สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (205xxx)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
205201 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Electrical Engineering)
การวิเคราะหวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องกําเนิดไฟฟาและการใชงาน
มอเตอรและการใชงาน หมอแปลง ระบบไฟสามเฟส ระบบสงกําลัง เครื่องมือทางไฟฟา
Direct current and alternating current circuit analysis, generators and their uses, motors
and their uses, transformers, three-phase systems, power transmission system, electrical
instruments.
205202 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา I
1(0-3)
(Electrical Engineering Laboratory I)
พื้นฐาน : 205201
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
Laboratory experiments on topics covered in introduction to Electrical Engineering.
205203 อิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Electronics for Computer Engineers)
วัสดุทางดานสถานะของแข็ง วงจรไดโอด ตัวเรียงกระแส การแปลงกระแสไฟฟาสลับ
และการแปลงกระแสไฟฟาตรง ทรานซิสเตอรแบบมอส ทรานซิสเตอรแบบสองขั้ว การสวิตช
วงจรรวมแบบทีทีแอล วงจรขยาย วงจรขยายกําลัง วงจรพัลส แลตช ฟลิบฟลอบ ออปแอมป
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Solid state materials, diode circuits, rectifier and AC/DC conversions, MOS transistors,
bipolar transistors, switches, TTL circuits, amplifiers, power amplifiers, pulse circuits, latches,
flip flops, operational amplifiers, power electronic devices and circuits.
205211 การวิเคราะหวงจรไฟฟา I
3(3-0)
(Electric Circuit Analysis I)
นิยาม แนวคิดพื้นฐานและหนวย วงจรความตานทาน แหลงกําเนิดไมอิสระ การ
วิเคราะหวงจร ทฤษฎีบทวงจร ทฤษฎีกราฟ องคประกอบสะสมพลังงาน ระบบอันดับหนึ่งและ

วงจรอันดับสอง สัญญาณรูปไซน การวิเคราะหสัญญาณไฟฟากระแสสลับในสถานะคงตัว วงจร
สามเฟส
Definitions, basic concept and units, resistive circuits, dependent source, circuit analysis,
network theorem, graph theory, energy storage elements, first order system and second order
circuits, sinusoidal signal, alternating current steady-state analysis, three-phase circuit.
205212 การวิเคราะหวงจรไฟฟา II
3(3-0)
(Electric Circuit Analysis II)
พื้นฐาน : 205211
ความถี่เชิงซอน และการวิเคราะหในระนาบเอส ฟงกชนั วงจรขาย ผลการแปลงลาปลาซ
และการประยุกตใชในการวิเคราะหวงจร การตอบสนองเชิงความถี่ รีโซแนนซ และการสเกล
วงจร วงจรแบบมีการเชื่อมรวม หมอแปลง วงจรขายสองทางเขา-ออก วงจรสามเฟส
Complex frequency and s-plane analysis, network function, frequency response, Laplace
transformation and its application to circuit analysis, resonance and scaling circuits, coupled
circuits, transformer, two-port networks, three-phase circuit.
205213 ปฏิบัติการวงจรไฟฟา
1(0-3)
(Electric Circuit Laboratory)
พื้นฐาน : 205211
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟา I
Laboratory experiments on topics covered in Electrical Circuit Analysis I.
205216** การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา
3(3-0)
(Computer Programming for Electrical Engineers)
แนวคิดการคํานวณ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสราง การควบคุมสายงาน ฟงกชัน
แถวลําดับ ตัวชี้ อักขระและสายอักขระ การจัดรูปแบบการรับเขาและสงออก การประมวลผล
แฟมขอมูล การเรียงทับซอน แถวคอย รายการโยง โครงสรางรูปตนไม การคนหา การ
เรียงลําดับ
Computing concepts, structured program development, flows control, functions, arrays,
pointers, characters and strings, formatted input/output, file processing, stacks, queues, linked
lists, tree structures, searching, sorting.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205217 พีชคณิตเชิงเสนประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
(Applied Linear Algebra in Electrical Engineering)
เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิเวกเตอรบรรทัดฐาน
ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง การทําใหเปนเสนทแยงมุม
รูปแบบชอรดอง รูปแบบกําลังสอง พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข วิธีการทําซ้ํา การประยุกตเพื่อ
ปญหาการหาคาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรมไฟฟา
Matrices and systems of linear equations, determinants, vector spaces, normed vector
spaces, inner product spaces, linear transformation, eigenvalues and eigenvectors,
diagonalization, Jordan form, quadratic form, numerical linear algebra, iteration method,
applications to optimization problems in electrical engineering.
3(3-0)
205218* ระบบกําลังและสื่อสารเบื้องตน
(Introduction to Power and Communication Systems)
ระบบสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล เครือขายโทรศัพท ระบบโทรศัพทแบบรังผึ้ง
การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต การสื่อสารดาวเทียม สายใยนําแสง ระบบสื่อสารในอนาคต
กฎหมายการสื่อสาร สัญลักษณและอุปกรณระบบไฟฟา แผนภาพเสนเดี่ยว การอนุรกั ษพลังงาน
ความตองการโหลดและตัวประกอบโหลด การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบปองกันฟาผา
ระบบการตอสายดิน กฎหมายความปลอดภัยของระบบไฟฟา
Analog and digital communication systems, telephone network, cellular telephone
system, data communication and internet, satellite communications, optical fibers, future
communication systems, communication laws, symbol and equipment of electrical systems,
single-line diagram, energy conservation, load demand and load factor, power factor
improvement, lightning protection systems, grounding system, safety laws related to electrical
systems.
205231** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I
3(3-0)
(Electronic Circuits and Systems I)
พื้นฐาน : 205211
ลักษณะเฉพาะกระแสแรงดันของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน
วงจรไบอัสและการวิเคราะหสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร วงจรขยายพื้นฐานและ
วงจรขยายกําลัง วงจรขยายการดําเนินงานและการประยุกตในวงจรเชิงเสนและไมเชิงเสน วงจร
ออสซิลเลเตอรและวงจรปอนกําลัง อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง
______________________________
∗
วิชาเปดใหม ∗∗ วิชาปรับปรุง
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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Current-voltage characteristics of electronic devices and basic electronic circuits.
Transistor bias circuits and transistor small signal analysis. Basic amplifiers and power
amplifiers. Operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits. Oscillator
circuits and power supply circuits. Power electronic devices.
205232 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ
3(3-0)
(Digital Circuits and Logic Design)
ระบบจํานวนและรหัส พีชคณิตแบบบูลนิ หลักการการออกแบบวงจรตรรกะเชิงจัดหมู
และวงจรตรรกะเชิงจัดหมูสาํ เร็จรูป การออกแบบวงจรโดยใชคารโน หลักการการออกแบบวงจร
ตรรกะเปนลําดับและวงจรตรรกะเปนลําดับสําเร็จรูป การออกแบบวงจรตรรกะโดยใชสเตตแม
ชชีน การออกแบบวงจรตรรกะเปนลําดับแบบประสานเวลาและไมประสานเวลา วงจรรวมดิจิทัล
ตระกูลตางๆ อุปกรณตรรกะแบบโปรแกรมไดการตอเชื่อมกับวงจรแอนะล็อก การแนะนําวิธีใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยออกแบบวงจรดิจิทัล
Number systems and codes, boolean algebra, combinational logic design principles and
practices, logic design by using Karnaugh map, sequential logic design principles and practices,
logic design by using state machine, synchronous and asynchronous sequential logic design,
various families of digital integrated circuits, programmable logic devices, interfacing with
analogue circuits, introduction to computer aid design for digital logic design.
205251** การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
3(3-0)
(Electromechanical Energy Conversion I)
พื้นฐาน : 205211
แหลงตนทางพลังงาน วงจรแมเหล็ก หลักแมเหล็กไฟฟาและการแปลงผันพลังงานกล
ไฟฟา พลังงานและพลังงานรวม หลักเครือ่ งจักรชนิดหมุน เครื่องจักรกระแสตรง วิธีการเริ่มเดิน
มอเตอรกระแสตรง วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรง เครื่องจักรกระแสสลับ ทฤษฎีและ
การวิเคราะหหมอแปลงเฟสเดี่ยว และสามเฟส
Energy sources, magnetic circuits, principles of electromagnetic and electromechanical
energy conversion, energy and co-energy, principles of rotating machines, dc machines, starting
method of dc motors, methods of dc motors speed control, ac machines, theory and analysis of
single phase and three phase transformers.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551

34

205291 การฝกงานไฟฟา
1(0-3)
(Electrical Practice)
การฝกงานเกีย่ วกับอุปกรณไฟฟามูลฐานและการเดินสายไฟฟา
Workshop practice in basic electrical equipment and in wiring installation.
205303 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
1(0-3)
(Electronics Laboratory for Computer Engineers)
พื้นฐาน : 205203
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกสสําหรับวิศวกรคอมพิวเตอร
Laboratory experiments on topics covered in Electronics for Computer Engineers.
205305* วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร
3(3-0)
(Digital Circuits and Microcontrollers)
พื้นฐาน : 205231
ระบบจํานวนและรหัส พีชคณิตแบบบูลนิ การออกแบบวงจรตรรกะเชิงผสมและเชิง
ลําดับ แผนทีค่ ารโน เครื่องจักรสถานะ การออกแบบตรรกะเชิงลําดับแบบประสานเวลาและไม
ประสานเวลา เครื่องมือพัฒนาฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับไมโครคอนโทรลเลอร
สถาปตยกรรมและอุปกรณรอบขางของไมโครคอนโทรลเลอร ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรม
ตรวจแกจุดบกพรอง ตัวจับเวลาและระบบขัดจังหวะ การตอประสานของอุปกรณ การสือ่ สารและ
โครงขายขอมูล
Number systems and codes, Boolean algebra, combinational and sequential logic circuit
design, Karnaugh map, state machine, synchronous and asynchronous sequential logic circuit
design, hardware and software development tools for microcontroller, microcontroller
architectures and peripherals, compilers and debuggers, timer and interrupt systems, interfacing
of devices, data communication and networks.
205306* ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร
(Digital Circuits and Microcontrollers Laboratory)
พื้นฐาน : 205305
ปฏิบัติการสําหรับวิชาปฏิบตั ิวงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร
Laboratory for digital circuit and microcontrollers.

