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หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาและคอมพวิเตอร 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M. Eng. (Electrical and Computer Engineering) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา/วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 ศึกษาและวิจัยในเชิงประยุกต เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรโดยเนนถึงประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 
 1.  เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและความตองการของ
ประเทศ 
 2.  เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับกวาง และยังสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
กลุมวิทยาการหลัก สามารถนําเอาวิทยาการดานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรไปสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ประเทศท้ัง ในภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
 3.  เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรเพื่อสรางองคความรู
ของตนเอง และนวัตกรรมใหมๆ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตวิศวกร ระดับมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีใหเหมาะสมกับงานปฏิบัติ
ที่ตองใชความรูข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาและสาขาที่เก่ียวของ 
 2.  เพื่อปรับระดับคุณภาพวิศวกรใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีและความจําเปนของอุตสาหกรรมภายใน 
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
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 3.  เพื่อสนับสนุนและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาทางสาขาวิศวกรรมศาสตร ใหสามารถแขงขันได
ในระดับสากล โดยจะเนนการเช่ือมโยงระหวางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
 4. เพื่อพัฒนาการประยุกตเทคโนโลยี รวมท้ังกรรมวิธีทางวิศวกรรมท่ีกาวหนาในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร โดยใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ  
 5.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งดานความรูในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันจันทร – วันศุกร  เวลา  17.00  -  21.00  น. 
    วันเสาร – อาทิตย  เวลา   09.00 -  17.00  น. 
 หรือ เปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 3.  ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จะตองมีคุณสมบัติในขอ 2 หรือ ตองสําเร็จการศึกษา
ไมตํ่ากวาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคมี หรือ
สาขาอ่ืนที่เทียบเทา หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคณิตศาสตร สาขาฟสิกส หรือสาขา
อ่ืนที่เทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณาแลว
เห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 4.  ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 หรือเทียบเทา ถาคะแนนเฉลี่ยไมถึง 
เกณฑที่กําหนด คะแนนสะสมวิชาหลักตองไมตํ่ากวา 2.5 หรือมีประสบการณทํางานดานวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร อยางนอย 1 ป หรืออยูในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ 
 5.  คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.   
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2556  ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

     5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพรหรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 7. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
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รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1 
 1.  ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑ

มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 

(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 
   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ

บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
 3. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 แผน ก แบบ ก 2 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธและไดสอบผาน

ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่
จะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
   ก.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
   ข.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
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   ค.  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

   ง.  นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และ
บทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 
โครงสรางหลักสูตร 

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ)  หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 
   1)  ศึกษารายวิชา        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) วิทยานิพนธ             36 หนวยกิต 
 2. แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ         12 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก         12 หนวยกิต 
   4) วิทยานิพนธ          12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิไมตรงจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตร
หรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
ECE  510  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา        3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Mathematics) 
ECE  520  ภาษาสําหรับโปรแกรมเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
   (Introduction to Programming Languages) 
ECE  530  ระบบสื่อสาร            3(3-0-6) 
   (Communication Systems) 
ECE  540  อิเล็กทรอนิกสกําลัง          3(3-0-6) 
   (Power Electronics) 
ECE  550  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
   (Electronic Circuit Design) 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ           12  หนวยกิต 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังตอไปนี้ 
ECE  601  คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Engineering Mathematics) 
ECE  602  วิศวกรรมระบบ           3(3-0-6) 
   (Systems Engineering) 
ECE  603  สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
   (Computer Systems Architecture) 
ECE  607  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา         3(2-2-5) 
   (Research Methodology and Seminar)  
 
