and manufacturing technology, CMOS inverters and logic 
gates, propagation delay, noise margins, power loss and heat dissipation, 
regenerative logic circuits, arithmetic unit, interconnection and memories, 
erasable programmable logic devices, design methodologies and optimizations. 
 

03601552 วงจรรวมแอนะลอก  
(Analog Integrated Circuits) 

3(3-0-6) 

       ส่วนประกอบพาสซีฟ      ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าชนิดสารกึ่งตัวน าโลหะออกไซด์   และ 
อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ การไบแอส วงจรขยายเชิงด าเนินการและวงจรขยาย 
ทรานส์คอนดักแตนซ์ การเข้าคู่ การชักตัวอย่างและการคงไว้ของวงจรสารกึ่งตัวน าโลหะ
ออกไซด์ ภาคอัตราขยายโดยใช้ตัวเก็บประจุสวิตช์ สัญญาณรบกวน 
 

      Integrated passive components and metal oxide semiconductor field effect 
transistor (MOSFET) and bipolar junction transistor (BJT) devices, biasing, 
operational amplifiers and transconductance amplifiers, matching, metal oxide 
semiconductor (MOS) sampling and hold, switched-capacitor gain-stages, noise. 
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03601553 การออกแบบระบบดิจิทัล  
(Digital System Design) 

3(3-0-6) 

        วงศ์เกตอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปรียบเทียบในด้านราคาและความเร็ว การสร้างวงจรรวม
โดยทั่วไป วงจรรวมสารกึ่งตัวน าโลหะออกไซด์แบบต่างๆ หน่วยความจ าแบบสารกึ่งตัวน าและ
การประยุกต์ใช้งาน การออกแบบวงจรตรรกด้วยหน่วยความจ าอ่านอย่างเดียว แถวล าดับตรรก
แบบสั่งการได้และไมโครโพรเซสเซอร์ 
 

        Electronic gate families with comparison of cost and speed; general 
fabrication of integrated circuit, different types of metal oxide semiconductor 
(MOS) integrated circuits, semiconductor memory and its applications, design of 
logic circuits with read only memory (ROM); programmable logic array (PLA) and 
microprocessor. 
 

03601554 เทคโนโลยีตัวรับรู้  
(Sensor Technology) 

3(3-0-6) 

       การจ าแนกลักษณะเฉพาะและหลักการท างานของอุปกรณ์รับรู้ ระบบการวัดของอุปกรณ์
รับรู้ อุปกรณ์รับรู้ขนาดเล็ก อุปกรณ์รับรู้แบบสมาร์ต อุปกรณ์รับรู้แบบวงจรรวมและแบบระบบ
เครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค 
 

      Characteristics classifications and operational principles of sensors, sensor 
measurement system, microsensors, smart sensors, integrated and 
microelectromachanical systems sensors. 
 

03601555 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  
(Solar Cell Technology) 

3(3-0-6) 

       ทฤษฎีแถบพลังงานของสารกึ่งตัวน า สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า โครงสร้างของเซลล์
แสงอาทิตย์ คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์
รอยต่อพีเอ็น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ เทคโนโลยีการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ การวางแผนและ
การออกแบบการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสง 
มาตรฐานการทดสอบ 
 

      Band theory of semiconductors, optical properties of semiconductors, 
structure of solar cells, characteristics of solar cells, equivalent circuit of solar 
cells, p-n junction solar cells, types of solar cells, technologies of solar cell 
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production, installation planning and design of photovoltaic systems, 
concentrated photovoltaic system, testing standard. 
 
 

03601556 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบวงจรรวม  
(Computer-Aided IC Design) 

3(3-0-6) 

       การออกแบบและสังเคราะห์วงจรดิจิทัลรวมขนาดใหญ่มากที่มีความซับซ้อนในเทคโนโลยี
สารกึ่งตัวน าคู่ประกอบชนิดโลหะออกไซด์ การออกแบบวงจรรวมโดยใช้วิธีล าดับขั้น การแบ่งเซล
และวงจรย่อย ข้อจ ากัดการออกแบบในการสร้างผังภูมิทรานซิสเตอร์และการถ่ายโอนข้อมูล
ทรานซิสเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรรวมและกระบวนการออกแบบ
วงจรรวมแบบสมบูรณ์ การออกแบบวงจรรวมสารกึ่งตัวน าคู่ประกอบชนิดโลหะออกไซด์ที่มี
ความซับซ้อนส าหรับอุตสาหกรรม 
 

       Design and synthesis of complex very large scale integrated digital circuit in 
complementary metal-oxide-semiconductor technology, design of integrated 
circuits using hierarchical methods, cell partitions and subcircuits, design 
limitations in building transistor layouts and transistor-transfer, use of computer-
aided integrated circuit design software and complete integrated circuit design of  
process, design of sophisticated complementary metal-oxide-semiconductor 
integrated circuits for industry. 
 