3(3-0)

______________________________
** วิชาเปดใหม
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205311 สัญญาณและระบบ
3(3-0)
(Signals and Systems)
พื้นฐาน : 205212 หรือพรอมกัน
เทคนิคการวิเคราะหการแปลงสัญญาณตอเนื่องและไมตอ เนื่อง ระบบเชิงเสนและไมแปร
ตามเวลา ฟงกชันถายโอน อนุกรมฟูเรียร ผลการแปลงฟูเรียร ลาปลาซและการแปลงซี ทฤษฎี
การชักตัวอยาง การแกสมการเชิงอนุพันธและสมการผลตางสืบเนื่องโดยใชผลการแปลง
Continuous and discrete-time transform analysis techniques, linear and time-invariant
systems, transfer functions, Fourier series, Fourier transform, Laplace and z transform, sampling
theorem, solution of differential and difference equations using transforms.
205312 ความนาจะเปนประยุกตสําหรับวิศวกรไฟฟา
3(3-0)
(Applied Probability for Electrical Engineers)
พื้นฐาน : 417168
ความนาจะเปนแบบรวมและแบบมีเงื่อนไข ความเปนอิสระทางสถิติ ตัวแปรสุมแบบไม
ตอเนื่องและแบบตอเนื่อง ฟงกชันการแจกแจงและความหนาแนน การดําเนินการบนตัวแปรสุมตัว
เดียวและหลายตัว การคาดหมาย โมเมนตและฟงกชนั ลักษณะเฉพาะ กฎของตัวเลขขนาดใหญ
ทฤษฎีขีดจํากัดกลาง การคํานวณความเชื่อถือไดเบื้องตน การทดสอบรูปแบบการกระจายของ
ขอมูล
Joint and conditional probability, statistical independence, discrete and continuous
random variables, distribution and density functions, operations on one and multiple random
variables, expectation, moments and characteristic functions, law of large numbers, central limit
theorem, basic reliability calculations, testing the fit of a distribution of data.
205314** การประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Signal Processing)
สัญญาณเวลาไมตอเนื่องและระบบ การแปลงฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรไมตอเนื่อง การ
แปลงซี การชักตัวอยางสัญญาณเวลาตอเนื่อง การวิเคราะหการแปลงของระบบไมเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาเชิงเสน โครงสรางของระบบเวลาไมตอเนื่อง การประยุกตการประมวลสัญญาณดิจิทัล
Discrete-time signals and systems, Fourier transform and discrete Fourier transform, z
transform, sampling of continuous time signal, transform analysis of linear time-invariant
systems, structures for discrete-time systems, digital signal processing applications.
______________________________
∗
วิชาปรับปรุง
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205315 ปฏิบัติการประมวลสัญญาณดิจิทัล
1(0-3)
(Digital Signal Processing Laboratory)
พื้นฐาน : 205314
การทดลองสําหรับออกแบบวงจรกรองแบบดิจิทัล การออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบ
สนองอิมพัลสจํากัด และการออกแบบวงจรกรองแบบผลตอบสนองอิมพัลสอนันต ผลการแปลง
ฟูเรียรแบบรวดเร็ว การประยุกตใชงานการประมวลสัญญาณดิจิทัลกับโครงงานที่นาสนใจใน
ปจจุบัน
Experiments for digital filter design, finite impulse response filter design and infinite
impulse response filter design, fast Fourier transform, currently interesting projects in digital
signal processing applications.
205316 การวิเคราะหวงจรขาย
3(3-0)
(Network Analysis)
พื้นฐาน : 205212
การกําหนดลักษณะเฉพาะของวงจรขาย ทอพอโลยีของวงจรขาย การวิเคราะหวงจรขาย
แบบปม การวิเคราะหวงจรขายแบบวงรอบและแบบเซตตัด สมการสถานะ ฟงกชันวงจรขายและ
พลังงาน
Characterization of networks, network topology, nodal network analysis, loop and cutset
network analysis, state equations, network functions and energy.
205317 การสังเคราะหวงจรขาย
3(3-0)
(Network Synthesis)
พื้นฐาน : 205316
ทบทวนการวิเคราะหวงจร แนะนําแนวคิดเกีย่ วกับวงจรกรอง การประมาณ ความไว
การสังเคราะหวงจรแพสซีพ มูลฐานของการสังเคราะห วงจรกรองแอกทีฟ วงจรไบควอดปอน
กลับแบบบวกและแบบลบ วงจรขยายไบควอด
Review network analysis, introduction to filter concepts, approximation, sensitivity,
passive network synthesis, basic of active filter synthesis, positive and negative feedback biquad
circuits, amplifier biquad.

วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205319 วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
(Electrical Engineering Materials)
ความรูพื้นฐานของวัสดุของแข็ง โครงสรางของของแข็ง การเตรียมวัสดุ การตรวจหา
โครงสรางของวัสดุในทางปฏิบัติ สมบัติทางกล สมบัติทางไฟฟา ไดอิเล็กทริก สมบัติทาง
แมเหล็ก สภาพนํายวดยิ่ง สมบัติทางแสง
Fundamentals of solid materials, structure of solids, preparation of materials, practical
determination of structure, mechanical properties, electrical properties, dielectrics, magnetic
properties, superconductivity, optical properties.
205321 หลักการสื่อสาร
3(3-0)
(Principles of Communications)
พื้นฐาน : 205311 และ 205312
ระบบสื่อสาร อัตราสวนสัญญาณตอสัญญาณรบกวน ความจุชองสัญญาณ สัญญาณและ
เวกเตอร การวิเคราะหสัญญาณและระบบ การกล้ําสัญญาณทางแอมพลิจูดและเชิงมุม กระบวนการ
สุม พฤติกรรมของสัญญาณแอนะล็อกเมื่อระบบมีสัญญาณรบกวน ทฤษฎีการชักตัวอยาง พีซีเอ็ม
การสื่อสารแบบดิจิทัล ปริภูมิสัญญาณ แผนภาพกลุมสัญญาณ การกล้ําสัญญาณดิจิทัล เครื่องรับ
สัญญาณที่เหมาะที่สุด ความนาจะเปนของความผิดพลาด
Communication system, signal to noise ratio, channel capacity, signals and vectors,
signal and system analysis, amplitude modulation, angle modulation, random process, behavior
of analog signals in the presence of noise, sampling theorem, PCM, digital communications,
signal space, constellation diagram, digital modulation, optimum receiver, probability of error.
205322 การสื่อสารแบบดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Communication)
พื้นฐาน : 205321
ทฤษฎีบทการชักตัวอยาง สัญญาณแบบสุมและไมสุม สัญญาณแบบสุมที่ความถี่ต่ํา
ระบบเบสแบนดแบบดิจิทัล การแจงหนวย การเขารหัสแหลงกําเนิด พีซีเอ็ม ดีเอ็ม ระบบแบนด
พาสแบบดิจิทลั เอเอสเค พีเอสเค เอฟเอสเค วิธีการเขารหัสชองสัญญาณ การสงและการ
ประสานเวลา หัวขอสื่อสารดิจิทัลสมัยใหมที่นาสนใจ
Sampling theorems, random and nonrandom signals, lowpass random signal, baseband
digital systems, quantization, source coding, PCM, DM; bandpass digital systems: ASK, PSK,
FSK; channel coding methods, transmission and synchronization, interesting modern digital
communication topics.
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205323 ปฏิบัติการไฟฟาสื่อสาร
(Communication Laboratory)
พื้นฐาน : 205321 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของในวิชาระบบสื่อสาร I
Laboratory experiments on topics covered in Communication Systems I.

1(0-3)

205324 วิศวกรรมโทรคมนาคม
3(3-0)
(Telecommunication Engineering)
วิศวกรรมโทรคมนาคม เครือขายสื่อสารประมวลแถบกวาง ระบบการสงผาน ตัวกลาง
ในการสงผาน เทคนิคการกล้ําสัญญาณและการสงผานแบบแอนะล็อกและดิจิทัล การรวมสง
สัญญาณรวมสื่อแบบแบงเวลาและความถี่ การเขาถึงหลายทาง วิศวกรรมปริมาณการใช โมเด็ม
การกล้ําสัญญาณแบบรหัสพัลส การสงผานไมโครเวฟ การสงผานดาวเทียมและการสงผาน
เสนใยนําแสง
Telecommunication engineering, integrated broadband communication networks,
transmission systems, transmission media, analog and digital transmission and modulation
techniques, time division multiplexing and frequency division multiplexing, multiple access,
traffic engineering, modems, pulse code modulation, microwave transmission, satellite
transmission, and fiber optic transmission.
205327 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย I
3(3-0)
(Data Communications and Networks I)
พื้นฐานของการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สถาปตยกรรมเครือขายแบบชั้น เกณฑวิธีใน
การติดตอระหวางจุดตอจุดและการเชื่อมตอ แบบจําลองการประวิงในระบบเครือขายขอมูล การ
สื่อสารแบบเขาถึงหลายทาง การจัดเสนทางในเครือขายขอมูล การควบคุมการไหลของขอมูล
Fundamentals of data communications and networks, layered network architecture,
point-to-point protocols and links, delay models in data networks, multi-access communication,
routing in data networks, data flow control.
205331** วงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส II
(Electronic Circuits and Systems II)
พื้นฐาน : 205231

3(3-0)

______________________________
∗
วิชาปรับปรุง
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วงจรขยายหลายขั้นของทรานซิสเตอร การตอบสนองตอความถี่ของวงจรขยายบีเจทีและ
เจเฟท ผลมิลเลอร ผลเชิงความถี่หลายขั้น วงจรสะทอนกระแสและวงจรกําเนิดกระแส
วงจรขยายผลตางแบบไบเฟท ไบมอสและไบซีมอส การประยุกตออปแอมปขั้นสูง วงจรกรอง
ออปแอมปแบบแอ็กทิฟ ออฟเซตและความถี่ของออปแอมป การวิเคราะหระบบปอนกลับทางลบ
วงจรออสซิลเลเตอรแบบปรับคาได วงจรขยายกําลังรูปแบบตางๆ วงจรรวมเชิงเสนและดิจิทัล
Transistor multistage amplifiers; frequency response of BJT and JFET amplifier circuits;
Miller effect; multistage frequency effect; current mirror and current source circuits; BiFET,
BiMOS and BiCMOS differential amplifiers; advanced op-amp applications; op-amp active
filters; op-amp offset and frequency; negative feedback system analysis; tuned-oscillator circuits;
different class of power amplifiers; linear and digital ICs.
205332 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
1(0-3)
(Electronics Laboratory)
พื้นฐาน : 205231
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส I
Laboratory experiments on topics covered in Electronic Circuits and Systems I.
205333 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
(Advanced Electronics Laboratory)
พื้นฐาน : 205332
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่ทันสมัยทางดานอิเล็กทรอนิกส
Laboratory experiments on updated topics in electronics.