 3.   หมวดวิชาเลือก            12  หนวยกิต 
 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 4 รายวิชา หรือ 12 หนวยกิต ดังนี้ 
ECE  612  ระบบปฏิบัติการขั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Operating Systems) 
ECE  613  ระบบฐานขอมูลข้ันสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Database Systems)  
ECE  616  เครือขายระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
   (Computer Control Networks) 
ECE  633  การสังเคราะหวงจรกรองสัญญาณ       3(3-0-6) 
   (Filter Synthesis) 
ECE  634  อิเล็กทรอนิกสกําลังข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Power Electronics) 
ECE  637  การจําลองและควบคุมวงจรคอนเวอรเตอร     3(3-0-6) 
   (Power Converter Modeling and Control) 
ECE  641  การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Computerized Power Systems Analysis) 
ECE  643  การขับมอเตอรไฟฟา          3(3-0-6) 
   (Electric Motor Drives) 
ECE  644  การวางแผนของระบบไฟฟากําลัง       3(3-0-6) 
   (Power System Planning) 
ECE  651  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล       3(3-0-6) 
   (Digital Signal Processing) 
ECE  652  การประมวลผลภาพดิจิตอล        3(3-0-6) 
   (Digital Image Processing) 
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ECE  662  วิศวกรรมการสื่อสารแบบไรสายและแบบเคล่ือนที่    3(3-0-6)
   (Wireless and Mobile Communications Engineering) 
ECE  663  การสื่อสารขอมูลและการเชื่อมโยงเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Data Communications and Networking) 
ECE  672  วิศวกรรมสุริยะข้ันสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Solar Engineering) 
ECE  692  การศึกษาเฉพาะเร่ืองในวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 
 
 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ        
  แผน ก แบบ ก 1 
ECE  698  วิทยานิพนธ           36(0-108-54) 
   (Thesis)  
  แผน ก แบบ ก 2 
ECE  699  วิทยานิพนธ           12(0-35-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   
 แผน ก แบบ ก 1 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

ECE 698 วิทยานิพนธ                         9(0-27-14)
         (Thesis) 

รวม      9 หนวยกิต

ECE 698 วิทยานิพนธ                        9(0-27-14)
        (Thesis) 

รวม      9 หนวยกิต
 

ชัน้ปที ่2
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

ECE 698 วิทยานิพนธ                       9(0-27-14)
        (Thesis) 

รวม      9 หนวยกิต

ECE 698 วิทยานิพนธ                      9(0-27-14)
        (Thesis) 

รวม      9 หนวยกิต
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 แผน ก แบบ ก 2 
ชัน้ปที่ 1

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 
ECE 601 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง            3(3-0-6)
 (Advanced Engineering Mathematics) 
ECE 602  วิศวกรรมระบบ                       3(3-0-6)
 (System Engineering) 
ECE 603 สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร         3(3-0-6) 
 (Computer System Architecture) 
ECE xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6)

รวม      12 หนวยกิต

ECE 607 ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา              3(2-2-5)
        (Research Methodology and Seminar) 
ECE xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6)
ECE xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6)
ECE xxx วิชาเลือก                                3(3-0-6)
 
 

รวม      12 หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

ECE 699 วิทยานิพนธ                          6(0-18-9)
              (Thesis) 

รวม      6 หนวยกิต

ECE 699  วิทยานิพนธ                         6(0-18-9)
          (Thesis) 

รวม      6  หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non–technical English, course 
materials including newspaper, journal articles, textbooks relevant to student’s field of study 
 
ECE  510  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา        3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Mathematics) 
 อนุกรมและอินทีกราลแบบฟูริเยร ดิริเวชันและการแกปญหาของสมการดิฟเฟอรเรนเชียลของโจทยทาง
วิศวกรรม  เบสเซลฟงคชันและเลอเกนดาโพลินอเมียล และลาปลาซทรานสฟอรม ทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติ 
ตัวแปรแบบแรนดอม กระบวนการสโตแคสติก 
 Fourier series and integrals, derivation and solution of partial differential equations of engineering 
problems, Bessel functions, Legendre polynomials, Laplace transform, probability and statistics, random  
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variable, stochastic process 
 
