หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Electrical Engineering
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ชื่ อย่ อ
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ า)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม
Master of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่ อย่ อ
M.Eng. (Electrical Engineering)
3. วิชาเอก
- ไม่ มี 4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่ างชาติทสี่ ามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า พ.ศ. 2545
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553

ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ปี
การศึกษา 2554
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้ าหรื อวิศวกรคอมพิวเตอร์
(2) นักวิจยั นักวิชาการ หรื อผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า
(3) ผู้จดั การโครงการ
(4) ประกอบธุรกิจส่ วนตัวทีเ่ กีย่ วข้ องกับสาขาทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต ปทุมธานี
10. ความจาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
ในสภาพการณ์ ปัจจุบันที่ประเทศไทยจาเป็ นต้ องเพิ่มศั กยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ สามารถแข่ งขันกับประเทศ
คู่แข่ ง และทันต่ อโลกปัจจุบันทีม่ กี ารพัฒนาอย่ างไม่ หยุดยั้ง อันนาไปสู่ การเติบโตของเศรษฐกิจและเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ
ต่ อไปในอนาคต จึงมีความต้ องการวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านวิศวกรรมเป็ นจานวนมาก ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ดังนั้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานหนึ่งของรัฐในการให้ บริการด้ านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึง
ได้ เปิ ดสอนหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ตั้งแต่ ปี 2545
หลักสู ตรนีน้ อกเหนือจากการผลิตวิศวกรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึน้ แล้ ว ยังสามารถ
ช่ วยเพิ่มนักวิจัยที่มีคุณภาพให้ แก่ ประเทศได้ อีกทางหนึ่งด้ วย โดยอาศั ยทรั พยากรด้ านการศึ กษาของรั ฐที่มีอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังจะ
นาไปสู่ การเพิ่มพูนความรู้ และการสร้ างวิทยาการใหม่ ๆ และผลงานวิจัยให้ กับอาจารย์ และนักวิจัยในภาควิชาฯ รวมไปถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยื นอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศต่ อไปในอนาคต อีกทั้ง ให้ ความสาคัญกับการสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการเรียนการสอนและการวิจยั
การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รในครั้ ง นี้ มีวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก เพื่ อปรั บ ปรุ ง รายวิชาให้ มีค วามทันสมัย และสอดคล้ อ งกับองค์ ความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีในโลกปั จจุบัน สร้ างแรงจู งใจให้ กับ นักศึ กษาที่มีความสามารถ ส่ งเสริ มการบู รณาการงานวิจัยและการใช้ ศักยภาพของ
คณาจารย์ ในภาควิชาได้ อย่ างเต็มที่ และเพื่อให้ มกี ารพัฒนาหลักสู ตรอย่ างต่ อเนื่อง

11. ผลกระทบจากข้ อ 11 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตร ส่ งผลให้ จาเป็ นต้ องพัฒนาหลักสู ตรที่สามารถผลิตนักวิจัย หรื อ
บุคลากรทีม่ ที กั ษะและขีดความสามารถระดับสู ง เพื่อให้ มศี ักยภาพและความสามารถที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
ความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ที่ มี อ ย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง เป็ นไปตามนโยบายและวิ สั ย ทั ศ น์ ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม่ ่ งุ สู่ ความเป็ นเลิศทางด้ านงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
วิชาและเนื้อหาในหลักสู ตรใหม่ จะสนับสนุนให้ เกิดการพัฒนาในด้ านการสอน การวิจยั การบริการวิชาการต่ อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาความร่ วมมือระหว่ างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมภายนอก ซึ่งสอดคล้ องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การบริหารจัดการ
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
ไม่ มี
12.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นทีต่ ้องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ ก้าวทันโลกปัจจุบัน อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นต่ อความสามารถแข่ งขันในประชาคมโลกได้ ปัจจัยสาคัญที่สุด
อันเป็ นบ่ อเกิดแห่ งพัฒนาการคือ ทรัพยากรมนุษย์ ทมี่ คี ุณภาพ ซึ่งนอกจากจาเป็ นจะต้ องเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถแล้ ว ยังต้ องเป็ นผู้มี
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณอีกด้ วย ปรั ชญาหลักของโครงการนี้คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่ งนอกจากเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่ อการพัฒนาและประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนาสั งคม เศรษฐกิจ ชีวิตความ
เป็ นอยู่ ตลอดจนสิ่ งแวดล้ อมแล้ ว ยังเป็ นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพการงาน และมีความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่
การงาน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตทีม่ คี ุณสมบัตอิ นั เพียบพร้ อม คือ มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่ อการนาความรู้ ที่ได้ รับจาก
การศึกษาในการพัฒนาสังคมและประเทศ มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกร
1.2.2 เพื่อสร้ างนักวิจยั ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
1.2.3 เพื่อพัฒนาวิศวกรทีม่ แี นวคิดในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนาความรู้ ทศี่ ึกษาไปปรับใช้ ประโยชน์ ด้านธุรกิจ
1.2.4 เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความร่ วมมือทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ท้งั ด้ านการเรียนการสอน
และงานวิจยั ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่ างประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา (ภาคกลางวัน) โดยจัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาไทย
1.1.2 การจัดการเรี ยนการสอนในระบบทวิภาค โดยแบ่ งเวลาศึ กษาในปี หนึ่ง ๆ เป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ ซึ่ งเป็ นภาค
การศึ กษาที่บังคับ คื อภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลา
การศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8 สั ปดาห์ แต่ ให้ เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ กับภาคปกติ ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่ บังคับ
ในกรณีทมี่ เี หตุผลจาเป็ นคณะอาจกาหนดให้ ภาคฤดูร้อนเป็ นการศึกษาภาคบังคับ โดยได้ รับอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย
1.1.3 รายวิชาที่จัดสอนในหลักสู ตร กาหนดปริ มาณการศึ กษาเป็ นจานวน “หน่ วยกิต ” หมายถึง หน่ วยที่แสดงปริ มาณ
การศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยอานวยการให้ นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรื อปฏิบัตทิ ดลองไม่ น้อยกว่ า
2 ชั่วโมง หรื อการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึ กษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอื่ น ๆ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กาหนด
1.1.4 หลักสู ตรมี 2 แผนการศึกษา คื อ แผน ก แบบ ก 1 แผนการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ มีจานวนหน่ วยกิตรวม 39
หน่ วยกิต และ แผน ก แบบ ก 2 แผนการศึ กษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตรรวม 39 หน่ วยกิต
ประกอบด้ วยวิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต วิชาบังคับเฉพาะสาขา 3 หน่ วยกิต วิชาเลือก 9 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ 18 หน่ วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่ มี 1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่ มี 2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผู้สาเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ า ทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน หรื อสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่ างประเทศ ซึ่ ง สภามหาวิทยาลัยรั บรองวิทยฐานะ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับปริญญาตรีไม่ ตา่ กว่ า 2.50 จากระดับ 4.00 ในกรณีทผี่ ้สู มัครมีคะแนนเฉลีย่ สะสมตา่ กว่ า 2.50 ให้ อยู่ในการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
(2) หากจบปริ ญญาตรีในสาขาที่ไม่ ได้ เป็ นไปตามข้ อ (1) ต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการทางานทางด้ านวิศวกรรมไฟฟ้ า
พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อด้ านอื่นๆทีใ่ กล้ เคียง ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี

ผู้ประสงค์ เข้ าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ต้ องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
ได้ ค่าระดับเฉลีย่ ไม่ ตา่ กว่ า 3.00 จากระดับ 4.00 หรื อ
(1) เป็ นผู้มปี ระสบการณ์ ในการทางานข้ างต้ น ไม่ น้อยกว่ า 5 ปี หรื อ
(2) มีผ ลงานวิช าการเผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ และ/หรื อ ในการประชุ ม ทางวิ ช าการที่ มี รายงานการประชุ ม
(Proceeding) จานวน 2 เรื่ องขึ้นไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุ มวิชาการข้ างต้ นต้ องเป็ นที่ยอมรั บของ
คณะกรรมการประสานงานบริหารภาควิชาฯ
วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
(1) ผู้เข้ าศึ กษาต้ องผ่ า นการสอบข้ อเขีย น และ/หรื อ สอบสั มภาษณ์ ตามระเบีย บกฎเกณฑ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
(2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลสอบภาษาอังกฤษแนบด้ วย เช่ น TU – GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ทั้งนีผ้ ลการสอบภาษาอังกฤษ
ดังกล่ าวต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาทีส่ มัครเข้ าศึกษาในหลักสู ตรส่ วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ ในการศึกษาค้ นคว้ า การทาวิจยั และการนาเสนอ
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา คือ ทาการสอนระเบียบวิธีการทาวิจัย และวิธีการศึกษาค้ นคว้ าในวิชาระเบียบวิธีวิจัย
สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า และจัดกิจกรรมสัมมนาให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตและระยะเวลาศึกษา รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษาเป็ นหลักสู ตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ างน้ อย 4 ภาค
การศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร นักศึกษาเลือกศึกษาในแผนใดแผนหนึ่งใน 2 แผน ต่ อไปนี้
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
วิทยานิพนธ์
39
หน่ วยกิต
3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
วิชาเสริมพื้นฐาน
3
หน่ วยกิต (ไม่ นบั หน่ วยกิตรวม)
วิชาบังคับ
9
หน่ วยกิต
วิชาบังคับเฉพาะสาขา
3
หน่ วยกิต
วิชาเลือก
9
หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
18
หน่ วยกิต
รวม

39

หน่ วยกิต

3.1.3 การเรียนเสริมพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาทีม่ พี ื้นฐานความรู้ อื่นทีไ่ ม่ จบหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร์ หรื อเทียบเท่ าคณะกรรมการประจาหลักสู ตรจะ
พิจารณาให้ นักศึกษาเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา คือ
วฟ. 500 พื้นฐานความรู้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
3.1.4 รายวิชาในหลักสู ตร
- รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว
อักษรย่ อ วฟ (LE) หมายถึงอักษรย่ อของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
เลขรหัส 3 ตัว มีความหมายดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาทัว่ ไปทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
เลข 1-2
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เลข 3-4
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณ
เลข 5-6
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เลข 7-8
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
เลข 9
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาอื่นๆ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
เลขหลักร้ อย
เลข 5
หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
เลข 6-7
หมายถึง วิชาปริญญาโท
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.4.1 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

วฟ. 500 พื้นฐานความรู้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
LE. 500 Fundamentals in Electrical Engineering
3.1.4.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้งหมด 4 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE. 600 Research Methodologies for Electrical Engineering
วฟ. 601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
2 (2-0-6)
LE. 601 Seminar in Electrical Engineering I
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
1 (1-0-3)
LE. 602 Seminar in Electrical Engineering II
วฟ. 603 การวิเคราะห์ และการจาลองเชิงตัวเลข
3 (3-0-9)
LE. 603 Numerical Analysis and Modeling
3.1.4.3 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาบังคับจากสาขาใดสาขาหนึ่งต่ อไปนี้ จานวน 3 หน่ วยกิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฟ. 610 ออปติกส์
3 (3-0-9)
LE 610 Optics
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฟ. 630 การประมวลผลสัญญาณขั้นสู งและการประยุกต์ ใช้ งาน
3 (3-0-9)
LE 630 Advanced Signal Processing and Applications
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
วฟ. 650 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3 (3-0-9)
LE 650 Discrete Mathematics

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)

วฟ. 670 แบบจาลองทางไฟฟ้ ากาลัง
LE 670 Power System Modeling
3.1.4.4 วิชาเลือก
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้ รวมถึงรายวิชาบังคับเฉพาะสาขา ในสาขาอื่น ข้ างต้ น อย่ าง
น้ อย 9 หน่ วยกิต
หมวดวิชาทัว่ ไปทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วฟ. 704 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
LE 704 Selected Topics in Electrical Engineering I
วฟ. 705 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
LE 705 Selected Topics in Electrical Engineering II
หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา

วฟ. 614 การสื่ อสารทางแสง 3 (3-0-9)
LE 614 Optical Communication
วฟ. 615 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ข้นั สู ง
LE 615 Advanced Optoelectronics
วฟ. 616 เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
LE 616 Semiconductor Fabrication Technology
วฟ. 617 กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้ น
LE 617 Introduction to Quantum Mechanics
วฟ. 618 วิศวกรรมเลเซอร์
LE 618 Laser Engineering
วฟ. 619 เลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา
LE 619 Semiconductor Lasers
วฟ. 624 ทฤษฎีคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าขั้นสู ง
LE 624 Advanced Electromagnetic Field Theory

