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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ�าและคอมพวิเตอร� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร� 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)  : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)  : M. Eng. (Electrical and Computer Engineering) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ�า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร� วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร� และบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 ศึกษาและวิจัยในเชิงประยุกต� เพ่ือการพัฒนาและการพ่ึงพาตนเองอย�างย่ังยืน 

 

ความสําคัญ 

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร�ได�พัฒนาหลักสูตรโดยเน�นถึงประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 

 1.  เป�นหลักสูตรที่สอดคล�องกับมาตรฐานสากลและสอดคล�องกับสภาวะแวดล�อมและความต�องการของ

ประเทศ 

 2.  เป�นหลักสูตรที่เน�นการถ�ายทอดเทคโนโลยีท้ังในระดับกว�าง และยังสร�างความเช่ียวชาญเฉพาะด�านใน

กลุ�มวิทยาการหลัก สามารถนําเอาวิทยาการด�านวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�ไปสู�การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา

ประเทศทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

 3.  เป�นหลักสูตรที่เน�นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�เพ่ือสร�างองค�ความรู�

ของตนเอง และนวัตกรรมใหม�ๆ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1.  เพ่ือผลิตวิศวกรระดับมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถในการประยุกต�ใช�ทฤษฎีให�เหมาะสมกับงานปฏิบัติที่

ต�องใช�ความรู�ขั้นสูงด�านวิศวกรรมไฟฟ�าและสาขาที่เก่ียวข�อง 

 2. เพ่ือปรับระดับคุณภาพวิศวกรให� เหมาะสมกับเทคโนโลยีและความจําเป�นของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสร�างนวัตกรรม 
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 3. เพ่ือสนับสนุนและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาทางสาขาวิศวกรรมศาสตร� ให�สามารถแข�งขันได�

ในระดับสากล โดยจะเน�นการเชื่อมโยงระหว�างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

 4. เพ่ือพัฒนาการประยุกต�เทคโนโลยี รวมทั้งกรรมวิธีทางวิศวกรรมที่ก�าวหน�าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ�าและ

คอมพิวเตอร� โดยให�สอดคล�องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ  

 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความพร�อมทั้งด�านความรู�ในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความ

รับผิดชอบต�อสังคม 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน  วันจันทร� – วันศุกร�  เวลา  17.00  -  21.00  น. 

    วันเสาร� – อาทิตย�  เวลา   09.00 -  19.00  น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หรือสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 3. ไม�เป�นคนวิกลจริต และไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  

 4. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 5. ผู�สมัครเข�าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะต�องสําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส� วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

หรือเทียบเท�า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 6. ผู�สมัครเข�าศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จะต�องมีคุณสมบัติในข�อ 2.2.5 หรือ ต�องสําเร็จ

การศึกษาไม�ตํ่ากว�าระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี 

หรือสาขาอื่นที่เทียบเท�า หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคณิตศาสตร� สาขาฟ�สิกส� หรือ

สาขาอื่นที่เทียบเท�า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ซึ่งคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ พิจารณา

แล�วเห็นสมควรรับเข�าศึกษา 

 7. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 2.5 หรือเทียบเท�า ถ�าคะแนนเฉลี่ยไม�ถึง 

เกณฑ�ที่กําหนด คะแนนสะสมวิชาหลักต�องไม�ตํ่ากว�า 2.5 หรือมีประสบการณ�ทํางานด�านวิศวกรรมไฟฟ�าและ

คอมพิวเตอร� อย�างน�อย 1 ป� หรืออยู�ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ 

 8. คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�   

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 

ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบใน

แต�ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมด

หรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการวัดและ

ประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลา

ศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามที่บัณฑิต

วิทยาลัยกําหนด 

     5. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้    

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 6. สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาได�รับการอนุมัติให�ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข�อ 26.2.2 แห� งข�อบั งคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หรือเม่ือได�รับการ

อนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ� ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม
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ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือหลักสูตรที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ท้ังนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

วิทยานิพนธ� วิชาการศึกษาค�นคว�าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการเรียนหรือ

ปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการ

เรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเป�นระดับ

ขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.แผน ก แบบ ก 1 

 1.1  ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ันสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และ

ต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต 

เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�

อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตรและข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 1.2 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการยอมรับให�

ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรื่องหลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ 

 1.3 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 1.4 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2. แผน ก แบบ ก2 

 2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�เสนอวิทยานิพนธ�และสอบผ�านการสอบปาก

เปล�าขั้นสุดท�าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�และต�องเป�นระบบเป�ดให�ผู�สนใจเข�ารับฟ�งได� และได�

สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาองักฤษสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของ

สาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า ๓.๐๐ 

 2.3 ผลงานวิทยานิพนธ�หรือส�วนหนึ่งของวิทยานิพนธ�ต�องได�รับการตีพิมพ� หรืออย�างน�อยได�รับการยอมรับให�

ตีพิมพ�ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ�การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ

ต�อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ� (Full Paper) ได�รับการตีพิมพ�ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล�าว 

 2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.5 ได�ดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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โครงสร�างหลักสูตร 

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36 หน�วยกิต 

   1)  ศึกษารายวิชา        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) วิทยานิพนธ�             36 หน�วยกิต 

 2. แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

   2) หมวดวิชาบังคับ         12 หน�วยกิต 

   3) หมวดวิชาเลือก         12 หน�วยกิต 

   4) วิทยานิพนธ�          12 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)   

ECE  510  คณิตศาสตร�วิศวกรรมไฟฟ�า             3(3-0-6) 

   (Electrical Engineering Mathematics) 

ECE  520  ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องต�น              3(3-0-6) 

   (Introduction to Programming Languages) 

ECE  530  ระบบสื่อสาร                  3(3-0-6) 

   (Communication Systems) 

ECE  540  อิเล็กทรอนิกส�กําลัง                 3(3-0-6) 

   (Power Electronics) 

ECE  550  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส�                     3(3-0-6) 

   (Electronic Circuit Design) 

 

 2.  หมวดวิชาบังคับ           12  หน�วยกิต 

 นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 จะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้ 

ECE  601  คณิตศาสตร�วิศวกรรมขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Engineering Mathematics) 

ECE  602  วิศวกรรมระบบ           3(3-0-6) 

   (Systems Engineering) 
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ECE  607  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา         3(2-2-5) 

   (Research Methodology and Seminar)  

ECE  610  การเขียนโปรแกรมขั้นสูงสําหรับงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

   (Advanced Computer Programming for Engineering) 

 

 3.   หมวดวิชาเลือก            12  หน�วยกิต 

 นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกจากรายวิชาต�อไปนี้ จํานวนไม�น�อยกว�า 4 รายวิชา หรือ 12 หน�วยกิต ดังนี้ 

ECE  603  สถาป�ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร�       3(3-0-6) 

   (Computer Systems Architecture) 

ECE  612  ระบบปฏิบัติการขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Operating Systems) 

ECE  613  ระบบฐานข�อมูลขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Database Systems)  

ECE  616  เครือข�ายระบบควบคุมด�วยคอมพิวเตอร�      3(3-0-6) 

   (Computer Control Networks) 

ECE  633  การสังเคราะห�วงจรกรองสัญญาณ       3(3-0-6) 

   (Filter Synthesis) 

ECE  634  อิเล็กทรอนิกส�กําลังขั้นสูง         3(3-0-6) 

   (Advanced Power Electronics) 

ECE  637  การจําลองและควบคุมวงจรคอนเวอร�เตอร�     3(3-0-6) 

   (Power Converter Modeling and Control) 

ECE  641  การวิเคราะห�ระบบไฟฟ�ากําลังด�วยคอมพิวเตอร�    3(3-0-6) 