ECE  520  ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องตน        3(3-0-6) 
   (Introduction to Programming Languages) 
 สภาพแวดลอมของการโปรแกรม นิยามของภาษาและการแปล การเขียนโปรแกรมแบบเชิงคําสั่ง ไดแก 
ชุดคําสั่ง โครงสรางการควบคุมขอมูลแตละประเภท การสั่งใหกระบวนการทํางาน การสงผานคาพารามิเตอร กฎท่ี
เก่ียวของกับสภาพแวดลอมและกรอบบังคับ กลวิธีการใชคําสั่งยอ การซอนสื่อสารสนเทศและการทําเดตาเอ็นแคป
ซูเลชันในโปรแกรมแบบ Object-Oriented 
 Programming environments, language definition and translation, imperative programming statements, 
data types control structures, procedure activation, parameter passing mechanisms, environments and scope 
rules, abstract mechanisms, information hiding and data encapsulation in Object-oriented programming 
 
ECE  530  ระบบสื่อสาร            3(3-0-6) 
   (Communication Systems) 
 การประยุกตใชงานของฟูเรียรทรานสฟอรม ทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติในการวิเคราะหสัญญาณ การ
รบกวนของสัญญาณ วิธีการมอดดูเลชันแบบอนาล็อกและดิจิตอล และการประเมินศักยภาพของวิธีการมอดดูเลชัน
ตางๆ ในเมื่อมีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึน ระบบสวิตชิงแบบวงจรและแบบแพ็คเก็จ ระบบสื่อสารของคอมพิวเตอร 
ระบบสื่อสารขอมูลในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
 Applications of Fourier transform, probability and statistics in signal analysis, interference signals, 
analog and digital modulation schemes, the performance evaluation of modulation schemes in the presence of 
noise, circuit switching and packet switching systems, computer communication systems, hardware and 
software of data communications system 
 
ECE  540  อิเล็กทรอนิกสกําลัง          3(3-0-6) 
   (Power Electronics) 
 อุปกรณดานไฟฟากําลังและวงจรสวิตชิงตางๆ รวมถึงอินเวอรเตอรและคอนเวอรเตอร การควบคุมและ
ประมวลผลของอิเล็กทรอนิกสเมื่อประยุกตใชกับอุปกรณในภาคอุตสาหกรรม ระบบขนสง คอมพิวเตอรและระบบ
อากาศยาน 
 Power devices and switching circuits including inverters and convertors, electronic power processing 
and control as applied to industrial devices, transportation systems, computers, and spacecraft systems 
 
ECE  550  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6) 
   (Electronic Circuit Design) 
 เสถียรภาพและการตอบรับของ เคร่ืองขยายแบบมีการปอนกลับ-ฟดแบคแอมป ไวดแบนแอมป คุณลักษณะ
ของออปแอมป วงจรสรางสัญญาณตางๆและการปรับแตงคลื่นสัญญาณ การประยุกตใชวงจรแบบไมเปนเชิงเสน 
วงจรสรางสัญญาณ และโฟโตลิโธกราฟ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อกและการจําลองวงจร  
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คุณลักษณะของการตอบรับ และการสรางแผนพิมพวงจร 
 Stability and response of feedback amplifier, wideband amplifiers, operational amplifier characteristics, 
waveform generators and wave shaping, nonlinear circuit applications, signal generators, and photolithography, 
design of analog electronic circuits, circuit simulation, response characterization, and printed-circuit 
construction. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  
ECE  601  คณิตศาสตรวิศวกรรมขั้นสูง        3(3-0-6) 
    (Advanced Engineering Mathematics) 
 สมการอนุพันธแบบธรรมดาและแบบสวนยอย อนุกรมฟูเรียร แนะนําการแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ 
และการประยุกตเขากับปญหาคาขอบเขต การวิเคราะหเวกเตอร เมตริกซและการแกระบบสมการเชิงเสน แคลคูลัส
การแปรเปล่ียน การใชโปรแกรมการแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 Ordinary and partial deferential equations, Fourier series, introduction of Fourier transform and 
Laplace transform and applications to boundary value problems, vector analysis, matrices, systems of linear 
equations, calculus of variation, electrical engineering problem solving using a mathematical model program 
 