1(0-3)

205334 อิเล็กทรอนิกสสถานะของแข็ง
3(3-0)
(Solid-State Electronics)
พื้นฐาน : 205231
ความรูเบื้องตนของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา โครงสรางแถบพลังงานของผลึก ความรู
เบื้องตนทางทฤษฎีควอนตัมของสารกึ่งตัวนําในสภาวะสมดุล การเคลื่อนยายของพาหะในสารกึ่ง
ตัวนํา ความรูเบื้องตนของรอยตอสารกึ่งตัวนํา ทรานซิสเตอรรอยตอสองขั้ว ทรานซิสเตอรผล
สนามไฟฟาขัว้ เดีย่ ว
Introduction to semiconductor devices, energy band structure of crystals, introduction to
quantum theory of semiconductors in equilibrium, transport of carriers in semiconductors,
introduction to semiconductor junctions, bipolar junction transistor, unipolar field-effect
transistor.
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205335 ไมโครโพรเซสเซอร
3(3-0)
(Microprocessor)
พื้นฐาน : 205232
สถาปตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร แบบชนิดขอมูล แบบวิธีการกําหนดตําแหนงที่อยู
คําสั่งตางๆ โครงสรางเรจิสเตอรแบบตางๆ การขัดจังหวะ การบริหารหนวยความจํา การ
เชื่อมโยงกับอุปกรณรอบนอก การสื่อสารขอมูลและเครือขาย โพรเซสเซอรรวมมัลติโปรแกรมมิง
และการทํางานแบบพหุคูณ การประยุกตของโพรเซสเซอร การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร
เบื้องตน
Microprocessor architectures, data types, addressing modes, instructions, register
organization, interrupts, memory management, interfacing the peripherals, data communication
and networks, coprocessor, multiprogramming and multitasking, microprocessor applications,
introduction to microcomputer design.
205336 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร
(Microprocessor Laboratory)
พื้นฐาน : 205335 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาไมโครโพรเซสเซอร
Laboratory experiments on topics covered in Microprocessor.

1(0-3)

205337 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
(Electronic Circuit Design)
พื้นฐาน : 205331
การออกแบบวงจรเรียงกระแสหนึ่งเฟสและหลายเฟส การกําหนดคาหมอแปลง ไดโอด
และตัวเก็บประจุ วงจรกรอง วงจรรักษาระดับแรงดันคงคาแบบเชิงเสน วงจรรักษาระดับแรงดัน
คงคาแบบสวิตช การออกแบบวงจรผกผัน เทคนิคของการไบแอสและเสถียรภาพ การตอบสนอง
ตอความถี่ของวงจรขยายในยานเอเอฟ วงจรขยายแรงดันและกําลัง การขับมอสเฟทกําลัง การ
ประยุกตขนั้ สูงของออปแอมป
Rectifier design for single phase and multiphase, specification of transformer, diodes
and capacitors, filter networks, linear voltage regulators, switching regulators, inverter design,
bias and stability techniques, frequency response of AF amplifiers, voltage and power amplifiers,
driving power MOSFET, advanced applications of Op-Amps.
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205338 ระบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3(3-0)
(VLSI Systems)
พื้นฐาน : 205232
ทฤษฎีและรูปแบบของมอสทรานซิสเตอร การสรางเกตซีมอส เทคโนโลยีวงจรรวมและ
กระบวนการผลิต เทคนิคและเกณฑสําหรับการออกแบบวงจรรวม การคาดเดาสมรรถนะโดยแคด
และเครื่องมือการจําลองแบบ การหาคาสมรรถนะของวงจรซีมอสใหเหมาะสมที่สุด ทฤษฎีของ
เอฟพีจีเอและเทคโนโลยีที่เกีย่ วของ การสรางวงจรตนแบบวงจรรวมขนาดใหญโดยใชวีเอชดีแอล
การทดสอบและการหาคาเหมาะสมที่สุด
Theories and models of MOS transistor, CMOS gate construction, integrated circuit
technology and fabrication process, techniques and rules for IC design, performance estimation
using CAD and simulation tools, optimizing the performance of CMOS circuits, theories of
FPGA and related technologies, prototyping VLSI circuits using VHDL, testing and optimizing.
205339 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Electronics)
พื้นฐาน : 205231
วงจรอิเล็กทรอนิกสสําหรับการผลิตอัตโนมัติ วงจรการรับขอมูล อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
กําลัง อุปกรณอินพุตและเอาตพุตสําหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม หลักการพื้นฐานของวงจร
อิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรง
วงจรอินเวอรเตอรและรีเลยชนิดโซลิดสเตต วงจรควบคุมสําหรับมอเตอรกระแสตรง มอเตอร
กระแสสลับ และมอเตอรสําหรับวัตถุประสงคพิเศษ หุน ยนตอุตสาหกรรมและการสื่อสาร
ระหวางเครื่องจักรกลอัจฉริยะ
Electronic circuits for automatic manufacturing, data acquisition circuits, power
semiconductor devices, input and output devices for industrial control, basic principles of power
electronic circuits, controlled rectifiers, DC-to-DC converters, inverters and solid-state relay,
controller circuits for DC motors, AC motors and special-purpose motors, Industrial robots and
data communication between intelligent machines.
205341 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลืน่ I
3(3-0)
(Electromagnetic Fields and Waves I)
พื้นฐาน : 417267
การวิเคราะหเวกเตอร สนามไฟฟาสถิต กฎของคูลอมบ ศักยและพลังงาน ตัวนําและไดอิ
เล็กทริก ความจุกระแสแบบพาและแบบนํา ผลเฉลยของสมการลาปลาซและสมการปวซง
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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สนามแมเหล็ก ความเหนี่ยวนํา กระแสกระจัด สนามแมเหล็กไฟฟาที่แปรคาตามเวลา สมการ
แมกซเวล และคลื่นระนาบ
Vector analysis, electrostatic fields, potential and energy, conductors and dielectric,
capacitance, convection and conduction currents, solution of Laplace’s and Poisson’s equations,
magnetic fields, inductance, displacement current, time-varying electromagnetic fields,
Maxwell’s equations, and plane wave.
205342 วิศวกรรมโฟตอนิก
3(3-0)
(Photonic Engineering)
พื้นฐาน : 205341
ทัศนศาสตรเชิงคลื่น สนามแมเหล็กไฟฟา การสะทอนและการหักเห ทัศนศาสตรเชิง
เรขาคณิต การแผรังสีและการตรวจหา โพลาไรเซชัน การแทรกสอดและการอาพันธ การ
เลี้ยวเบน ทัศนศาสตรฟูเรียร ฮอโลกราฟ เทคโนโลยีการสวิตชแบบโฟตอนิก การประยุกต
Wave optics, electromagnetic field, reflection and refraction, geometrical optics,
radiation and detection, polarization, interference and coherence, diffraction, Fourier optics,
holography, photonic switching technology, applications.
205351** การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II
3(3-0)
(Electromechanical Energy Conversion II)
พื้นฐาน : 205251
หมอแปลงในระบบสามเฟส โครงสรางเครื่องจักรกระแสสลับ สมรรถนะในสถานะคง
ตัวและการวิเคราะหของเครือ่ งจักรเหนี่ยวนําและเครื่องจักรประสานเวลา โครงสรางและ
สมรรถนะของมอเตอรเฟสเดี่ยว
Transformers in three phase systems, AC machine structure, steady state performance
and analysis of induction machines and synchronous machines, AC single phase motor structure
and performance.
205352 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I
1(0-3)
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory I)
พื้นฐาน : 205251
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา I และ
บางสวนของวิชาการแปลงผันพลังงานเครือ่ งกลไฟฟา II และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Laboratory experiments on topics in Electromechanical Energy Conversion I and parts
of Electromechanical Energy Conversion II and other related topics.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205353 ปฏิบัติการการแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II
1(0-3)
(Electromechanical Energy Conversion Laboratory II)
พื้นฐาน : 205351
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชา การแปลงผันพลังงานเครื่องกลไฟฟา II และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Laboratory experiments on topics in Electromechanical Energy Conversion II and others
related topics.
205354** ระบบกําลังในอาคาร
3(3-0)
(Power Systems in Buildings)
แนวคิดการออกแบบพืน้ ฐาน แบบแผนการจายกําลัง กฎและมาตรฐานการติดตั้งระบบ
ไฟฟา การเขียนแบบไฟฟา การประมาณโหลด การออกแบบระบบสายไฟ การตอสายดิน การ
คํานวณ กระแสลัดวงจร การประสานของอุปกรณปองกัน การปรับปรุงตัวประกอบกําลัง ระบบ
กําลังไฟฟาฉุกเฉิน
Basic design concepts, power distribution schemes, code and standards for electrical
system installation, electrical drawing, load estimation, wiring system design, grounding, shortcircuit current calculation, coordination of protective devices, power factor improvement,
emergency electrical power systems.
205355** การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I
3(3-0)
(Electric Power System Analysis I)
พื้นฐาน : 205351 หรือพรอมกัน
การคํานวณแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาในระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส
หลักการของระบบการผลิต ระบบสงจายและระบบจําหนาย พารามิเตอรของสายสง
ความสัมพันธของแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาในระบบสงจายและระบบจําหนาย การคํานวณ
วงจรขาย
Voltage, current, and power calculation in single and three phase systems, principles of
generation, transmission and distribution system, transmission line parameters, voltage and
current relationship in transmission and distribution systems, network calculation.