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หมวดวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วฟ. 634 ทฤษฎีข่าวสาร
LE 634 Information Theory
วฟ. 635 รหัสเพื่อแก้ ไขความผิดพลาดข้ อมูล
LE 635 Error Correcting Codes
วฟ. 636 ทฤษฎีการตรวจจับและการประมาณค่ า
LE 636 Detection and Estimation Theory
วฟ. 637 ระบบสื่ อสารขั้นสู ง 3 (3-0-9)
LE 637 Advanced Communication Systems
วฟ. 638 การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
LE 638 Statistical Signal Processing
วฟ. 639 การวิเคราะห์ สัญญาณในเชิงเวลา-ความถี่
LE 639 Time-Frequency Signal Analysis
วฟ. 644 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิตขิ ้นั สู ง
LE 644 Advanced Statistical Natural Language Processing
วฟ. 645 การประมวลผลสัญญาณภาพขั้นสู งและการประยุกต์ ใช้ งาน
LE 645 Advanced Digital Image Processing and Applications
วฟ. 646 การรู้ จารู ปแบบขั้นสู ง
LE 646 Advanced Pattern Recognition
วฟ. 647 การวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปร
LE 647 Multivariate Data Analysis
วฟ. 648 โครงข่ ายประสาทเทียม
LE 648 Artificial Neural Networks
หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
วฟ. 654 การวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธี
LE 654 Analysis and Design of Algorithms
วฟ. 655 การโปรแกรมด้ วยแนวคิดเชิงวัตถุ
LE 655 Programming with Object-Oriented Concepts
วฟ. 656 ระบบปฏิบัตกิ ารขั้นสู ง
LE 656 Advanced Operating Systems

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วฟ. 657 วิศวกรรมระบบฐานข้ อมูล
LE 657 Database System Engineering
วฟ. 658 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ข้นั สู ง
LE 658 Advanced Software Engineering
วฟ. 659 ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และโพรโตคอล
LE 659 Computer Networks and Protocols
วฟ. 664 การออกแบบวงจรรวมดิจติ อลด้ วยภาษาบรรยาย
LE 664 Digital VLSI Circuit Design by HDL
วฟ. 665 ความมัน่ คงของเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
LE 665 Computer Network Security
วฟ. 666 การสื่ อสารไร้ สายแบบแอดฮอคและระบบเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
LE 666 Mobile Ad hoc and Wireless Sensor Networks
วฟ. 667 วิทยาการเข้ ารหัสและความมัน่ คงในระบบคอมพิวเตอร์
LE 667 Cryptography and Computer Security
วฟ. 668 การออกแบบและวิเคราะห์ โปรโตคอลเพื่อความมัน่ คงในการสื่ อสาร
LE 668 Design and Analysis of Cryptographic Protocols
วฟ. 669 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฝังตัว
LE 669 Design of Embedded Computer Systems
หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วฟ. 674 วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
LE 674 Power System Engineering
วฟ. 675 พลวัตของระบบไฟฟ้ ากาลัง
LE 675 Power System Dynamic
วฟ. 676 คุณภาพไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ากาลัง
LE 676 Power Quality in Electrical System
วฟ. 677 ระบบไฟฟ้ ากาลังโดยพลังงานทดแทน
LE 677 Renewable Energy Electrical Power System
วฟ. 678 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ กาลังสู ง
LE 678 High-Power Electronic Circuits
วฟ. 679 การควบคุมและการขับเคลื่อนเครื่ องจักรไฟฟ้ า
LE 679 Electric Machine Control and Drives

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

วฟ. 684 การปฏิบัตกิ ารของระบบไฟฟ้ ากาลังขั้นสู ง
LE 684 Advanced Power System Operation
วฟ. 685 การประเมินค่ าความน่ าเชื่ อถือของระบบไฟฟ้ ากาลัง
LE 685 Reliability Assessment of Power Systems
วฟ. 686 พลังงานไฟฟ้ าเชิงเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนพลังงาน
LE 686 Electrical Energy Economics and Planning
วฟ. 687 อุตสาหกรรมไฟฟ้ าภายใต้ ภาวะแข่ งขัน
LE 687 Electricity Supply Industries under Competitive Environments
3.1.4.5 วิทยานิพนธ์
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
LE 800 Thesis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
หน่ วยกิต
18 - 39

แผนการศึกษา
3.1.5.1 สาหรับแผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม
9 หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

3.1.5.2 สาหรับแผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 500 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
3 หน่ วยกิต
วฟ. 600 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับ
3 หน่ วยกิต
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วฟ. 603 การวิเคราะห์ และ
3 หน่ วยกิต
การจาลองเชิงตัวเลข
วฟ. 6x0 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
3 หน่ วยกิต
รวม
12 หน่ วยกิต

วฟ.
วฟ.
วฟ.
วฟ.

ภาคเรียนที่ 2
601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1 2 หน่ วยกิต
xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต
xxx วิชาเลือก
3 หน่ วยกิต

รวม

11 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
รวม

9

หน่ วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วฟ. 800 วิทยานิพนธ์
9 หน่ วยกิต
วฟ. 602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2 1 หน่ วยกิต
รวม
10 หน่ วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วฟ500 พื้นฐานความรู้ ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE500 Fundamentals in Electrical Engineering
การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้ า อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน ระบบไฟฟ้ ากาลัง การประมวลผลข้ อมูลพื้นฐาน วิศวกรรม
โทรคมนาคมเบื้องต้ น วิชานีว้ ัดผลเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
หมวดวิชาทัว่ ไปทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
วฟ600 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิศวกรรมไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE600 Research Methodologies for Electrical Engineering
ความหมายและขอบเขตของการวิจยั กระบวนการวิจยั ซึ่งประกอบด้ วย การกาหนดปัญหา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ระเบียบวิธีวจิ ัย การแปลความหมายข้ อมูล นาเสนอผลงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย จริยธรรมในการทาวิจัย สถานภาพ
และทิศทางการวิจยั ทางวิศวกรรมไฟฟ้ า
วฟ601 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
2 (2-0-6)
LE601 Seminar in Electrical Engineering I
สั ม มนาหั ว ข้ อ วิ จั ย ทางวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์ ในปั จ จุ บั น การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ ท ยาการและนวั ต กรรมทาง
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ การทบทวนบทความตีพมิ พ์ ในวารสารนานาชาติที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อวิจัย การนาเสนอผลการค้ นคว้ า
การเข้ าร่ วมรับฟังการอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
การวัดผลวิชานี้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ใช้ ได้ (S) ใช้ ไม่ ได้ (U)
วฟ602 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
1 (1-0-3)
LE602 Seminar in Electrical Engineering II
สั มมนาหัวข้ อวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน การเข้ าร่ วมรับฟั งการอภิปรายในกิจกรรมสั มมนาของ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ การส่ งรายงานสรุ ปในรู ปแบบบทความวิชาการ การนาเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมสั มมนา
ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
การวัดผลวิชานี้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ใช้ ได้ (S) ใช้ ไม่ ได้ (U)
วฟ603 การวิเคราะห์ และการจาลองเชิงตัวเลข
3 (3-0-9)
LE603 Numerical Analysis and Modeling
ทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้ ข้ันตอนวิธีการคานวณอันได้ แก่ การแก้ กลุ่มสมการ การประมาณค่ า วิธีกาลังสองน้ อยที่สุด การหา
อนุพนั ธ์ และการหาปริพนั ธ์ เชิงตัวเลข สมการอนุพนั ธ์ การหาค่ าดีทสี่ ุ ด การประยุกต์ ใช้ ทางคอมพิวเตอร์ และเทคนิคเชิงตัวเลข การศึกษา
การพัฒนารู ปแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ สาหรับการจาลองทางคอมพิวเตอร์