ECE  602  วิศวกรรมระบบ           3(3-0-6) 
   (Systems Engineering) 
 ความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบยส การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง
และไมตอเนื่อง การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร การโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎีเกมส ทฤษฎีแถวคอย 
กระบวนการตัดสินใจ การจําลองเหตุการณไมตอเนื่อง การเดินสุม ระบบมอนติคาโล เทคนิคการกําเนิดเลขเสมือน
สุม  
 Probability, conditional probability, Bayes’ theorem, discrete and continuous probability distributions,  
mathematical modeling, linear programming, queuing theory, decision making process, discrete-event 
simulation, random walks, Monte-Carlo systems, techniques for generation of pseudo-random numbers 
 
ECE  603  สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
   (Computer Systems Architecture) 
 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เครือขายและระบบปฏิบัติการ  การทําความเขาใจถึงหัวใจของคอมพิวเตอรใน
สวนที่มีผลกระทบโดยตรงตอการใชงานที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะของเคร่ือง  การอธิบายถึงคอมพิวเตอรเคร่ือง
เดี่ยวท่ีมีซีพียูหลายตัว การจัดการหนวยความจํา  การโปรแกรมแบบขนาน   การประมวลผลแบบขนาน  ฯลฯ   
ระบบปฏิบัติการเครือขายและระบบเครือขายคอมพิวเตอร โมเดลของ Client-Server   ระบบอินเทอรเน็ต เครือขาย
ทองถ่ิน ทั้งท่ีใชสายและไรสาย 
 Computer architecture, networks and operating systems, effect on performance of a computer, 
stand-alone computers with multiple CPUs, memory management, parallel programming, parallel processing, 
Client-Server Model, operation of the internet, wired and wireless local area networks 
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ECE  607  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา         3(2-2-5) 
   (Research Methodology and Seminar)  
 การประมวลขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอรายงานวิจัย การเขียนอางอิงสําหรับรายงานวิจัย การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย ความหมายและแนวคิดของการวิจัย การแบงประเภทและกระบวนการวิจัย การเลือก
หัวขอวิจัย การทําวรรณกรรมศึกษาและการกําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย การวางแผนการปฏิบัติการวิจัย ทํารายงาน 
นําเสนอบทความในหัวขอที่เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรในปจจุบัน การรวมฟงและ ถกปญหาในการ
สัมมนา  
 Data evaluation, data analysis, presentation of research report, references for research report and 
research proposal writing, meaning and concept of research, classification and process of research; research 
topic selection, literature review and research aim, research action plan,  presenting a paper in electrical and 
computer engineering, participating in the class discussion 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก  
ECE  612  ระบบปฏิบัติการขั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Operating Systems) 
 ระบบปฏิบัติการที่รวมถึงสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย ประกอบดวย การปองกันการ
เขาถึงแบบกระจาย การตรวจสอบการปดตายแบบกระจาย การจัดการทรัพยากรแบบกระจาย เชน ระบบไฟล การ
ใชหนวยความจํา และการจัดกําหนดการ การฟนคืนจากระบบลมเหลวและการคงทนตอขอผิดพลาด การปองกัน
ระบบและความปลอดภัยของระบบ ระบบปฏิบัติการแบบหลายโปรเซสเซอร 
 Architectures of distributed operating systems, distributed mutual exclusion, distributed deadlock 
detection, agreement protocols, distributed resources management, file systems, shared memory, scheduling, 
failure recovery and fault tolerance, protection and security, multiprocessor operating system 
 