   (Computerized Power Systems Analysis) 

ECE  643  การขับมอเตอร�ไฟฟ�า          3(3-0-6) 

   (Electric Motor Drives) 

ECE  644  การวางแผนของระบบไฟฟ�ากําลัง       3(3-0-6) 

   (Power System Planning) 

ECE  645  เสถียรภาพระบบไฟฟ�ากําลังและการควบคุม     3(3-0-6) 

   (Power System Stability and Control) 

ECE  646  เทคโนโลยีระบบการส�งกระแสสลับที่มีความยืดหยุ�น    3(3-0-6) 

   (Flexible AC Transmission System (FACT) Technology) 

ECE  651  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล        3(3-0-6) 

   (Digital Signal Processing) 

ECE  652  การประมวลผลภาพดิจิทัล         3(3-0-6) 

   (Digital Image Processing) 
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ECE  662  วิศวกรรมการสื่อสารแบบไร�สายและแบบเคลื่อนที่    3(3-0-6) 

   (Wireless and Mobile Communications Engineering) 

ECE  663  การสื่อสารข�อมูลและการเชื่อมโยงเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Data Communications and Networking) 

ECE  672  วิศวกรรมสรุิยะขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Solar Engineering) 

ECE  692  การศึกษาเฉพาะเรื่องในวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�                   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 

 

 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ�        

แผน ก แบบ ก 1 

ECE  698  วิทยานิพนธ�              36(0-108-56) 

   (Thesis)  

แผน ก แบบ ก 2 

ECE  699  วิทยานิพนธ�           12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

 แผน ก แบบ ก 1 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

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

         (Thesis) 

รวม      9 หน�วยกิต 

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

        (Thesis) 

รวม      9 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

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

        (Thesis) 

รวม      9 หน�วยกิต 

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

        (Thesis) 

รวม      9 หน�วยกิต 
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 แผน ก แบบ ก 2 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

ECE 601 คณิตศาสตร�วิศวกรรมข้ันสูง            3(3-0-6) 

        (Advanced Engineering Mathematics)  

ECE 602 วิศวกรรมระบบ                     3(3-0-6) 

 (System Engineering)  

ECE 610 การเขียนโปรแกรมข้ันสูงสําหรับ           3(3-0-6) 

        งานวิศวกรรม 

        (Advanced Computer Programming for  

        Engineering)  

ECE xxx วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

รวม      12 หน�วยกิต 

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 หน�วยกิต 

 

ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศกึษาที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

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

              (Thesis) 

รวม      6 หน�วยกิต 

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

          (Thesis) 

รวม      6  หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด�านการฟ�ง และการอ�าน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการที่ใช�

ศัพท�ท่ัวไปและศัพท�เทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให�เหตุผลสนับสนุนท้ังด�านการพูดและการ

เขียน  

 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex technical and 

non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter arguments both orally and in 

writing. 

 เง่ือนไขรายวิชา : เป�นรายวิชาเตรียมความพร�อมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง

ภาษาอังกฤษตํ่ากว�าเกณฑ�ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

ECE  510  คณิตศาสตร�วิศวกรรมไฟฟ�า        3(3-0-6) 

   (Electrical Engineering Mathematics) 

 อนุกรมและอินทีกรัลแบบฟูเรียร� อนุพันธ�และการแก�ป�ญหาของสมการอนุพันธ�ย�อยของโจทย�ทางวิศวกรรม

เบสเซลฟ�งก�ชั่น เลอจองโพลิโนเมียล และการแปลงลาปลาซ ความน�าจะเป�นและสถิติ ตัวแปรสุ�ม กระบวนการ    
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สโตแคสติค  

 Fourier series and integrals; derivation and solution of partial differential equations of engineering 

problems; Bessel functions, Legendre polynomials, Laplace transform; probability and statistics; random 

variable; stochastic process. 