______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205356** วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
3(3-0)
(High-Voltage Engineering)
การกําเนิดและการใชประโยชนไฟฟาแรงสูง เทคนิคการวัดไฟฟาแรงสูง สนามไฟฟา
และเทคนิคการฉนวน การเบรกดาวนของไดอิเล็กทริกทีเ่ ปนแกส ของเหลว และของแข็ง การ
ทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟาแรงสูง ฟาผาและการปองกันฟาผา
Generation and uses of high-voltage, high-voltage measurement techniques, electric
field and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of highvoltage material and equipment, lightning and lightning protection.
205361 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา I
3(3-0)
(Electrical Measurements and Instruments I)
พื้นฐาน : 205231
หลักการพื้นฐานและศัพททบี่ ัญญัติใหใชเฉพาะ ระบบของหนวย ตนทางของความ
ผิดพลาดในการวัด การปรับเทียบและความติดตามรองรอยได การลงดินและความปลอดภัย
เครื่องมือวัดและการวัดแบบแอนะล็อก การวัดพลังงาน หมอแปลงสําหรับเครื่องมือวัด
ออสซิลโลสโคป เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล การแสดงผลดิจิทัล มัลติมิเตอรแบบดิจิทลั หลักการ
ของตัวแปลงไฟฟา อุณหภูมิ ความดัน การไหล ระดับการกระจัด อัตราเร็ว
Basic principles and terminology, system of units, sources of measurement errors,
calibration and traceability, grounding and safety, analogue measurements and instrumentation,
measurements of energy, instrument transformers, oscilloscope, digital instrumentation, digital
displays, digital multimeter, principles of electrical transducers, temperature, pressure, flow,
level, displacement, speed.
205362 ระบบควบคุมเชิงเสน
3(3-0)
(Linear Control Systems)
พื้นฐาน : 205212
การพิจารณาแนวความคิดของการปอนกลับ การนําเทคนิคตางๆ ในโดเมนของเวลาและ
ความถี่มาใชในการหาแบบจําลอง วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงเสนเวลาและความถี่มาใชใน
การหาแบบจําลอง วิเคราะหและออกแบบระบบเชิงเสน การวิเคราะหเสถียรภาพ การแทนปริภูมิ
สถานะเบื้องตน
Consideration of feedback concept, application in time domain and frequency domain
techniques to modeling, analysis and design of linear systems, stability analysis, introduction to
state-space representation.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205363 ปฏิบัติการการควบคุมและการวัด
1(0-3)
(Control and Measurement Laboratory)
พื้นฐาน : 205261 และ 205362 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา I และระบบควบคุมเชิงเสน
Laboratory experiments on topics covered in Electrical Measurements and
Instrumentation I and Linear Control Systems.
205364 ระบบควบคุมดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Control Systems)
พื้นฐาน : 205362
ระบบควบคุมดิจิทัลและขอมูลแบบไมตอเนื่อง การแปลงผันและการประมวลผลสัญญาณ
การแปลงซี และการแปลงซีแบบดัดแปร ฟงกชันถายโอน แผนภาพแบบบล็อก กราฟการไหลของ
สัญญาณ เทคนิคตัวแปรสถานะ ความสามารถควบคุมได ความสามารถสังเกตได ความมี
เสถียรภาพ การควบคุมที่เหมาะที่สุด
Discrete-data and digital control systems, signal conversion and processing, z transform
and modified z transform, transfer function, block diagram, signal flow graph, state variable
techniques, controllability, observability, stability, optimal control.
205365 การวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Automation and Control)
ตัวรับรูและตัวขับเราแบบตรรกะ วงจรรีเลย ตัวจับเวลาและตัวนับในวงจรรีเลย ตัว
ควบคุมตรรกะโปรแกรมได คําสั่งพื้นฐานของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได การออกแบบโดย
ใชโครงสรางตรรกะ ผังงาน และสถานะ หนวยความจําของตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได
ฟงกชันตรรกะบันได การโปรแกรมรายการคําสั่ง การโปรแกรมโครงสรางขอความ ผังฟงกชัน
ลําดับ การโปรแกรมบล็อกฟงกชัน ตัวรับรูและตัวขับเราแบบแอนะล็อก ตัวควบคุมแบบแอ
นะล็อก โครงขายตัวควบคุมตรรกะโปรแกรมได การเชื่อมตอระหวางมนุษยและเครื่องจักร
Logical sensors and actuators, relay circuits, timer and counter in relay circuits,
programmable logic controllers, basic programmable logic controller instruction, structured
logic, flowchart based and state based design, programmable logic controllers memory, ladder
logic functions, instruction list programming, structure text programming, sequential function
charts, function block programming, analog sensors and actuators, analog control, PLC network,
human-machine interface.
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205366 ปฏิบัติการการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Industrial Automation and Control Laboratory)
พื้นฐาน : 205365 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการวางระบบอัตโนมัติและการควบคุมเชิงอุตสาหกรรม
Laboratory for Industrial Automation and Control.
205371 เทคโนโลยีและการผลิตฮารดไดรฟ
3(3-0)
(Hard Drive Technology and Manufacturing)
โครงสรางและการทํางานของฮารดไดรฟ การเขียนและการอานขอมูล หัวและแผน
บันทึกแบบแมเหล็ก ชองทางการอานและบันทึก ระบบการควบคุมตําแหนงหัวอาน
การผลิตและการทดสอบ ฮารดไดรฟ การปองกันไฟฟาสถิต
หองสะอาดและการควบคุมการปนเปอนระดับไมโคร สวนตอประสานคอมพิวเตอร
Structure and operation of hard drive, writing and reading data, magnetic recording head
and disc, reading and recording channel, reading head positioning control system, hard drive
manufacturing and testing, electrostatic discharge protection, clean room and microcontamination control, computer interface.
205381* การออกแบบระบบฝงตัว
3(3-0)
(Embedded System Design)
หลักการออกแบบระบบฝงตัว แนวคิดของซอฟตแวรฝงตัว การเขียนโปรแกรมระบบฝง
ตัวโดยใชภาษาระดับสูง หลักและการประยุกตระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงสําหรับระบบฝงตัว
เทคนิคการออกแบบรวมระหวางฮารดแวรกับซอฟตแวรและการทวนสอบ การทดสอบระบบ
Principle of embedded system design, embedded software concept, embedded system
programming using high level language, principle and application of real-time operating system
for embedded system, hardware and software co-design techniques and verification techniques,
system testing.
205412 การวิเคราะหเชิงซอนทางวิศวกรรมไฟฟา
3(3-0)
(Complex Analysis in Electrical Engineering)
พื้นฐาน : 205311
จํานวนเชิงซอนและฟงกชันเชิงซอน สมการโคชี-รีมันน ฟงกชันวิเคราะห ฟงกชันฮาร
มอนิก ทฤษฎีบทอินทิกรัลของโคชี อนุกรมเทยเลอรและโลรองต ทฤษฎีบทเรซิดิว การหาปริพันธ
เชิงซอน การสงคงรูป การประยุกตทางวิศวกรรมไฟฟา
______________________________
∗
วิชาเปดใหม
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Complex number and complex functions, Cauchy-Riemann equation, analytic functions,
harmonic function, Cauchy integral theorem, Taylor and Laurent series, residue theorem,
complex integration, conformal mapping, applications in electrical engineering.
205413 กระบวนการสุม ประยุกต
3(3-0)
(Applied Random Processes)
พื้นฐาน : 205312
ความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันของตัวแปรสุม โมเมนตและสถิตแิ บบมีเงื่อนไข
ลําดับของตัวแปรสุม แนวคิดทั่วไปของกระบวนการสุม การวิเคราะหเชิงสเปกตรัม การวิเคราะห
และการประมวลสัญญาณสุม ลูกโซมารโคฟ ทฤษฎีการประมาณและการตัดสินใจ การประยุกต
กระบวนการสุม สําหรับการสื่อสารและการประมวลสัญญาณ
Probability, random variables, function of random variables, moments and conditional
statistics, sequence of random variables, general concepts of random processes, spectral analysis,
analysis and processing of random signals, Markov chains, estimation and decision theory,
application of random processes to communication and signal processing.
205414** การออกแบบและการทําใหเกิดผลการประมวลสัญญาณดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Signal Processing Design and Implementation)
พื้นฐาน : 205314
ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและเครือ่ งมือในการพัฒนา การออกแบบวงจรกรองแบบ
ผลตอบสนองอิมพัลสอนันตและผลตอบสนองอิมพัลสจํากัด การแปลงฟูเรียรไมตอเนื่องและการ
ทําใหเกิดผลการแปลงฟูเรียรแบบรวดเร็ว การพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเวลาจริง
สถาปตยกรรมตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การออกแบบฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบ
ประมวลผลสัญญาณเวลาจริง
Digital signal processing system and development tools, Finite impulse response and
infinite impulse response filtering design, Discrete fourier transform and fast fourier transform,
real-time digital signal processing system implementation, digital signal processor architecture,
hardware and software design of real-time digital signal processing system.