ECE  613  ระบบฐานขอมูลขั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Database Systems) 
 ทฤษฎีฐานขอมูลแบบสัมพันธ ระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานขอมูลแบบกระจายระบบขอมูล ฐานขอมูล
แอกทีฟ ฐานขอมูลเชิงวัตถุแบบกระจาย ฐานขอมูลกาลเวลา โรงเก็บขอมูล เหมืองขอมูล หองสมุดดิจิตอล ระบบ
ฐานขอมูลเคล่ือนที่และฐานขอมูลจัดการทางเหตุผล 
 Theory of relational databases, object-oriented databases, distributed databases, multi-database 
systems, active database, distributed object-oriented databases, temporal database, data warehouse, data 
mining, digital library, mobile database and reasoning databases 
 
ECE  616  เครือขายระบบควบคุมดวยคอมพิวเตอร      3(3-0-6) 
   (Computer Control  Networks) 
 เครือขายขอมูลในระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ หลักการของโครงขายภายในและฟลดบัส ระบบส่ือสาร
ในขั้นตอนใชงานของฟลดบัส การเชื่อมตอเครือขายและโปรโตคอล  การควบคุมแบบกระจาย คุณภาพการทํางาน 
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ของเครือขายและการวางแผน มัลติมีเดียในระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัดข้ันสูง 
 Data networks in control and automation, local area network concepts and fieldbus, application layer 
of fieldbus, internetworking and protocols, distributed control, network performance and planning, multimedia 
in advanced control and instrumentation 
 
ECE  633  การสังเคราะหวงจรกรองสัญญาณ       3(3-0-6) 
   (Filter Synthesis) 
 เอสโดเมนทรานสเฟอรฟงกชัน การตอบสนองทางความถี่ ประเภทของฟลเตอรและคุณลักษณะตางๆ ไบ
ลิเนียรทรานสเฟอรฟงกชันตางๆ และการนําไปใชงานจริงชนิด พาสสิฟ/แอ็กทีฟ การประมาณการแบบคลาสสิกของ
ฟลเตอรความถ่ีตําในอุดมคติ: บัตเตอรเวิรธ เชบบีเชฟ อินเวิรสเชบบีเชฟ และเคาเออร ดีเลยฟลเตอร (เบสเซล), การ
ปรับคาดานความถี่ การปรับคาอิมพีแดนซ ทรานสฟอรมดานความถี่แบบตางๆ การสังเคราะหแบบอันดับ แอกทีฟ
ฟลเตอรประเภท ไบควอดเดรติก พาสซีฟแลดเดอรฟลเตอรและการจําลองแลดเดอรดวยเครือขายแบบแอกทีฟ 
 S-domain transfer functions, frequency response, filter types and specifications, bilinear transfer 
functions and passive/active realizations, classical approximations to the ideal low pass filter response, 
Butterworth, Chebyshev, Inverse Chebyshev, Cauer (elliptical), delay filters (Bessel), frequency scaling, impedance 
scaling, frequency transformations, cascade synthesis, biquadratic active filter types, passive ladder filters, 
ladder simulation using active networks 
 
ECE  634  อิเล็กทรอนิกสกําลังขั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Power Electronics) 
 เทคนิคการการเปล่ียนกําลังแบบตางๆ ไดแก รีโซแนนท, คอวไซรีโซแนนท, และมัลติรีโซแนนท, สวิทชิง
เทคนิคแบบ ศักดาเปนศูนย และแบบกระแสเปนศูนย การมอดดูเลตแบบ การเปล่ียนความกวางของพัลส การเปล่ียน
ความถ่ี และการเปลี่ยนเฟส  แบบจําลองของวงจรคอนเวอรเตอรและการทํางาน เทคนิคการวิเคราะหชนิดสเตท-  
เพลนสําหรับคอนเวอรเตอรแบบรีโซแนนทและคอวไซรีโซแนนท 
 Resonant, quasi-resonant, multi-resonant power conversion techniques, zero-voltage and zero-
current switching techniques, pulse-width modulation, frequency modulation and phase-shift modulation, 
modeling of converter circuits and operations, state-plane analysis techniques for resonant and quasi-resonant 
converters. 
 