 

ECE  520  ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องต�น        3(3-0-6) 

   (Introduction to Programming Languages) 

 แนวคิดคอมพิวเตอร�เบื้องต�น การแก�ป�ญหาด�วยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน

โปรแกรมเบื้องต�นด�วยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 Introductory concepts of computers; algorithmic problem solving, program design and development 

methodology; introductory programming using a high-level programming language; introduction to object-

oriented programming. 

 

ECE  530  ระบบสื่อสาร            3(3-0-6) 

   (Communication Systems) 

 การประยุกต�ใช�งานของการแปลงฟูเรียร� ทฤษฎีความน�าจะเป�นและสถิติในการวิเคราะห�สัญญาณ สัญญาณ

รบกวน วิธีการมอดดูเลชั่นแบบแอนะล็อกและดิจิทัล และการประเมินศักยภาพของวิธีการมอดดูเลช่ันต�างๆ ในเม่ือมี

สัญญาณรบกวน ระบบสวิตชิ่งแบบวงจรและแบบแพ็กเกต ระบบสื่อสารของคอมพิวเตอร� ฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�

ของระบบสื่อสารข�อมูล  

 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  อิเล็กทรอนิกส�กําลัง          3(3-0-6) 

   (Power Electronics) 

 อุปกรณ�ด�านไฟฟ�ากําลงัและวงจรสลับสาย อินเวอร�เตอร�และคอนเวอร�เตอร� การประมวลผลและควบคุมโดย

อิเล็กทรอนิกส�กําลัง และการประยุกต�ใช�กับอุปกรณ�ในภาคอุตสาหกรรม ระบบขนส�ง คอมพิวเตอร�และระบบอากาศ

ยาน 

 Power devices and switching circuits, inverters and convertors; electronic power processing and 

control and its application to industrial devices, transportation systems, computers, and spacecraft systems. 

 

ECE  550  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส�       3(3-0-6) 

   (Electronic Circuit Design) 

 เสถียรภาพและการตอบสนองของเครื่องขยายแบบป�อนกลับ เครื่องขยายสัญญาณแถบกว�าง คุณลักษณะ

ของออปแอมป� เครื่องกําเนิดสัญญาณรูปคลื่น และการปรับแต�งคลื่นสัญญาณ การประยุกต�ใช�วงจรแบบไม�เป�นเชิงเส�น 
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วงจรสร�างสัญญาณ และโฟโต�ลิโทกราฟ� การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส�แบบแอนะล็อก การจําลองวงจร 

คุณลักษณะของการสนอง และการสร�างวงจรพิมพ� 

 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  คณิตศาสตร�วิศวกรรมขั้นสูง        3(3-0-6) 

   (Advanced Engineering Mathematics) 

 สมการอนุพันธ�แบบธรรมดาและแบบส�วนย�อย อนุกรมฟูเรียร� การแปลงฟูเรียร�และลาปลาซและการประยุกต�

เข�ากับป�ญหาค�าขอบเขต การวิเคราะห�เวกเตอร� เมตริกซ� การแก�ระบบสมการเชิงเส�น แคลคูลัสของการแปรผัน การ

แก�ป�ญหาทางวิศวกรรมไฟฟ�าด�วยโปรแกรมแบบจําลองทางคณิตศาสตร� 

 Ordinary and partial deferential equations; Fourier series; Fourier transform, Laplace transform, 

applications to boundary value problems; vector analysis; matrices; systems of linear equations; calculus of 

variation; solving electrical engineering problem using a mathematical model program. 