______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205415** การประมวลผลภาพดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Image Processing)
หลักมูลการประมวลภาพดิจทิ ัล การปรับปรุงภาพในโดเมนพื้นทีแ่ ละโดเมนความถี่ การ
ซอมคืนสภาพของภาพ เวฟเล็ตและการประมวลแบบหลายความละเอียด การประมวลภาพแบบ
สัณฐานวิทยา การแบงสวนการจําแนก การแทนและรายละเอียดประกอบภาพ การรูจําวัตถุ
Fundamentals of digital image processing; image enhancement in spatial; image
transform; enhancement in frequency domains; image restoration; color image processing;
wavelets and multi-resolution processing; morphological image processing; image segmentation
and classification, representation and description, object recognition.
205416 การประมวลสัญญาณทางสถิติและแบบปรับตัว
3(3-0)
(Statistical and Adaptive Signal Processing)
พื้นฐาน : 205314
การประมวลสัญญาณแบบเวลาไมตอเนื่อง กระบวนการสุม แบบจําลองสัญญาณเชิงเสน
การประมาณกําลังเชิงสเปกตรัมแบบไมองิ พารามิเตอร ตัวกรองเชิงเสนเหมาะที่สุด การกรอง
กําลังสองนอยสุดและการทํานาย การจําลองสัญญาณและการประมาณเชิงสเปกตรัมแบบอิง
พารามิเตอร ตัวกรองแบบปรับตัว การประมวลสัญญาณแถวลําดับ
Discrete time signal processing, random processes, linear signal models, nonparametric
power spectrum estimation, optimum linear filters, least-squares filtering and prediction, signal
modeling and parametric spectral estimation, adaptive filters, array signal processing.
205421 วิศวกรรมคลื่นวิทยุ
3(3-0)
(Radio Frequency Engineering)
พื้นฐาน : 205231 และ 205321
การออกแบบวงจรรับสงวิทยุ ตัวแกวง ตัวผสม เครื่องขยายกําลังเลือกความถี่ หมอแปลง
แถบความถี่กวางและเฟสล็อกลูป เทคนิคการวัดสัญญาณความถี่วิทยุ สถาปตยกรรมของเครื่องรับ
วิทยุ ความไวของเครื่องรับวิทยุ และสมรรถภาพตอสัญญาณรบกวน การตอบสนองปลอมเทียม
และการเลือกความถี่ขั้นกลาง การกล้ําสัญญาณและการแยกสัญญาณแบบดิจิทัล
Design of radio transmitter and receiver circuits: oscillators, mixers, tuned power
amplifiers, wideband transformers, and phase lock loops, radio frequency measuring techniques;
radio receiver architecture; receiver sensitivity and its noise performance; spurious response and
intermediate frequency selection; digital modulation and demodulation.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205422 เครือขายสื่อสารและสายสง
3(3-0)
(Communication Network and Transmission Lines)
พื้นฐาน : 205341
ทฤษฎีบทเครือขาย การวิเคราะหและ การออกแบบสมมูลหนึ่งและสองชองทางเขาออก เร
โซแนนซแบบอนุกรมและแบบขนาน เรโซแนนซ แบบพหุคูณ ตัวกรองคลื่น การแปลงความ
ตานทานเชิงซอนและเครือขายเพื่อการเขากันได การเขาสูทฤษฎีของสายสงโดยเครือขาย
สายโทรศัพท การทําใหเขากันไดของความตานทานเชิงซอนโดยใชสายสง
Network theorems, analysis and design of equivalent one-port and two-port, series and
parallel resonance, multiple resonance, wave filters, impedance transformation and matching
networks, network approach to theory of transformation line, telephone line, utilization of
transmission lines for impedance matching.
205423 การเขารหัสประยุกต
3(3-0)
(Applied Coding)
พื้นฐาน : 205322
พื้นฐานทฤษฎีสารสนเทศ การบีบอัดขอมูลและการเขารหัสตนกําเนิด ความจุชอง รหัส
ดําเนินความยาวจํากัด รหัสแกความผิดพลาดแบบบล็อกเชิงเสน รหัสวน รหัสคอนโวลูชัน การ
กล้ําสัญญาณรหัสเทรลิส วิทยาการเขารหัสลับ ทฤษฎีการเขารหัสของแชนนอน
Fundamentals of information theory, data compression and source coding, channel
capacity, run-length-limited codes, linear block error-correcting codes, cyclic codes,
convolutional codes, Trellis-coded modulation, cryptography, Shannon’s coding theorems.
205424 ระบบโทรศัพทดิจิทัล
3(3-0)
(Digital Telephone Systems)
พื้นฐาน : 205321
เครือขายโทรศัพทสาธารณะแบบแอนะล็อก การอธิบายและการเปรียบเทียบขั้นตอน
วิธีการแปลงผันสัญญาณเสียงเปนสัญญาณดิจิทัล การสงผานแบบดิจิทลั และการมัลติเพลกซ
สถาปตยกรรมการสวิตชดิจิทลั วงจรและการทํางานของระบบการสวิตช การประสานเวลา
เครือขาย การควบคุมและการบริหารเครือขายชุมสายโทรศัพท การวิเคราะหปริมาณการใช
เบื้องตน ระบบโทรศัพทไอพี การรวมเครือขายกับเครือขายไรสายและเครือขายขอมูล
Public analog telephone network, descriptions and comparison of voice digitization
algorithms, digital transmission and multiplexing, digital switching architecture, switching
system operation and circuits, network synchronization, digital telephone networks control and
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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management, traffic analysis, IP telephony systems, network integration with wireless and data
networks.
205425 การสื่อสารเชิงภาพ
3(3-0)
(Visual Communications)
พื้นฐาน : 205321
พื้นฐานของทัศนสื่อสารและโทรทัศน ทฤษฎีสารสนเทศ แบบจําลองระบบการมองเห็น
ของมนุษย การเขารหัสภาพสองระดับ การเขารหัสภาพโดยใชการแปลง รูปแบบของวีดิทัศนและ
การแทน การชักตัวอยางวีดทิ ัศน การเขารหัสวีดิทัศนและการประมาณการเคลื่อนที่ การเขารหัส
วีดิทัศนเปลี่ยนแปลงสเกลได มาตรฐานการบีบอัดวีดิทศั น การประมวลผลลําดับภาพสเตริโอและ
หลายมุมมอง การควบคุมความผิดพลาดในการสื่อสารวีดทิ ัศน วีดิทัศนบนอินเทอรเน็ตและ
เครือขายไรสาย
Fundamental of visual communication and television, information theory, models of
human vision system, bilevel image coding, transform image coding, video formation and
representation, video sampling, video coding and motion estimation, scalable video coding, video
compression standards, stereo and multi-view sequence processing, error control in video
communications, video over internet and wireless networks.
205427 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย II
3(3-0)
(Data Communications and Networks II)
พื้นฐาน : 205327
เกณฑวิธีและสถาปตยกรรมของเครือขายขอมูล เครือขายแถบกวาง การคํานวณการรับใหบริการ การใหชอื่ และการกําหนดเลขทีอ่ ยู เกณฑวิธีการเขาถึงสื่อ การจัดเสนทางและการขนสง
เกณฑวิธี การควบคุมการไหลและการชนกัน และเกณฑวิธีสําหรับการใชงานเฉพาะอื่น ๆ ความ
มั่นคงของเครือขาย มัลติแคสทิง การวางแผนและออกแบบเครือขาย การจัดการปริมาณการใช
Protocols and architectures of data networks, broadband networks, client-server
computing, naming and addressing, media access protocols, routing and transport protocols, flow
and congestion control, and other application-specific protocols, network security, multicasting,
network planning and design, traffic management.
205428** การสื่อสารไรสาย
(Wireless Communications)
พื้นฐาน : 205321

3(3-0)