03601557 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวขั้นสูง  
(Advanced Embedded System Design)   

3(3-0-6) 

       การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง ภาษาแบบจ าลองส าหรับการออกแบบ
ระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรรมซอฟต์แวร์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว การ
โปรแกรมแบบหลายสายโยงใย การโปรแกรมแบบหลายภารกิจ 
 

       Real time embedded system design, modeling language for embedded 
system design, software engineering in embedded software development 
process, multithread programming, multitask proframming. 
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03601561 ระบบพลวัตและการควบคุม  
(Dynamical Systems and Control) 

3(3-0-6) 

       ปรภิูมิเชิงเส้นและตัวด าเนินการเชิงเส้น การพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณออกและ
แบบตัวแปรสเตตของระบบเวลาต่อเนื่อง ผลเฉลยของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง ความสามารถ
ควบคุมได้และความสังเกตได้ของระบบเชิงเส้นเวลาต่อเนื่อง การท าให้เป็นจริง เสถียรภาพของ
การพรรณนาแบบสัญญาณเข้าสัญญาณออกและแบบตัวแปรสเตต การป้อนกลับสเตตและตัว
ประมาณค่าสเตต การควบคุมติดตามแบบเชิงเส้นก ากับ 
 

        Linear space and linear operator, input-output and state-variable 
descriptions of continuous-time linear systems, solution of continuous-time 
linear systems, controllability and observability of continuous-time linear 
systems, realizations, stability of the input-output and state-variable descriptions, 
state feedback and state estimators, asymptotic tracking control. 
 

03601562 การควบคุมดิจิทัลของระบบพลวัต  
(Digital Control  of Dynamic Systems) 

3(3-0-6) 

        ระบบเชิงเส้นเวลาดิสครีต ผลการแปลงซี การวิเคราะห์ระนาบซีของระบบเชิงเส้นเวลา  
ดิสครีต การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีโลกัสของราก การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีการ
ตอบสนองเชิงความถี่  การวิเคราะห์ปริภูมิสเตต ความสามารถควบคุมได้และความสามารถ
สังเกตได้ของระบบเชิงเส้นเวลาดิสครีต การวางโพลและการออกแบบตัวสังเกตการณ์ ระบบ
เซอร์โว 
 

        Discrete-time linear systems,  Z-transform, Z-plane analysis of discrete-time 
linear systems,  controller design by root-locus method, controller design by 
frequency-response method,  state-space analysis,  controllability and 
observability of discrete-time linear systems, pole placement and observer 
design, servo systems. 
 

03601581 วิชาการเครื่องมือและการออกแบบทางชีวการแพทย์ 
(Biomedical Instrumentation and Design) 

3(3-0-6) 

       การวัดและวิเคราะห์ศักย์ชีวภาพ คุณลักษณะเฉพาะของทรานส์ดิวเซอร์ทางชีวการแพทย์ 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้วงจรรวม วงจรขยายเชิงด าเนินการ การเชื่อมโยงกับ
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์สัญญาณและการประมวลสัญญาณ การแสดงผล 
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      Measurement and analysis of bio-potentials, biomedical transducer 
characteristics; electrical safety, applications of integrated circuits, operational 
amplifiers, computer interfacing, signal analysis and signal processing, display. 
 

03601582 ตัวรับรู้ชีวภาพ  
(Biosensors) 

3(3-0-6) 

       หลักมูลของเทคนิคการวัดทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเคมี เสียง และแสง เยื่อชีวภาพเฉพาะที่และไว
ต่อไอออน เอนไซม์ และปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน เสถียรภาพตัวรับรู้และเวลาการตอบสนอง การ
ออกแบบตัวรับรู้เพ่ือวัดตัวแปรทางชีวเคมี การวิเคราะห์สมรรถนะของตัวรับรู้ทางชีวภาพ การ
ประยุกต์ตัวรับรู้ทางการแพทย์และชีวภาพร่วมสมัย 
 

      Fundamental of electrical, electrochemical, acoustic and optical 
measurement techniques. sensitive and selective biological membranes based 
on ion, enzyme, and immunoreactions, sensor stability and response time, 
sensor design to measure biochemical variables, analysis of biosensor 
performance, applications of contemporary medical and biological sensors. 
 

03601591 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(Research Methods in Electrical and Electronics Engineering) 

1(1-0-2) 

       หลักการและระเบียบวิธีทางการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนด
ตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท ารายงาน
เพ่ือการน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ 
 

       Research principles and methods in electrical and electronics engineering 
and problem analysis for research topic identification, data collecting for 
research planning, identification of samples and techniques.  Analysis, 
interpretation and discussion of research result; report writing for presentation 
and publication. 
 

03601592 การวิจัยการปฏิบัติงานส าหรับวิศวกรไฟฟ้า  
(Operations Research for Electrical Engineers) 

3(3-0-6) 

       เทคนิคการท าให้เหมาะที่สุดตามแบบฉบับ การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น 
การ โปรแกรมพลวัต ลูกโซ่มาร์คอฟ  และการน าไปประยุกต์ใช้ การจ าลองแบบส าหรับวิศวกร
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ไฟฟ้า 
 

      Classical optimization techniques, linear programming, nonlinear 
programming, dynamic programming, Markov chains and their applications, 
simulation for electrical engineers. 
 

03601596 เรื่องเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
(Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering) 

3(3-0-6) 

       เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไป
ในแตล่ะภาคการศึกษา 
 

       Selected topics in electrical and electronics engineering at the master’s 
degree level. Topics are subjected to change each semester. 
 

03601597 สัมมนา  
(Seminar) 

1,1 

       การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ
ปริญญาโท 
 

      Presentation and discussion on current interesting topics in electrical and 
electronics engineering at the master’s degree level. 
 

03601598 ปัญหาพิเศษ                                                                               
(Special Problems) 

1-3 

       การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับปริญญาโท และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 
 

       Study and research in electrical and electronics engineering at the master’s 
degree level and compile into a written report. 
 

03601599 วิทยานิพนธ์  
(Thesis)                                                                       

1-12 
 

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

 

 