ECE  637  การจําลองและควบคุมวงจรคอนเวอรเตอร     3(3-0-6) 
   (Power Converter Modeling and Control) 
 การจําลองแบบไมเปนเชิงเสนของวงจรการปรับเปล่ียนพลังงาน โดยการใชเทคนิคการวิเคราะหแบบดีสครีต
และแบบคาเฉลี่ย และการออกแบบของลักษณะการควบคุมในโหมดศักดาและโหมดกระแส การปฏิบัติการดวยโมดุล
ขนานและการทํางานรวมของหลายระบบ เทคนิคการวัดคาของ ระบบกําลังงานแบบกระจายตางๆ การจําลองคาใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ 
 Nonlinear modeling of power conversion circuit using discrete and average techniques analysis, design  
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of voltage mode and current mode control schemes, parallel module operation and system interactions, 
distributed power systems, time domain simulation and frequency domain measurement techniques 
 
ECE  641  การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Computerized Power Systems Analysis) 
 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสงกําลังไฟฟา การวิเคราะหเครือขายขนาดใหญโดยใชการไหลของ
โหลดแบบ นิวตัน-ราฟสัน การศึกษาการลัดวงจรแบบไมสมมาตร การพิจารณาในรายละเอียดของสมการสวิงและกฎ
พื้นที่เทากัน สําหรับการศึกษาความเสถียรของระบบไฟฟากําลัง การควบคุมระบบไฟฟากําลังตางๆอาทิ เชน การ
ปรับศักดาไฟฟาใหสมําเสมอและการใชเคร่ืองควบคุมอัตราหมุนของเคร่ืองกล 
 Transmission systems analysis and design, large scale network analysis using Newton-Raphson load 
flow, unsymmetrical short-circuit studies, detailed consideration of the swing equation and the equal-area 
criterion for power system stability studies, power system controls, voltage regulators and speed governors 
 
ECE  643  การขับมอเตอรไฟฟา          3(3-0-6) 
   (Electric Motor Drives) 
 หลักการพื้นฐานของการขับมอเตอรไฟฟาตางๆ กัน เปนการคนควาถึงการใชงานของ วงจรสวิตชดวยเซมิ
คอนดัคเตอรเพื่อที่จะปรับแตงอัตราการขับ หุนยนตและอุปกรณสายพาน รวมถึงการเลือกการขับมอเตอรทั้งหลาย 
การคํานวณอัตราการใชงาน การควบคุมความเร็ว การควบคุมตําแหนง การเร่ิมตนและการหยุด หรือเบรก 
นอกจากนี้จะไดศึกษาโครงการขนาดเล็กและการทดลองในเชิงแบบจําลอง เพื่อจะชวยอธิบายการบรรยายเพ่ิมเติม 
 Fundamentals of electric motor drives, applications of semiconductor switching circuits to adjustable 
speed drives, robotic, and traction, selection of motor drives, calculating the ratings, speed control, position 
control, starting, and braking, simulation mini-projects and lab experiments 
 
ECE  644  การวางแผนของระบบไฟฟากําลัง       3(3-0-6) 
   (Power System Planning) 
 การพัฒนาแบบจําลอง ความสามารถในการสลับการสง การตอใชระบบรวมกัน การรวมผลิต, ขนาดที่
ประหยัดไดของเคร่ืองกําเนิดไฟฟาและการเลือกที่ต้ัง ความเขาใจใน การกักเก็บ หมอแปลงไฟฟา รีเลยและอุปกรณ
ตัดตอวงจรทั้งหลาย การออกแบบรีแอกทีฟใหกับระบบกระแสสลับและกระแสตรงจะเปนประเด็นสําคัญที่ใชศึกษาการ
วางแผนเหลานี้ 
 Model development, interchange capability, interconnections, pooling, economic generator size and site 
selection, concept of reserves, transformers, relays and circuit breakers, reactive planning AC and DC systems 
 