______________________________
** วิชาปรับปรุง
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พื้นฐานของระบบการสื่อสารไรสาย แนวคิดแบบรังผึ้งและพื้นฐานการออกแบบระบบรัง
ผึ้ง การแพรกระจายของคลืน่ วิทยุ การสูญเสียวิถีในสเกลใหญ การเปลี่ยนสัญญาณทีละนอยใน
สเกลเล็กและหลายวิถี เทคนิคการกล้ําสัญญาณ สเปกตรัมแผออกและมาตรฐานของระบบไร
สายในเชิงพาณิชย
Fundamentals of wireless communication systems, cellular concepts and cellular system
design fundamentals, mobile radio propagation, large scale path loss, small scale fading and
multipath, modulation techniques, spread spectrum and commercial wireless system standard.
205429** การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0)
(Satellite Communications)
พื้นฐาน : 205321
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติของการสื่อสารดาวเทียม ลักษณะของวงโคจร การกล้ําสัญญาณ
และการมัลติเพลกซ การเขารหัส เทคนิคการเขาถึงหลายทาง การออกแบบการเชื่อมโยงดาวเทียม
ผลของการแพรกระจาย สถานีภาคพื้นดินและเครือขายสถานีภาคพื้นดินขนาดเล็ก
Theory and practice of satellite communications, orbital aspects, modulation and
multiplexing, coding, multiple access techniques, satellite link design, propagation effects, earth
terminals and very small aperture terminal networks.
205431 กระบวนการและแบบจําลองอุปกรณทางไมโครอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
(Microelectronics Processing and Device Modeling)
พื้นฐาน : 205334
ทฤษฎีและเทคโนโลยีของการผลิตวงจรรวม เทคนิคพืน้ ฐานของกระบวนการ
ความสัมพันธรวมระหวางสมบัติของวัสดุ โครงสรางและพฤติกรรมทางไฟฟาของอุปกรณ การ
ออกแบบ การผลิต การจําลองและการแสดงคุณลักษณะของมอส อุปกรณสองขั้ว วงจรรวม
สมบัติทางกายภาพและการจําลอง อุปกรณสารกึ่งตัวนํา นิยามวงจรดิจทิ ัลและประตูสัญญาณ
ตรรกะ มอสและวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของอุปกรณแบบสองขั้ว
Theory and technology of integrated-circuit fabrication, basic processing techniques,
interrelationships between material properties, device structure and electrical behavior of
devices, design, fabrication, modeling and characterization of MOS, bipolar devices, integrated
circuits, physics and modeling of semiconductor devices, digital circuit concepts and logic gates,
MOS and bipolar small-signal amplifiers.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205432 อุปกรณทางแสง
3(3-0)
(Optical Devices)
แสง ฟสิกสสถานะของแข็ง การกล้ําสัญญาณของแสง อุปกรณแสดงผล หลักการทํางาน
ของเลเซอร ชนิดของเลเซอร เทคนิคและการประยุกตของเลเซอร โฟโตดีเทกเตอร ทอนําคลื่น
แบบเสนใยแสง
Light, solid state physics, modulation of light, display devices, principle of laser
operation, types of laser, technique and application of laser, photodetectors, optical fiber
waveguides.
205433 ตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา
3(3-0)
(Semiconductor Sensors)
พัฒนาการของตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา การจําแนกตัวรับรูสารกึ่งตัวนํา เทคโนโลยีการผลิต
สารกึ่งตัวนํา ตัวรับรูทางเสียง ตัวรับรูทางกล ตัวรับรูแมเหล็ก ตัวรับรูการแผรังสี ตัวรับรูความ
รอน ตัวรับรูทางเคมีและชีวภาพ ตัวรับรูแ บบรวม ตัวรับรูในเทคโนโลยีไมโครแมชชีน ตัวรับรู
ในระบบเครื่องไฟฟาจักรกลจุลภาค
Evolution of semiconductor sensors, classifications of semiconductor sensors,
semiconductor fabrication technologies, acoustic sensors, mechanical sensors, magnetic sensors,
radiation sensors, thermal sensors, chemical and bio-sensors, integrated sensors, micromachined
sensors and microelectromechanical system sensors.
205434 อิเล็กทรอนิกสการสื่อสาร
3(3-0)
(Communication Electronics)
พื้นฐาน : 205231
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน วงจรการกล้ําสัญญาณแอมพลิจดู วงจรการกล้ํา
สัญญาณความถี่ วงจรการกล้ําสัญญาณดิจิทัล วงจรการสื่อสาร วงจรการเขารหัส วงจรการสง
แบบดิจิทัล วงจรสื่อสารเครือขาย สายสง การแผของคลื่น สายอากาศ ทอนําคลื่นและเรดาร
ไมโครเวฟและเลเซอร โทรทัศน เสนใยนําแสง
Fundamentals of communication electronics, amplitude modulation circuits, frequency
modulation circuits, digital modulation circuits, communication circuits, coding circuits, digital
transmission circuits, network communication circuits, transmission lines, wave propagation,
antennas, waveguides and radar, microwaves and lasers, television, optical fiber.
205435 การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Product Manufacture and Development)
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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อุตสาหกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกส หลักการการผลิตและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม การวางแผน ความสามารถในการผลิต การประกันผลิตภัณฑและ
การบรรจุและการทดสอบ การพิมพวายริง-บอรด การบัดกรี การบัดกรีดวยเลเซอร การวาง
ตําแหนงของอุปกรณแบบติดบนผิวหนาและแบบพีซีบีหลายชั้น เทคนิคการผลิต การใชแคด/แคม
และบทบาทของคอมพิวเตอรในซิม หลักการทํางานในการผลิต เทคโนโลยีกลุม การวางแผน
ขั้นตอน การวางแผนกระบวนการผลิต
Electronic industry, principles of production and electronic components, new
manufacturing technologies, planning, producibility, product assurance, packaging and testing,
printing wiring boards, soldering, laser soldering, multilayer PCB and surface-mount device
placement, fabrication techniques, use of CAD/CAM and role of computers in CIM, functions of
manufacturing operations, group technology, process planning, production planning.
205436 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
3(3-0)
(Radio Frequency Circuit Design)
พื้นฐาน : 205231
การออกแบบวงจรความถี่วิทยุพื้นฐาน การวิเคราะหสายสง แผนภูมิของสมิท วงจรขาย
แบบเขาออกทางเดียวและหลายทาง การออกแบบตัวกรองความถี่วิทยุ สวนประกอบความถี่วิทยุ
ไวงาน การสรางแบบจําลองสวนประกอบความถี่วิทยุไวงาน วงจรขายเขาชุดกัน การออกแบบ
วงจรขยายความถี่วิทยุ ออสซิลเลเตอรและมิกเซอร เทคนิคการวัดความถี่วิทยุ
Fundamental of radio frequency circuit design, transmission line analysis, Smith chart,
single and multi-port networks, radio frequency filter design, active radio frequency components,
active radio frequency components modeling, matching networks, radio frequency amplifier
design, oscillators and mixers, radio frequency measurement techniques.
205437 อิเล็กทรอนิกสกําลังสําหรับการอนุรักษพลังงาน
3(3-0)
(Power Electronics for Energy Conservation)
กฎหมายการอนุรักษพลังงาน การปรับปรุงแฟกเตอรกาํ ลัง การปรับโหลดไดดุล แผง
สวิตซหลัก อุปกรณสับเปลี่ยน การประยุกตหมอแปลงเพื่อประหยัดพลังงาน หลอดประหยัด
ไฟฟาและการใชแสงโดยรอบ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงอิเล็กทรอนิกส วงจร
อินเวอรเตอรและการประยุกต มอเตอรประสิทธิภาพสูง ซอฟทสตารทและควบคุมมอเตอร
เหนีย่ วนํา ระบบพลังงานเซลลแสงอาทิตย กรณีตวั อยาง
Energy conservation law, power factor improvement, balanced load adjustment, main
distribution board, transfer switches, applications of transformer for energy conservation, energy
saver lamp and ambient light utilization, electronic ballasts, electronic transformers, inverter
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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circuits and application, high efficient motors, soft start and induction motor control, solar cell
power systems, case study.
205438* การออกแบบประยุกตวงจรรวมแอนะล็อก
3(3-0)
(Analog Integrated Circuit Application Designs)
หลักมูลวงจรรวมแอนะล็อก การวิเคราะหปอนกลับทางลบและอัตราขยายวงวน การ
ออกแบบวงจรประยุกต ตัวเปลี่ยนแรงดันเปนกระแสและกระแสเปนแรงดัน วงจรขยายกระแส
วงจรขยายผลตาง วงจรขยายของวิชาการเครื่องมือ การใหกําลังวงจรรวม การปอนกลับดวยกระแส
วงจรขยายแบบตอเรียง วงจรขยายแรงดันต่ํา ชนิดและการประยุกตวงจรกรองแอ็กทิฟ ตัวควบคุม
การสลับ วงจรแรงดันอางอิง ตัวเปลี่ยนสัญญาณแอนะล็อกเปนดิจิทลั และดิจิทัลเปนแอนะล็อก
วงจรขยายแบบไมเชิงเสน วงจรเฟสล็อกลูป
Analog integrated circuit fundamentals, negative feedback and loop gain analysis.
Design of application circuits; voltage to current and current to voltage converters, current
amplifiers, differential amplifiers, instrumentation amplifiers, integrated circuit powering,
current-feedback, cascade amplifiers, low-voltage amplifiers, type and application of active
filters. Switching regulators. Voltage reference circuits. Analog to digital and digital to analog
converters. Nonlinear amplifiers. Phase-locked loop circuit.
205441 สนามแมเหล็กไฟฟาและคลืน่ II
3(3-0)
(Electromagnetic Fields and Waves II)
พื้นฐาน : 205341
สมการของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา การโพลาไรซของคลื่น การสะทอนและการ
หักเหของคลื่น พอยติง เวกเตอรและการไหลของกําลัง คลื่นถูกนําทางสายสง ทอนําคลื่น การ
กระทําระหวางกันของสนามและวัตถุ การแผพลังงาน
Maxwell's equations, electromagnetic waves, wave polarization, reflection and refraction
of waves, pointing vector and flow of power, guided waves, transmission lines, waveguides,
interaction of fields and matters, radiation.
205442 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
พื้นฐาน : 205341

3(3-0)

______________________________
∗
วิชาเปดใหม
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นิยามมูลฐานและทฤษฎี การหาสูตรของปญหาการแผพลังงาน แหลงกําเนิดแบบจุดชนิด
ไอโซทรอปก กําลังและแบบอยางสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราการขยาย ความตานทาน
เชิงซอนการแผพลังงาน โพลาไรเซชันของคลื่น การแผพลังงานจากกระแสสวนยอย สมบัติของ
การแผพลังงานของสายอากาศเสนลวดเชิงเสน สายอากาศแบบบวง สายอากาศแถวลําดับเชิงเสน
สายอากาศยูดา-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบชอง สายอากาศฉลาด
Basic definitions and theorems, formulation of the radiation problems, isotropic point
source, power and field patterns, directivity and gain, radiation impedance, wave polarization,
radiation from current elements, radiation properties of linear wire antenna, linear array antenna,
Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna, smart antenna.
205443 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 205442 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของในวิชาวิศวกรรมสายอากาศ
Laboratory experiments on topics covered in Antenna Engineering.

1(0-3)