วฟ704 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 1
LE704 Selected Topics in Electrical Engineering I
หัวข้ อซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า

3 (3-0-9)

วฟ705 การศึกษาเฉพาะเรื่ องทางวิศวกรรมไฟฟ้ า 2
LE705 Selected Topics in Electrical Engineering II
หัวข้ อซึ่งเป็ นทีน่ ่ าสนใจในขณะนั้น หรื อการพัฒนาใหม่ ๆ ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า

3 (3-0-9)

หมวดวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วฟ610 ออปติกส์
3 (3-0-9)
LE610 Optics
การศึ กษาทัศนศาสตร์ แบบคลื่ น ทัศนศาสตร์ เชิ งเรขาคณิตเบื้ องต้ น อุปกรณ์ เชิ งเส้ น ทฤษฎีการเบี่ยงเบน (Aberration
theory) ทฤษฎีลาแสงแบบเกาส์ เซียน การเดินทางของแสงในโครงสร้ างหลายระดับ และการศึกษาทัศนศาสตร์ แบบเมตริกซ์
วฟ614 การสื่ อสารทางแสง
3 (3-0-9)
LE614 Optical Communication
แนวสังเขประบบสื่ อสารทางแสง สมบัตขิ องแสงเลเซอร์ ลักษณะของการสื่ อสารทางแสงหลักการพื้นฐานของใยแก้ วนาแสง
แหล่ งกาเนิดแสง การมอดูเลต และการดีมอดูเลต สิ่งประดิษฐ์ ทางแสง การสื่ อสารทางแสง และการประยุกต์ ใช้
วฟ615 ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
LE615 Advanced Optoelectronics
การศึกษาเน้ นฟิ สิ กส์ ทางการแพร่ เชิงแสง การศึกษาผลกระทบระหว่ างการแพร่ เชิงแสงและสสารขั้นสู ง หลักการและการ
ประยุกต์ ใช้ งานของอุปกรณ์ ทางออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่ างเช่ น แหล่ งกาเนิดแสง อุปกรณ์ ตรวจจับสั ญญาณ และรวมไปถึงสารเชิ ง
แสงและอุปกรณ์ อื่นๆ
วฟ616 เทคโนโลยีการผลิตสารกึง่ ตัวนา
3 (3-0-9)
LE616 Semiconductor Fabrication Technology
เทคโนโลยีการผลิตไอซี การปลูกผลึก การสร้ างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของไอ การสร้ างชั้นเอพิแทกซีในเฟสของของเหลว การ
สร้ างชั้นเอพิแทกซีด้วยลาโมเลกุล การสร้ างชั้นออกไซด์ ด้วยความร้ อน การแพร่ ซึมด้ วยความร้ อน อิออนอิมพลานเทชัน การพอกพูน
ด้ วยไอสารเคมี การทาขั้วโลหะ ลิโทกราฟฟี แอนนิลลิง แอสเซมบลีและการแพ็กเก็จ แนวโน้ มในอนาคต

วฟ617 กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้ น
3 (3-0-9)
LE617 Introduction to Quantum Mechanics
สมการโชรดิงเจอร์ สเตตที่มีขอบเขต เวฟแพ็กเก็ตและความสั มพันธ์ ไม่ แน่ นอน การกระเจิงของอนุภาคเนื่ องจากพลังงาน
ศักย์ แบบง่ าย ค่ าคาดหวังและตัวปฏิบัตกิ าร โมเมนตัมเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจน หลักการกระจายและสร้ างรู ปแบบเมทริกซ์ ทฤษฎีเพอร์
เทอร์ เบชัน
วฟ618 วิศวกรรมเลเซอร์
3 (3-0-9)
LE618 Laser Engineering
ทฤษฎีพื้นฐาน ได้ แก่ ชั้ นพลังงานของอะตอม สภาพชั้นพลังงานที่มีประชากรมากกว่ าปกติ การคายแสงแบบธรรมชาติ
การคายแสงแบบเร้ า หลักการของเลเซอร์ แสงที่เป็ นระเบียบ เลเซอร์ ก๊าซ เลเซอร์ ของแข็ง เลเซอร์ สารกึ่งตัวนา การประยุกต์ ใช้
เลเซอร์ ในทางการแพทย์ ในการวัดทีต่ ้ องการความแม่ นยาสู ง ในทางโทรคมนาคม ในด้ านการผลิตวัสดุ ในด้ านสเปกโตรสโกปี ในด้ าน
การแสดงภาพ โฮโลแกรม และในทางแสงไม่ เชิงเส้ น
วฟ619 เลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา
3 (3-0-9)
LE619 Semiconductor Lasers
ทบทวนฟิ สิกส์ ของสารกึง่ ตัวนา กระบวนการทางแสงของสารกึง่ ตัวนา ทฤษฎีหัวต่อ ทฤษฎีท่อนาคลื่น ทฤษฎีการเชื่ อมต่อ
แบบแผนคลื่น พื้นฐานของเลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา โครงสร้ างและคุณลักษณะของเลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา เลเซอร์ แบบบ่ อควอนตัม เลเซอร์
แบบโหมดเดีย่ วพลวัต เลเซอร์ แบบโพรงแนวดิง่ เปล่ งแสงตั้งฉากกับผิว เลเซอร์ แบบแอร์ เรย์ เลเซอร์ แบบสายควอนตัมและแบบจุด
ควอนตัม เลเซอร์ แบบคาสเคดควอนตัม การสร้ างแบบจาลองของเลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา เทคโนโลยีการผลิตเลเซอร์ สารกึง่ ตัวนา
วฟ624 ทฤษฎีคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ าขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE624 Advanced Electromagnetic Field Theory
สมการของแม็กซ์ เวลล์; ความสัมพันธ์ ตามคุณสมบัตขิ องเนื้อสาร; เงื่อนไขขอบเขต; สมการคลื่น; คาตอบของสมการคลื่นใน
สื่ อกลางราบหลายชั้น; ศักย์ เว็กเตอร์ และสนามแม่ เหล็กไฟฟ้ าจากแหล่ งกาเนิดพืน้ ฐาน; ทฤษฎีและหลักการทางคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ า
หมวดวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการประมวลผลสัญญาณ
วฟ630 การประมวลผลสัญญาณขั้นสู งและการประยุกต์ ใช้ งาน
3 (3-0-9)
LE630 Advanced Signal Processing and Applications
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ สัญญาณแบบต่ อเนื่องและไม่ ต่อเนื่องทางเวลา การวิเคราะห์ สเปคตรัมของสัญญาณทั้ง
แบบต่ อเนื่องและไม่ ต่อเนื่องทางเวลา การออกแบบตัวกรองแบบอนาลอกและดิจติ อล หลักการพื้นฐานการวิเคราะห์ สัญญาณแบบเวลา
และความถี่ การแปลงฟูเรียร์ แบบช่ วงเวลาสั้น การแปลงเวฟเล็ทแบบต่ อเนื่องและแบบไม่ ต่อเนื่อง การประยุกต์ ใช้ งานทางด้ านวิศวกรรม