ECE  651  การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล       3(3-0-6) 
   (Digital Signal Processing) 
 ทฤษฎีการสุมสัญญาณ การวิเคราะหเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซ้ําซอน การคืนสัญญาณที่ผานการ สุม 
วิธีการแปลงแบบแซด การแปลงฟูริเยรของสัญญาณดิจิตอล (DFT) และเทคนิคการแปลงฟูริเยรแบบเร็ว (FFT) การ 
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ออกแบบวงจรกรองสัญญาณดวยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  
 Sampling theory, frequency analysis, aliasing effect, signal reconstruction from discrete-time signal, Z 
transformation techniques, discrete Fourier transformation (DFT) and fast Fourier transformation (FFT), filter 
design by digital signal processor 
 
ECE  652  การประมวลผลภาพดิจิตอล        3(3-0-6) 
   (Digital Image Processing) 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร การสุมและการกําหนดคาแบบขั้นบันได การแปลงคาของภาพ การแปลงแบบ 
เอฟเอฟที และแบบ ดีซีที  การดัดแปลงใหภาพคมชัด โดยวิธีการใชระยะทางและใชความถ่ี. การปรับปรุงภาพใหมี
สภาพเหมือนเดิม การอัดขนาดขอมูลของภาพ หลักการทางทฤษฎีดานขอมูล การแยกสวนของภาพเปน จุด เสน 
ขอบ หรือผลรวมเหลานี้  การกําหนดคาตัดสิน  การแยกสวนของภาพที่ข้ึนอยูกับอาณาบริเวณ  การอาศัยอาการ
เคล่ือนไหวเปนตัวชวย     แบงสวน การแสดงเนื้อหาในภาพและการบรรยาย ตัวบอกแสดงเสนรอบวัตถุ  ตัว
บรรยายบริเวณภาพ  การหารูปรางวัตถุ การรูจํารูปภาพและการแปลความหมาย รูป 3 มิติ  
 Image model, sampling and quantization,  image transforms, FFT, DCT,  enhancement using spatial 
domain and frequency domain methods, restoration, compression, elements of information theory, lossless and 
lossy compression, segmentation, point, line, edge, combined detection, thresholding, region oriented 
segmentation, use of motion in segmentation, representation and description, boundary, regional descriptors, 
morphology, recognition and interpretation, 3-D images 
 
ECE  662  วิศวกรรมการสื่อสารแบบไรสายและแบบเคลื่อนที่    3(3-0-6) 
   (Wireless and Mobile Communications Engineering) 
 โทรศัพทเคล่ือนที่แบบเซลลูลาในปจจุบัน ระบบสื่อสารสวนบุคคล เนื้อหาประกอบดวย หลักการทํางานของ
ระบบรับสงวิทยุแบบเซลลูลา  การวางแผนใชงานความถี่ การแบงเซลล การออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใชงาน ตามที่การเคล่ือนที่ของบุคคล/อุปกรณปลายทางและการใหบริการขามเครือขายตองการ 
กรณีศึกษาของการเลือกใชระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาตามมา เชน เทคโนโลยี  3G, 
4G 
 Current practice and emerging systems for cellular mobile radio systems, cellular radio system 
principles, frequency planning, cell splitting, teletraffic and performance engineering for cellular systems, 
emerging technologies 3G, 4G 
 
ECE  663  การสื่อสารขอมูลและการเชื่อมโยงเครือขาย     3(3-0-6) 
   (Data Communications and Networking) 
 การแนะนําไปสูโมเดลอางอิงของโอเอสไอ ประเด็นการออกแบบสัมพันธกันกับ โปรโตคอลท้ังหลายใน 
ระดับชั้นกายภาพ เดตาลิง และเครือขาย, เครือขายทองถ่ิน เครือขายในเมือง เครือขายแบบพื้นที่กวาง อัลกอริธึมใน
การหารเสนทางเชื่อมตอ การออกแบบซอฟตแวรการขนสง (ขอมูล) TCP/IP ทฤษฎีและการประยุกตใชงานของการ
ตอเชื่อมเครือขายตางชนิดกันเขาดวยกัน อุปกรณติดตอเครือขายตางๆ ไดแก บริดจ เราทเตอรและสวิตช 
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 Introduction to the OSI reference model, design issues related to protocols in the physical, data link 
and network layers, local area networks (LANs), MAN, WAN, routing algorithms, transport software design, 
TCP/IP, theory and implementation of internetworking, internetworking devices including bridges, routers and 
switches 
 