205444 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
(Microwave Engineering)
พื้นฐาน : 205341
สมการของแมกซเวลลและเงือ่ นไขขอบเขต ทฤษฎีสายสง พารามิเตอรเอส การใชสมิต
ชารต การแมตซความตานทานเชิงซอน สายสงไมโครเวฟและทอนําคลื่น ไมโครเวฟเรโชเนเตอร
และฟลเตอร การวิเคราะหวงจรไมโครเวฟ การแบงกําลังและแยกกําลังงาน การวัดและการ
ประยุกตไมโครเวฟ
Maxwell’s equations and boundary conditions, transmission-line theory, s parameters,
using Smith charts, impedance matching, microwave transmission line and waveguides,
microwave resonators and filters, microwave network analysis, power dividers and directional
couplers, microwave measurement and applications.
205445 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
(Microwave Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 205444 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวของในวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ
Laboratory experiments on topics covered in Microwave Engineering.
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) พ.ศ. 2551
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205446 การแพรกระจายคลื่นวิทยุ
3(3-0)
(Radio Wave Propagation)
พื้นฐาน : 205341
การแพรกระจายคลื่นดิน การแพรกระจายคลื่นฟา การแพรกระจายคลื่นอวกาศในโทร
โพสเฟยร การแพรกระจายแบบขจายในโทรโพสเฟยร ระบบถายทอดวิทยุไมโครเวฟ การสื่อสาร
ดาวเทียมและอวกาศ เรดาร การแพรกระจายเขาไปในน้ําทะเล ทอบรรยากาศ การหักเหที่ไม
มาตรฐาน
Ground wave propagation, sky wave propagation, space wave propagation in the
troposphere, tropospheric scattering propagation, microwave radio relay systems, satellite and
space communication, radar, propagation into seawater, atmospheric ducts, nonstandard
refraction.
205447 การสื่อสารใยนําแสง
3(3-0)
(Optical Fiber Communications)
พื้นฐาน : 205321 และ 205341
ทอนําคลื่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบทรงกระบอกและเงื่อนไขของการแผ ชนิดของเคเบิลนํา
แสง การประเมินราคา การเชื่อมโยง พารามิเตอรของการสงผานแสง หลักการของเลเซอร
เทคนิคการกล้าํ สัญญาณเลเซอรโดยการปอนความถี่เบสแบนด ความถีข่ ั้นกลาง หรือความถี่
คลื่นวิทยุ การตรวจหาเชิงแสง เครื่องทวนสัญญาณ การประยุกตใชงานอุปกรณทางแสง ตัวแบง
และรวมสัญญาณแสง ตัวเชือ่ มตอและเลนส กระบวนการผลิตเสนใยนําแสง
Cylindrical dielectric waveguides and propagating conditions; optical cable types; link
budget and evaluation; optical transmission parameters; laser principles; laser modulation
techniques by feeding baseband, intermediate frequency, or radio frequency, optical detections;
regenerative repeater; applications of optical components; optical divider and combiner; couplers
and lens; optical fiber production processes.
205451 การวิเคราะหและประยุกตเครื่องจักรไฟฟา
3(3-0)
(Analysis and Applications of Electrical Machines)
พื้นฐาน : 205351
การประยุกตมอเตอร การควบคุมมอเตอรโดยคอนแทกเตอรและรีเลย การแนะนําพลวัต
ของเครื่องจักรกลเบื้องตน การควบคุมมอเตอรโดยใชอุปกรณสถานะของแข็ง เครื่องจักรแบบพิเศษ
วิธีการเริ่มเดินของมอเตอรเหนี่ยวนําหลายเฟสและของมอเตอรประสานเวลาหลายเฟส มอเตอร
แบบเศษสวนแรงมา
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Motor applications, control of motors by contactor and relay, introduction to machine
dynamics, solid state control of motors, special machines, starting methods of polyphase
induction motors and polyphase synchronous motors, fractional horse-power motors.
205452 การขับเคลื่อนดวยไฟฟา
3(3-0)
(Electric Drives)
พื้นฐาน : 205351
การพัฒนาการขับเคลื่อนดวยไฟฟา โมเมนตของการขับเคลื่อนดวยไฟฟา ชนิดของหนาที่
การเบรกดวยไฟฟา ความสัมพันธของพลังงานในระหวางการเริ่มเดินและการเบรก การคํานวณ
การเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟาโดยใชวิธีการวิเคราะหและทางกราฟ การคํานวณพิกดั ของ
มอเตอร เครื่องจักรกลลากจูงที่สําคัญ วงจรไฟฟาและการควบคุม เครื่องจักรกลลากจูง การ
คํานวณแบบงาย การประยุกตทางอุตสาหกรรมของมอเตอรไฟฟา
Development of electric drives, moments of electric drives, types of duties, electric
braking, energy relations during starting and braking, calculations of motions of electric
machines using analytical and graphical methods, calculations of motor ratings, important
traction machines, electric circuits and control of traction machines, simple calculations,
industrial applications of electric motors.
205453** โรงจักรไฟฟากําลัง
3(3-0)
(Electric Power Plants)
พื้นฐาน : 205251
เสนโคงโหลด เสนโคงชวงเวลาโหลดและตัวประกอบโหลด แหลงพลังงาน โรงจักร
ไฟฟาพลังน้ํา โรงจักรไฟฟาพลังไอน้ํา โรงจักรไฟฟาพลังงานความรอนรวม โรงจักรไฟฟากังหัน
แกส โรงจักรดีเซล โรงจักรพลังนิวเคลียร เศรษฐศาสตรทางดานระบบไฟฟากําลัง
Load curve, load duration curve and load factor, energy resources, hydro power plant,
steam power plant, combined cycle plant, gas turbine plant, diesel plant, nuclear power plant,
economic operation in power system.
205454 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II
(Electric Power System Analysis II)
พื้นฐาน : 205355

3(3-0)

______________________________
** วิชาปรับปรุง
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การวิเคราะหการลัดวงจรแบบสมมาตรและไมสมมาตร การปองกันระบบไฟฟากําลัง
เสถียรภาพแบบชั่วครู การดําเนินงานระบบอยางประหยัด โคออรดิเนชันของฉนวน การตอลงดิน
การไหลของโหลดและการควบคุมการไหลของโหลดระบบสายสง
Symmetrical and unsymmetrical short circuit analysis, power system protection,
transient stability, economical system operation, insulation coordination, grounding, load flow
and load flow control, transmission line system.
205455 ปฏิบัติการการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง
1(0-3)
(Electric Power System Analysis Laboratory)
พื้นฐาน : 205355
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง I และการวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง II
Laboratory experiments about Electric Power System Analysis I and Electric Power
System Analysis II.
205456 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
(High-Voltage Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 205356
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาวิศวกรรมไฟฟาแรงสูง
Laboratory experiments on topics covered in High-Voltage Engineering.

1(0-3)

205457 การปองกันระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
(Power System Protection)
พื้นฐาน : 205355
สาเหตุและสถิติของขอบกพรอง บทบาทของรีเลยปองกัน ลักษณะและโครงสรางของ
รีเลย การปองกันกระแสเกินและการบกพรองลงดินของสายสง การปองกันแบบผลตาง การ
ปองกันสายสงโดยใชรีเลยแบบนํารองและรีเลยแบบวัดระยะทาง การปองกันหมอแปลง การ
ปองกันเครื่องกําเนิดไฟฟา การปองกันในเขตของบัส การปองกันมอเตอร
Causes and statistics of faults, role of protective relays, relay structures and
characteristics, overcurrent and earth fault protection for transmission lines, differential
protection, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, transformer
protection, generator protection, bus-zone protection, motor protection.
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205458 ฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง
3(3-0)
(Harmonics in Power Systems)
คุณภาพและมลพิษในระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดฮารมอนิก ผลกระทบจากฮารมอนิก
การวัดฮารมอนิก มาตรฐานระดับฮารมอนิก การผานทะลุของฮารมอนิกในระบบไฟฟากําลัง การ
กําจัดฮารมอนิก
Quality and pollution in power systems, harmonic sources, harmonic effects, harmonic
measurements, standard of harmonic level, harmonic penetration in power systems, harmonic
elimination.
205459 ความเชื่อถือไดเบื้องตนของระบบกําลัง
3(3-0)
(Basic Power System Reliability)
กฏของความเชื่อถือได เหตุการณอิสระตอกันและไมอสิ ระตอกัน ตัวแปรสุม
แบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง ฟงกชันความหนาแนนการลมเหลว การประยุกตใชงานการแจกแจง
แบบทวินาม แบบปวสซองและแบบเลขกําลังในดานความเชื่อถือได ระบบแบบอนุกรม ระบบ
ซ้ําซอนแบบขนาน ระบบซ้าํ ซอนบางสวน ระบบซ้ําซอนแบบสํารอง การวิเคราะหโดยใช
มินิมัลคัตเซ็ท กระบวนการมารโคฟ ดรรชนีการเกิดไฟขัดของโดยการจําลองแบบมอนติคาโล
Rules of reliability: independent and dependent events, discrete and continuous random
variables, failure density function, application of binomial, Poisson and exponential distributions
in reliability evaluation, series systems, parallel redundant systems, partially redundant systems,
standby redundant systems, minimal cutset analysis, Markov process, Monte Carlo simulation
interruption indices.
205461 การควบคุมพลวัตเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Dynamic Control)
พื้นฐาน : 205362
แบบจําลองปริภูมิสถานะ การวิเคราะหปริภูมิสถานะ การออกแบบปริภูมิสถานะ ระบบ
ควบคุมเวลาแบบไมตอเนื่อง ฟงกชันพรรณนาของระบบควบคุมไมเชิงเสน
State-space model, state-space analysis, state-space design, discrete-time control
systems, describing functions of nonlinear control systems.
205462 การควบคุมกระบวนการ
(Process Control)
พื้นฐาน : 205361 และ 205362
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การควบคุมกระบวนการ องคประกอบของระบบควบคุมกระบวนการ ระบบควบคุม
กระบวนแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง ระบบควบคุมแบบพีไอดี การควบคุมแบบปอนกลับ
การควบคุมแบบปอนตรง การควบคุมแบบปรับตัว การควบคุมแบบคาดการณ ตัวอยาง
กระบวนการควบคุมในอุตสาหกรรม
Process control, elements in process control system, discrete and continuous process
control system, PID control system, feedback control, feedforward control, adaptive control and
predictive control, examples of industrial process control.
205463 ปฏิบัติการการควบคุมกระบวนการ
(Process Control Laboratory)
พื้นฐาน : 205462 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาการควบคุมกระบวนการ
Laboratory for Process Control.