วฟ634 ทฤษฎีข่าวสาร
3 (3-0-9)
LE634 Information Theory
การวัดปริ มาณข่ าวสาร อัตราเอนโทรปี ของแหล่ งกาเนิดข่ าวสาร ข่ าวสารร่ วม ลิมิตของการบีบอัดข้ อมูล ทฤษฎีรหัสของ
แหล่ งกาเนิดและทฤษฎีรหัสของช่ องสั ญญาณ ทฤษฎีของอัตราการบิดเบื อน ลิมิตของการส่ งข่ าวสารผ่ านช่ องสั ญญาณ ช่ องสั ญญาณ
แบบเกาซ์ (Gaussian channel)
วฟ635 รหัสเพื่อแก้ ไขความผิดพลาดข้ อมูล
3 (3-0-9)
LE635 Error Correcting Codes
ทฤษฎีของฟี ลด์ จากัด รหัสข้ อมูลแบบต่ างๆ เช่ น รหัสบล็อกเชิงเส้ น, รหัสคอนโวลูชัน, รหัสพีชคณิต การเข้ ารหัสและการ
ถอดรหัสของรหัสชนิดต่ างๆ และ ตัวอย่ างการใช้ งาน
วฟ636 ทฤษฎีการตรวจจับและการประมาณค่ า
3 (3-0-9)
LE636 Detection and Estimation Theory
ทฤษฎีการตรวจจับ การประมาณค่ าและการวิเคราะห์ อนุกรมเวลา การทดสอบสมมติฐาน การตรวจจับสั ญญาณที่ทราบ
รู ปแบบและสัญญาณสุ่ ม การประมาณค่ าแบบกาลังสองน้ อยทีส่ ุ ด การประมาณค่ าแบบคล้ ายมากทีส่ ุ ด การประมาณค่ าแบบความผิดพลาด
กาลังสองตา่ ทีส่ ุ ด วงจรกรองแบบ Kalman-Wiener การประยุกต์ ใช้ งานในระบบการสื่ อสาร ระบบควบคุมและอื่นๆ
วฟ637 ระบบสื่ อสารขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE637 Advanced Communication Systems
เนื้อหาเน้ นในการศึกษาเทคโนโลยีทใี่ ช้ ในระบบการสื่ อสารขั้นสู ง หัวข้ อครอบคลุมทฤษฎีการตัดสินสัญญาณแบบ M จุด,
ระบบสื่ อสารแบบซีดเี อ็มเอ (CDMA), ทฤษฎีไดเวอร์ ซิตี้ (diversity), และระบบการสื่ อสารไร้ สายด้วยความเร็วสู ง (space-time
communications)
วฟ638 การประมวลผลสัญญาณเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
LE638 Statistical Signal Processing
เวกเตอร์ ตวั แปรสุ่ ม ลาดับและฟังก์ ชันของตัวแปรสุ่ ม การแปลงแบบเชิงเส้ น ทฤษฎีโมเมนต์ อนั ดับสอง สเปกตรัมของกาลัง
การตรวจจับแบบคอร์ รีเลชัน การประมาณค่ าแบบกาลังสองน้ อยทีส่ ุ ดแบบเชิงเส้ น
วฟ639 การวิเคราะห์ สัญญาณในเชิงเวลา-ความถี่
3 (3-0-9)
LE639 Time-Frequency Signal Analysis
เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีและการใช้ งานของการวิเคราะห์ สัญญาณทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของสเปกตรัมตามเวลา หัวข้ อ
ประกอบด้ วยปัจจัยการเปลีย่ นแปลงของสเปกตรัม โมเดลของสัญญาณเอเอ็ม/เอฟเอ็ม ความถี่และแบนวิดท์ ชั่วขณะ ฟังก์ ชันความ
หนาแน่ นของสัญญาณ การแปลงฟูริเยร์ เวลาสั้น การกระจายวิกเนอร์ คลาสของโคเฮนในการกระจายเชิงเวลา-ความถี่ การกระจายขึน้ กับ
สัญญาณและวิวฒ
ั นาการของสเปกตรัม

วฟ644 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิตขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE644 Advanced Statistical Natural Language Processing
เน้ นการสร้ างอย่ างอัตโนมัตแิ ละการเข้ าใจภาษามนุษย์ ด้วยคอมพิวเตอร์ กลวิธีทางสถิตขิ ้นั สู งและการประมวลผลทางภาษา
ขั้นสู ง หัวข้ อประกอบด้ วย แบบอย่ างจากทฤษฎีสารสนเทศ แบบจาลองภาษาโดยการคาดคะเน ขั้นตอนวิธีอเี อ็ม (EM algorithm)
แบบจาลองมาร์ คอฟซ่ อนเร้ น (hidden Markov models) เอนโทรปี สู งสุ ด เทคนิคการจาแนกประเภทและการถดถอย
วฟ645 การประมวลผลสัญญาณภาพขั้นสู งและการประยุกต์ ใช้ งาน
3 (3-0-9)
LE645 Advanced Digital Image Processing and Applications
การรับและวิเคราะห์ ข้อมูลภาพของคอมพิวเตอร์ โดยเน้ นวิธีทจี่ ะนาไปสู่ การพัฒนาระบบการมองของหุ่นยนต์ การสร้ าง
รู ปภาพและการรับรู้ รูปภาพ การแบ่ งรูปภาพ การตรวจหาขอบวัตถุ การค้ นหารู ปร่ าง การรู้ จารู ปแบบ การบีบอัดรู ปภาพ เนื้อภาพ การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ ข้นั ตอนวิธีการสาหรับทัศนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ข้นั สู ง
วฟ646 การรู้ จารู ปแบบขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE646 Advanced Pattern Recognition
เน้ นการวิเคราะห์ และรู้ จารู ปแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ การตัดสินใจเชิงทฤษฎีและวิธีการแยกแยะประเภท การประมาณ
ค่ าพารามิเตอร์ และการเรียนรู้ รูปแบบจากข้ อมูลทีท่ ราบค่ าพารามิเตอร์ วิธีการประมาณค่ าพารามิเตอร์ และจากเรียนรู้ รูปแบบจากข้ อมูลที่
ไม่ ทราบค่ าพารามิเตอร์ การจาแนกเป็ นกลุ่ม การประมวลผลภาพ การวิเคราะห์ สิ่งต่ างๆในรู ปภาพ วิธีการฮิวริสติกและวิธีการเรียนรู้ จากซิ
นแท็ก
วฟ647 การวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
LE647 Multivariate Data Analysis
การวิเคราะห์ ถดถอย การวิเคราะห์ องค์ ประกอบหลัก การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงสารวจ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ คาโนนิ
คอล การวิเคราะห์ จาแนกประเภทเชิงเส้ น วิธีการบ่ งบอกเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ ข้อมูลหลายตัวแปรแบบไม่ เชิงเส้ น
วฟ648 โครงข่ ายประสาทเทียม
3 (3-0-9)
LE648 Artificial Neural Networks
แนะนาโครงข่ ายประสาทเทียมเบื้องต้ น การเรี ยนรู้ แบบมีการสอนและแบบไม่ มีการสอนสาหรั บการรู้ จารู ปแบบ โครงข่ าย
ประสาทแบบป้อนไปข้ างหน้ า ฟังก์ ชันเรเดียลเบซิส การแบ่ งกลุ่มข้ อมูลด้ วยตัวเอง โครงข่ ายประสาทแบบสโตแคสติกส์ การประยุกต์ ใช้
งานโครงข่ ายประสาทเทียม

หมวดวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วฟ650 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3 (3-0-9)
LE650 Discrete Mathematics
ตรรกศาสตร์ เซ็ท และฟังก์ ชัน ความซับซ้ อนของอัลกอริทมึ การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีตัวเลข การหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์
การนับ การหาความสั มพันธ์ กราฟ ทรี โครงสร้ างทางพีชคณิต ไฟไนท์ ฟีลด์ และความสามารถในการคานวณ กับการประยุกต์ ใช้ ใน
วิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
วฟ654 การวิเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนวิธี
3 (3-0-9)
LE654 Analysis and Design of Algorithms
การวิเคราะห์ ความซับซ้ อนของขั้นตอนวิธี เทคนิคในการค้ นหาและการจัดเรียงข้ อมูล กองซ้ อน แถวคอย รายการ หลักการ
เรียกตนเอง ต้ นไม้ ทวิภาค กราฟและขั้นตอนวิธีทเี่ กีย่ วข้ องเทคนิคในการออกแบบขั้นตอนวิธี
วฟ655 การโปรแกรมด้ วยแนวคิดเชิงวัตถุ
3 (3-0-9)
LE655 Programming with Object-Oriented Concepts
แนวคิด เชิ งวัต ถุ เช่ น วัตถุ คลาส และเมทอด โครงสร้ างพื้ นฐานในการเขียนโปรแกรม เช่ น โครงสร้ างแบบมีทางเลื อ ก
โครงสร้ างในการทาซ้ า แถวลาดับ คุณสมบัติในการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ เช่ น การสื บทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ ฟิสซึ ม คลาสแบบ
นามธรรม อินเตอร์ เฟส การจัดการสิ่งผิดปกติ กระแสข้ อมูล
วฟ656 ระบบปฏิบัตกิ ารขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE656 Advanced Operating Systems
สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัตกิ าร การประมวลผลแบบหลายงาน โมเดลของโปรเซสและเทรด การสื่ อสารระหว่ างโปรเซส
ระบบไฟล์ การจั ด การหน่ ว ยความจา ฮาร์ ดแวร์ และดีไ วซ์ ไ ดรเวอร์ ความมั่ น คงปลอดภั ย และการป้ อ งกั น ระบบ ชุ ด ค าสั่ ง ของ
ระบบปฏิบัตกิ าร การออกแบบและสร้ างระบบปฏิบัตกิ ารสาหรับระบบสมองกลฝังตัว ระบบทันเวลา หรื อระบบกระจายตัว
วฟ657 วิศวกรรมระบบฐานข้ อมูล
3 (3-0-9)
LE657 Database System Engineering
การออกแบบฐานข้ อมู ลและการประยุกต์ ใช้ ระบบการจัดการฐานข้ อมูล แบบจาลองฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์ พีชคณิตเชิ ง
สั มพันธ์ ภาษา SQL สาหรับการสร้ าง สื บค้ นและแก้ ไขฐานข้ อมูล ข้ อมูลแบบ XML และภาษาสื บค้ น เช่ น XPath และ XQuery การ
ออกแบบฐานข้ อมูลด้ วย UML และการออกแบบฐานข้ อมูลแบบความสั มพันธ์ โดยใช้ หลักการของฟั งก์ ชันและรู ปแบบปกติ หัวข้ ออื่นๆ
เช่ น การสร้ างดัชนี วิว ธุรกรรม การกาหนดสิทธิ ความน่ าเชื่ อถือ และทริกเกอร์

วฟ658 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์ ข้นั สู ง
3 (3-0-9)
LE658 Advanced Software Engineering
ภาพรวมของวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ , คุณภาพของซอฟต์ แวร์ วิวฒ
ั นาการของซอฟต์ แวร์ วัฏจักรชีวิตและกระบวนการพัฒนา
กรรมวิธีและเครื่ องมือทางวิศวกรรมซอฟต์ แวร์ เอกสารซอฟต์ แวร์ การจัดการโครงแบบ การประกันคุณภาพซอฟต์ แวร์ การจัดการ
โครงการซอฟต์ แวร์ การประยุกต์ วศิ วกรรมซอฟต์ แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ การฝึ กฝนวิศวกรรมซอฟต์ แวร์
วฟ659 ระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และโพรโตคอล
3 (3-0-9)
LE659 Computer Networks and Protocols
โครงสร้ างของระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมแบบ Layer แบบจาลองการสื่ อสารแบบ TCP/IP กลไกการสื่ อสาร
ใน Layer ต่ าง ๆ และ Protocol ในระดับ Application Transport Network และ Data Link การบริ หารจัดการระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์
วฟ664 การออกแบบวงจรรวมดิจติ อลด้ วยภาษาบรรยาย
3 (3-0-9)
LE664 Digital VLSI Circuit Design by HDL
ทฤษฎีและวิธีการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลด้ วยภาษาบรรยายระดับสู ง การสร้ างวงจรลงบนฮาร์ ดแวร์ เพื่ อให้ สามารถ
นาไปใช้ งานได้ จริง ขั้นตอนการออกแบบวงจรรวมดิจติ อลด้ วยการใช้ ภาษาบรรยายพฤติกรรมของวงจร การออกแบบวงจรคอมไบเนชั่น
นอล การออกแบบวงจรซีเควนเชียลแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส การประยุกต์ ใช้ เอฟพีจเี อ สาหรับการพัฒนาวงจรรวมดิจิตอล การ
จาลองการทางาน
วฟ665 ความมัน่ คงของเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE665 Computer Network Security
การศึกษาแบบจาลองในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเข้ ารหัสลับ การควบคุมการ
เข้ าถึงข้ อมูลและระบบ การเข้ ารหัสและโพรโทคอลต่ างๆ ทีช่ ่ วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครื อข่ าย วิธีการต่ างๆ ในการคุกคาม
ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย เทคนิคและเครื่ องมือที่มีการใช้ กันอยู่ในปัจจุบันในการปกป้ องระบบ เช่ น ไอพีเซค การจัดการเคอรเบ
อรอส พีจพี ี การโจมตีเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ไฟร์ วอล์ และอื่นๆ
วฟ666 การสื่ อสารไร้ สายแบบแอดฮอคและระบบเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย
3 (3-0-9)
LE666 MobiLEAd hoc and Wireless Sensor Networks
การสื่ อสารไร้ สายแบบแอดฮอคและระบบเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย การออกแบบ ความสามารถของอุปกรณ์ และความ
เกี่ยวข้ องและผลกระทบที่มีจากข้ อจากัดของระบบแอดฮอคและระบบเครื อข่ ายเซนเซอร์ ไร้ สาย โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน
IEEE 802.11