ECE  672  วิศวกรรมสุริยะขั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Solar Engineering) 
 ทฤษฎี การประยุกตใช และการออกแบบระบบของพลังงานแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย เทคโนโลยีในการ
เปล่ียนพลังงานแสงเปนไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงใหถึงจุดสูงสุดในกระบวนการทางความรอนของ
แสงอาทิตยที่ใชสําหรับการจายความรอน  
 Theory, application, and systems design of solar energy, photovoltaics, efficient solar-electric 
conversion technology, optimization of solar thermal processes for heating  
 
ECE  692  การศึกษาเฉพาะเรื่องในวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 
 ใหทําการศึกษาเนนลงไปในรายละเอียดในหัวขอที่กําหนดภายใตการแนะนําของอาจารย 
 To undertake an independent in-depth study on an assigned topic under supervision 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
ECE  698  วิทยานิพนธ           36(0-108-54) 
   (Thesis) 
 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยการสืบคนขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล  เพื่อนําเสนอหัวของานวิจัย  การออกแบบ และการวางแผนการทดลองไดอยางเหมาะสม  
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแกไขปญหา  โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไดอยาง
ถูกตอง  นักศึกษาตองผานการสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนาและสงรายงานวิทยานิพนธ 
 A research proposal in electrical and computer engineering under the supervision of a faculty member 
and perform the appropriate experiments. In addition, discussion of data, summary and a written research 
report are required.  To complete the course, the student must pass the thesis examination based on the 
oral presentation and submission of final written thesis 
 
ECE  699  วิทยานิพนธ            12(0-35-18) 
   (Thesis) 
 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยการสืบคนขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล  เพื่อนําเสนอหัวของานวิจัย  การออกแบบ และการวางแผนการทดลองไดอยางเหมาะสม  
ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแกไขปญหา  โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรไดอยาง
ถูกตอง  นักศึกษาตองผานการสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนาและสงรายงานวิทยานิพนธ 
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 A research proposal in electrical and computer engineering under the supervision of a faculty member 
and perform the appropriate experiments. In addition, discussion of data, summary and a written research 
report are required.  To complete the course, the student must pass the thesis examination based on the 
oral presentation and submission of final written thesis 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 หัวขอวิทยานิพนธ จะเปนหัวขอที่ไดรับการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ วาเปนงานวิจัยใหมที่
นักศึกษาสามารถศึกษาคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางานวิจัยได 
มีขอบเขตวิทยานิพนธที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถส่ือสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวยเอกสาร
บทความและการนําเสนอในที่ประชุมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ มีการประยุกตใชทฤษฎีใน 
การทําวิจัย วิทยานิพนธเปนผลงานวิจัยใหมและสามารถพัฒนาตอได 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก แบบ ก 1   ทุกภาคการศึกษา 
   แผน ก แบบ ก 2    ภาคการศึกษาท่ี 1  และ 2  ของปการศึกษาท่ี 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1   36  หนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2   12  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 มีการประชุมอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกับ
งานวิจัยท่ีสนใจ ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลงานวิจัย  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งตองสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธ
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีกรรมการสอบ 3 คน และประเมินผลจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ  
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. วิศวกรไฟฟา, วิศวกรคอมพิวเตอร  
 2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร, อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิศวกรรม
คอมพิวเตอร อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
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สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน(ตึก 5)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 3229  
www.rsu.ac.th/engineer/gee/index.html 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน             
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