1(0-3)

205464 การควบคุมเครื่องจักรกลและกระบวนการดวยคอมพิวเตอร
3(3-0)
(Computer Control of Machines and Processes)
ระบบคอมพิวเตอรควบคุม องคประกอบของการจําลองแบบไมตอเนือ่ ง การออกแบบ
ระบบควบคุมแบบไมตอเนือ่ งคอมพิวเตอรควบคุม การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร อุปกรณตวั รับรู
สําหรับคอมพิวเตอรควบคุม การสรางชุดคําสั่งควบคุมสําหรับเครื่องจักรกลและกระบวนการ การ
ควบคุมแบบเชิงอันดับโดยใชตัวควบคุมแบบตรรกะโปรแกรมได การจําลองกระบวนการ
Computer control, elements of discrete modeling, discrete controller design control
computers, computer interfacing, sensors for computer control, command generation in machine
and process control, sequential control using programmable logic controllers, process modeling.
205465 การควบคุมดวยคอมพิวเตอรในเวลาจริง
3(3-0)
(Real-Time Computer Control)
แนะนําระบบเวลาจริง แนวความคิดของการควบคุมดวยคอมพิวเตอร ระบบฮารดแวรที่
จําเปนสําหรับการประยุกตในเวลาจริง บริการการควบคุมแบบดีดีซีและการทําการออกแบบระบบ
เวลาจริง ระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมคูขนานภาษาสําหรับเวลาจริง ภาษาสําหรับการ
เขียนโปรแกรม
Introduction to real-time system, concepts of computer control, computer hardware
requirements for real-time applications, DDC control algorithms and their implementations,
design of real-time languages, programming languages.
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205466 ระบบหุนยนตเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Robotic Systems)
พื้นฐาน : 205362
การออกแบบ การวิเคราะห การควบคุมและการดําเนินงานของกลไกหุนยนต การใชพิกัด
เอกพันธทางดานจลนศาสตรและพลศาสตร การวางทิศทางดวยกลองเซนเซอรและตัวขับเรา การ
ควบคุม การวางแผนงาน วิสัยทัศนและปญญา
Design, analysis, control, and operation of robotic mechanisms, use of homogeneous
coordinates for kinematics and dynamics, camera orientation, sensors and actuators, control, task
planning, vision and intelligence.
205469 โครงขายประสาทเทียมและตรรกศาสตรคลุมเครือเชิงประยุกต
3(3-0)
(Applied Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic)
แมทแลบและซิมูลิงค การหาคาเหมาะที่สดุ โดยวิธีหาอนุพันธ ตรรกศาสตรคลุมเครือและ
ทฤษฎีเซตคลุมเครือ ฟงกชันภาวะสมาชิก กฎคลุมเครือและการใหเหตุผลคลุมเครือ ระบบการ
อนุมานคลุมเครือ การประยุกตตรรกศาสตรคลุมเครือ การนําตรรกศาสตรคลุมเครือไปใชในงาน
วิศวกรรม แนวคิดของโครงขายประสาทเทียม เพอรเซปทรอน แอดดาไลนและเมดดาไลน การ
แพรกระจายยอนกลับ โครงขายประสาทเทียมแบบวกกลับ แผนที่แบบจัดระบบตัวเอง การนํา
โครงขายประสาทเทียมไปใชในงานวิศวกรรม
Matlab and Simulink, derivative-based optimization, fuzzy logic and fuzzy set theory,
membership function, fuzzy rule and fuzzy reasoning, fuzzy inference system, applications of
fuzzy logic, implementation of fuzzy logic in engineering applications, artificial neural networks
concepts, perceptrons, adaline and medaline, back propagation, recurrent neural networks, selforganizing maps, implementation of neural networks in engineering applications.
205481 อิเล็กทรอนิกสชีวการแพทย
3(3-0)
(Biomedical Electronics)
พื้นฐาน : 205231
การแนะนําพืน้ ฐานและศัพทบัญญัติเฉพาะทางดานสรีรวิทยา การกําเนิดและคุณสมบัติ
ทางไฟฟาของ สัญญาณไฟฟาทางชีวภาพของหัวใจ สมอง และกลามเนื้อ ลักษณะเฉพาะพลวัต
ของเครื่องมือทางการแพทย สัญญาณรบกวนและเสถียรภาพของระบบวงจรทางชีวภาพตางๆ และ
การประยุกตอเิ ล็กทรอนิกสสําหรับใชในการรักษาคนไข วิธีการกรองสัญญาณไฟฟา ความ
ปลอดภัยของคนไข ทรานสดิวเซอรและขั้วไฟฟาสําหรับใชในการวัดทางชีวภาพ หัวขอพิเศษ
เกี่ยวกับ อัลทราโซนิกส การโทรมาตร คอมพิวเตอรและไมโครโพรเซสเซอรที่ใชทางการแพทย
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นิสิตจะตองสงผลงานการออกแบบหรือรายงานการคนควา อยางนอยหนึ่งชิน้ พรอมอธิบายสรุป
ผลงานในหอง
Introduction to the fundamental and terminology in physiology sources and properties of
bioelectric potentials of heart, brain and muscle, dynamic characteristic of biomedical
instrumentation, interference and instability of the system, common biomedical circuits and
applications of electronics for clinical used, filtering techniques, patient safety, transducer and
electrode for biophysical measurements, specials topics in ultrasonic, telemetry, biomedical
computers and microprocessors and related materials, students must submit at least one design
project or term paper, and present in class at the end of the course.
205482 วิศวกรรมการสองสวาง
3(3-0)
(Illumination Engineering)
แหลงกําเนิดแสง แสงและสี ดวงโคม การสองสวางมูลฐาน วิธีลูเมน วิธีจุด-จุด เทคนิค
การใหแสงสวางภายในอาคาร เชน ที่อยูอาศัย สํานักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงงาน เปนตน
เทคนิคการใหแสงสวางภายนอกอาคาร เชน ไฟสาดสอง การใหแสงสวางเปนบริเวณ เทคนิคการ
ใหแสงสวางถนน เทคนิคการใหแสงสวางสนามกีฬา
Light sources, light and color, luminaries, basic illumination, lumen method, point-point
method, interior lighting techniques, resident, office, school, hotel, industry, etc., exterior
lighting techniques, floodlight, area lighting, street lighting techniques, sport lighting techniques.
205483** งานตอนนอกสําหรับโทรคมนาคม
3(3-0)
(Outside Plant for Telecommunications)
สายสงและการใชงาน สายทองแดงหลายแกน สายเคเบิลแกนรวมและเสนใยนําแสง การ
นับสี การกําหนดเสนและมาตรฐาน การติดตั้งสายเคเบิลแบบอากาศและแบบฝงดิน และการ
เตรียมงาน การชิลด การเชื่อมสายและการปองกันสายจากสัตวและงานโยธา การประมาณ
คาใชจายและงบประมาณ การวัดทดสอบภาคสนาม โอทีดีอาร ตัววิเคราะหสเปกตรัมทางแสง
และไฮบริด
Transmission lines and their applications, multicore copper wire, coaxial cable and
optical fibers, color counting, line marking and standard, arial and buried cable installation and
site preparation, shielding, splicing and preventing the cable from animals and civil works, cost
estimation and budget, field test measurements, OTDR, optical spectrum analyzer, and hybrid.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205484 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรไฟฟา
3(3-0)
(Computer Operating Systems for Electrical Engineers)
พื้นฐาน : 205216
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สวนประกอบที่สําคัญของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
รวมทั้งการจัดการ การกอเกิดพรอมกันและการหยุดนิง่ การจัดการหนวยความจํา ระบบยอย
อินพุตและเอาตพุต การจัดการระบบแฟมขอมูล หัวขอที่นาสนใจที่เกีย่ วของกับระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรแบบกระจาย การเชื่อมตอระบบ ระบบ
มัลติโพรเซสเซอร
Operating systems, major components of operating systems including management,
synchronization and deadlocks, memory management, input/output subsystems, file system
management, interesting topics related to operating systems, distributed operating systems,
interconnection networks, multiprocessor systems.
205485 ระบบไฟฟาและระบบสัญญาณในอาคาร
3(3-0)
(Electrical Systems and Signal Systems in Building)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ระบบโทรศัพท ระบบเสียง ระบบเอ็มเอทีวี ระบบปองกันฟาผา
เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง ระบบอื่นๆ สําหรับอาคารสมัยใหม
Fire alarm systems, telephone systems, sound systems, MATV systems, lightning
protection systems, standby generators, other systems for modern buildings.
205486** อิเล็กทรอนิกสกําลัง
3(3-0)
(Power Electronics)
พื้นฐาน : 205231
ลักษณะเฉพาะของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง ไดโอดกําลัง เอสซีอาร ทรานซิสเตอร
สองขั้วกําลัง มอสเฟตกําลัง ไอจีบีที ลักษณะเฉพาะของสารแมเหล็ก แกนหมอแปลงกําลัง แกน
เฟอไรต แกนผงเหล็กอัด เครื่องแปลงผัน เครื่องแปลงผันกระแสสลับเปนกระแสตรง เครื่องผกผัน
เครื่องแปลงผันไซโคล เครื่องเปลี่ยนความถี่ การขับมอเตอรดวยสถานะของแข็ง การควบคุม
มอเตอรกระแสตรง การควบคุมมอเตอรเหนี่ยวนํา การควบคุมมอเตอรประสานเวลา
Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar,
power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, ferrite
core, iron powder core, converters, ac to dc converter, dc to dc converter, cycloconverter,
inverter, dc to ac converters, frequency changer, solid state motor drive, direct current motor
control, induction motor control, synchronous motor control.
______________________________
** วิชาปรับปรุง
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205487 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสกําลัง
(Power Electronics Laboratory)
พื้นฐาน : 205486
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกสกําลัง
Laboratory experiments on topics covered in Power Electronics.

1(0-3)

205491 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา I
(Electrical Engineering Project I)
เลือกและเตรียมทําโครงงานที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
Select and prepare interesting project in electrical engineering.

1(0-3)

205492 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง
(Selected Topics in Power Engineering)
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจทางวิศวกรรมไฟฟากําลัง
Study in selected topics in power engineering.

3(3-0)

205493 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมควบคุมและการวัด
(Selected Topics in Control and Measurement Engineering)
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจในสาขาวิศวกรรมควบคุมและการวัด
Study in selected topics in control and measurement engineering.

3(3-0)

205494 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสื่อสาร
(Selected Topics in Communication Engineering)
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจในสาขาวิศวกรรมสื่อสาร
Study in selected topics in communication engineering.

3(3-0)

205495 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(Selected Topics in Electronics Engineering)
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
Study in selected topics in electronics engineering.

3(3-0)
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205497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมไฟฟาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in electrical engineering at the
bachelor’s degree level.
205498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมไฟฟาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in electrical engineering at the bachelor’s degree level and complied
into a written reports.
205499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟา II
(Electrical Engineering Project II)
พื้นฐาน : 205491
ทําโครงงานตอเนื่องจากวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟา I
Continuing the same project as in electrical engineering project I.
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