วฟ667 วิทยาการเข้ ารหัสและความมัน่ คงในระบบคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
LE667 Cryptography and Computer Security
การนาทฤษฎีความมัน่ คงในการสื่ อสารไปใช้ ประโยชน์ จริง เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ อดังต่ อไปนี้ ทฤษฎีความมัน่ คงปลอดภัยทั้ง
แบบสมมาตรและอสมมาตร การพิสูจน์ ระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบโดยใช้ ทฤษฎีการลดทอน ความมั่นคงปลอดภัยแบบวัดได้
บล็อกไซเฟอร์ ชนิดต่ าง ๆ เช่ น เออีเอส และดีอีเอส ฟั งก์ ชันแบบสุ่ ม การสร้ างเลขแบบสุ่ ม การเข้ ารหัสแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร
ทฤษฎีจานวนแบบคณนา ระบบอาร์ เอสเอและระบบลอการิ ทึมวิยุต การรั บรองความจริ งแท้ ของข้ อมูล ลายเซ็ นอิเลกทรอนิกส์ การ
แจกจ่ ายกุญแจแก่ ผ้สู ื่ อสารและการจัดระบบกุญแจ
วฟ668 การออกแบบและวิเคราะห์ โปรโตคอลเพื่อความมัน่ คงในการสื่ อสาร
3 (3-0-9)
LE668 Design and Analysis of Cryptographic Protocols
การออกแบบและวิเคราะห์ โปรโตคอลเพื่อความมัน่ คงในการสื่ อสารที่เป็ นที่รู้ จักกันดี เช่ น เอสเอสเอช เอสเอสแอล ทีแอลเอส
โปรโตคอลเพื่อยืนยันตัวบุคคล (เช่ น ฟิ เก-ฟิ อัจ-ชาเมียร์ ) โปรโตคอลเพื่อแลกเปลี่ยนกุญแจลับ (เช่ น ดิฟฟี -เฮลแมน) และโปรโตคอลแบบ
ไม่ ให้ ความรู้ การออกแบบและวิเคราะห์ โปรโตคอลอย่ างง่ ายด้ วยตนเองตามจุดประสงค์ ต่าง ๆ ทีก่ าหนด
วฟ669 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฝังตัว
3 (3-0-9)
LE669 Design of Embedded Computer Systems
พื้นฐานโดยทั่วไปของการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฝังตัวด้ วยการใช้ เทคโนโลยี การออกแบบระบบบนชิ พและระบบการ
ออกแบบร่ วมกันระหว่ างฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์ แวร์
หมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
วฟ670 แบบจาลองทางไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
LE670 Power System Modeling
โครงสร้ างระบบไฟฟ้ ากาลัง แนวคิดในการสร้ างแบบจาลองระบบไฟฟ้ ากาลัง แบบจาลองพลวัตของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า
ซิงโครนัส หม้ อแปลง สายส่ ง โหลด
วฟ674 วิศวกรรมไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
LE674 Power System Engineering
สมการวงจรข่ าย การวิเคราะห์ ความผิดพร่ องสมมาตรและอสมมาตร การวิเคราะห์ การไหล การวิเคราะห์ เสถียรภาพ การ
ควบคุมระบบไฟฟ้ ากาลัง
วฟ675 พลวัตของระบบไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
LE675 Power System Dynamic
แนวคิดวิธีสเต็ทสเปส การวิเคราะห์ ระบบเชิงเส้ นและไม่ เป็ นเชิงเส้ น ทบทวนแบบจาลองระบบไฟฟ้ ากาลัง การควบคุมกอฟ
เวอร์ เนอร์ และระบบกระตุ้น เสถียรภาพเชิงมุมและเชิงแรงดัน การวิเคราะห์ การรบกวนขนาดเล็กและขนาดใหญ่

วฟ676 คุณภาพไฟฟ้ าในระบบไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
LE676 Power Quality in Electrical System
คุณลักษณะในสภาวะชั่วครู่ การแปรผันของแรงดันในช่ วงเวลายาวนานและในช่ วงเวลาสั้น การพิจารณาความไม่ สมดุล
แรงดันกระเพื่อมและแรงดันกระพริบ ความบิดเบีย้ วของรู ปคลื่น ฮาร์ มอนิกส์ เบื้องต้ น การวัดความบิดเบีย้ วฮาร์ มอนิกส์ เรโซแนนซ์
แหล่ งกาเนิดฮาร์ มอนิกส์ ผลกระทบของฮาร์ มอนิกส์ ในระบบไฟฟ้ากาลัง การบรรเทาฮาร์ มอนิกส์ และมาตรฐานฮาร์ มอนิกส์
วฟ677 ระบบไฟฟ้ ากาลังโดยพลังงานทดแทน
3 (3-0-9)
LE677 RenewabLEEnergy Electrical Power System
หลักการผลิตไฟฟ้ าด้ วยวิธีโฟโต้ โวลตาอิก ชนิดของเซลล์ แสงอาทิตย์ คุณสมบัตทิ างไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดและ
คุณสมบัตขิ องแบตเตอรี่ชนิดต่ าง ๆ ระบบโฟโต้ โวล-ตาอิกแบบทางานโดยลาพังและแบบเชื่ อมต่อสายส่ ง การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีคอน
เวอร์ เตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ กาลังควบคุมเซลล์ แสงอาทิตย์ เทคนิคการส่ งถ่ ายกาลังไฟฟ้ าสู งสุ ด คุณสมบัตขิ องกังหันลม การคานวณกาลัง
และพลังงานทีไ่ ด้ จากกังหันลม การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีคอนเวอร์ เตอร์ อเิ ล็กทรอนิกส์ กาลังควบคุมพลังงานลม ให้ เกิดประสิทธิภาพ
สู งสุ ด
วฟ678 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ กาลังสู ง
3 (3-0-9)
LE678 High-Power Electronic Circuits
อุปกรณ์ สวิตช์ กาลังสู ง เร็กติไฟเออร์ แบบหลายเฟส หม้ อแปลงแบบเลื่อนเฟส อินเวอร์ เตอร์ แบบแหล่ งจ่ ายแรงดันสองระดับ
อินเวอร์ เตอร์ แบบหลายระดับ คอนเวอร์ เตอร์ แบบแหล่ งจ่ ายกระแส
วฟ679 การควบคุมและการขับเคลื่อนเครื่ องจักรไฟฟ้ า
3 (3-0-9)
LE679 Electric Machine Control and Drives
สมการของเครื่ องจักรไฟฟ้ ากระแสสลับ การขับเคลื่ อนมอเตอร์ กระแสสลับแบบแม่ เหล็กถาวร การขับเคลื่ อนมอเตอร์
เหนี่ยวนา การควบคุมเวกเตอร์ ของการขับเคลื่อนมอเตอร์ เหนี่ยวนา การขับเคลื่อนมอเตอร์ แบบสวิตช์ รีลคั แตนซ์ ประสิทธิภาพของการ
ขับเคลื่อนทางไฟฟ้ า
วฟ684 การปฏิบัตกิ ารของระบบไฟฟ้ ากาลังขั้นสู ง
3 (3-0-9)
LE684 Advanced Power System Operation
การจ่ ายไฟฟ้ าแบบประหยัด การผลิตไฟฟ้ าตามนโยบาย การกาหนดค่ าทางด้ านความมั่นคงปลอดภัยของระบบไฟฟ้ า การ
ประมาณค่ าสถานะ การส่ งจ่ ายไฟฟ้ าอย่ างถูกต้ องและเหมาะสม การควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
วฟ685 การประเมินค่ าความน่ าเชื่ อถือของระบบไฟฟ้ ากาลัง
3 (3-0-9)
LE685 Reliability Assessment of Power Systems
การวิเคราะห์ ความน่ าจะเป็ น ทฤษฎีของความน่ าเชื่ อถือ การหาค่ าความน่ าเชื่ อถือในระบบไฟฟ้ ากาลัง

วฟ686 พลังงานไฟฟ้ าเชิงเศรษฐศาสตร์ และการวางแผนพลังงาน
3 (3-0-9)
LE686 Electrical Energy Economics and Planning
การศึกษาการวางแผนและพัฒนาการให้ พลังงานไฟฟ้ าที่มีอยู่อย่ างจากัดให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด โลกทัศน์ ในการใช้ พลังงาน
การจัดการและการประเมินความต้ องการไฟฟ้ า ประสิ ท ธิภาพของพลังงาน การอนุรักษ์ พลังงาน การจัดการพลังงานกับสิ่ งแวดล้ อม
หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ความเป็ นเจ้ าของ การควบคุม การเงิน การตั้งราคา การพัฒนาแผนการใช้ พลังงานของผู้ผลิต ระบบสายส่ ง
ผู้จาหน่ าย และผู้ใช้ ไฟฟ้ าในประเทศกาลังพัฒนา
วฟ687 อุตสาหกรรมไฟฟ้ าภายใต้ ภาวะแข่ งขัน
3 (3-0-9)
LE687 Electricity Supply Industries under Competitive Environments
การศึกษาขบวนการผลิต การส่ ง และการจาหน่ ายไฟฟ้ า ภายใต้ ภาวะการณ์ แข่ งขันที่มีผู้ผลิตมากกว่ าหนึ่งรายโดยเนื้อหาวิชา
จะคลอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาระตลาด และนโยบายการวางแผนการดาเนินงาน และการควบคุม
ของรัฐฯ
วิทยานิพนธ์
วฟ800 วิทยานิพนธ์
18 - 39 หน่ วยกิต
LE800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า การเขียนและการนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจยั เพื่อเผยแพร่ และการมีจริยธรรมทั้งในการทาวิจยั และในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยวิชาดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ D หรื อ F ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก รวมถึงให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึ กษาที่ได้ ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึ กษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลื อก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้

นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนดไว้
เป็ นอย่ างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่
1.5 การวัดผลวิชาสัมมนา แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิต ที่ได้ จะไม่ นามาคานวณค่ า
ระดับเฉลีย่
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.7 การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.8 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในที่
จะต้ องทาความเข้ าใจตรงกัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบ
ได้
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสู ตรสามารถทาได้ โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ดาเนินการดังต่ อไปนี้
(1) ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึ กษา ในด้ านของระยะเวลาในการหางานทา
ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่ อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ ง และหรื อความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพ ในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่
กาหนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อคิดเห็นในการปรั บ
หลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่ าประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่ อความพร้ อมของนักศึกษาในการ
เรียน และสมบัตอิ ื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
แผน ก 1
3.1 มีหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์ สะสมไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และส่ งมอบวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วต่ อคณะมามอบให้ มหาวิทยาลัย
3.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการ
ยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ ใ นวารสารหรื อ สิ่ ง พิม พ์ ท างวิช าการ อย่ างน้ อ ย 2 เรื่ อง หรื อ เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม วิชาการที่มีร ายงานการประชุ ม

(Proceeding) อย่ างน้ อย 2 เรื่ อง ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุ มวิชาการข้ างต้ นต้ องเป็ นที่ยอมรั บของคณะกรรมการประสานงาน
ภาควิชาฯ
3.4 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ. 005
ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
แผน ก 2
3 . 1 ไ ด้ ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า ต่ า ง ๆ ค ร บ ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
39 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3.3 ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน
3.4 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการวัดผลวิชาสัมมนา
3.5 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อ ศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ. 005
ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.6 ได้ ร ะดั บ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ แต่ งตั้ง และส่ งมอบวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วต่ อคณะมามอบให้ มหาวิทยาลัย
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับ
ให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง หรื อ เสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding)
อย่ างน้ อย 1 เรื่ อง ทั้งนี้ วารสารวิชาการและทีป่ ระชุมวิชาการข้ างต้ นต้ องเป็ นทีย่ อมรับของคณะกรรมการประสานงานภาควิชาฯ