 

ECE  602  วิศวกรรมระบบ                  3(3-0-6) 

          (Systems Engineering) 

 นิยามของระบบและองค�ประกอบ ทฤษฎีของความน�าจะเป�น ความน�าจะเป�นแบบมีเง่ือนไข ทฤษฎีของเบยส� 

การแจกแจงความน�าจะเป�นแบบต�อเนื่องและไม�ต�อเนื่อง การสร�างแบบจําลองทางคณิตศาสตร� การโปรแกรมเชิงเส�น 

ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการตัดสินใจ การจําลองเหตุการณ�ไม�ต�อเนื่อง การเดินสุ�ม ระบบมอนติคาโล เทคนิคการ

กําเนิดเลขเสมือนสุ�ม เทคนิคการเรียนรู�เพ่ือช�วยการตัดสินใจ 

 System definition and elements; probability theory: 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; learning techniques for decision making. 

  

ECE  607  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา                3(2-2-5) 

          (Research Methodology and Seminar) 

 การวิเคราะห�และการแสดงข�อมูล การนําเสนอรายงานวิจัย การเขียนอ�างอิงสําหรับรายงานวิจัย การเขียน

ข�อเสนอโครงการวิจัย ความหมายและแนวคิดของการวิจัย การแบ�งประเภทและกระบวนการวิจัย การเลือกหัวข�อ

วิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการกําหนดวัตถุประสงค�งานวิจัย การวางแผนการปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอ

บทความในหัวข�อที่เก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร� การร�วมฟ�งและถกป�ญหาในการสัมมนา 

 Data analysis and presentation; presentation of research report; references for research report and 

research proposal writing; meaning and concept of research; classification and process of research; research 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 12 

topic selection; literature review and research aim; research action plan; presenting a paper in electrical and 

computer engineering; participating in the class discussion. 

 

ECE 610  การโปรแกรมขัน้สงูสาํหรับงานวิศวกรรม     3(3-0-6)  

   (Advanced Computer Programming for Engineering) 

 การเขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร� การเขียนโปรแกรมในระบบฝ�งตัว การบูรณาการการสื่อสาร การเชื่อมต�อ

อุปกรณ�ตรวจจับ การบูรณาการอุปกรณ�และวงจรขับไฟฟ�ากําลัง อัลกอริธึมระบบควบคุมแบบฝ�งตัว ความพร�อมและ

ความน�าเชื่อถือของระบบ คณิตศาสตร�ไม�ต�อเนื่อง ลักษณะเชิงซ�อน โครงสร�างข�อมูลและขั้นตอนวิธี 

 Mathematical coding programming, embedded systems programming, telecommunication integrations, 

sensors interfacing, power devices and driver integrations, embedded control algorithms, system availability 

and reliability; discrete mathematics, complexity, data structures and algorithm. 

 

 3.  หมวดวิชาเลอืก  

ECE  603  สถาป�ตยกรรมระบบคอมพิวเตอร�       3(3-0-6) 

   (Computer Systems Architecture) 

 สถาป�ตยกรรมคอมพิวเตอร� เครือข�ายและระบบปฏิบัติการ หัวใจของคอมพิวเตอร�ในส�วนที่มีผลกระทบ

โดยตรงต�อการใช�งานที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่อง คอมพิวเตอร�เครื่องเด่ียวที่มีซีพียูหลายตัว การจัดการ

หน�วยความจํา การโปรแกรมแบบขนาน การประมวลผลแบบขนาน ฯลฯ ระบบปฏิบัติการเครือข�ายและระบบ

เครือข�ายคอมพิวเตอร� โมเดลของเครือข�ายแบบรับ-ให�บริการ ระบบอินเทอร�เน็ต โครงข�ายคอมพิวเตอร�เฉพาะที่แบบ

ใช�สายและไร�สาย 

 Computer architecture, networks and operating systems; effect on performance of a computer; 

stand-alone computers with multiple CPUs, memory management, parallel programming, parallel processing; 

network operating system and computer network system; Client-Server Model, internet system, wired and 

wireless local area networks. 

 

ECE  612  ระบบปฏิบัติการขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Operating Systems) 

 ระบบปฏิบัติการที่รวมถึงสถาป�ตยกรรมของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย ประกอบด�วย การป�องกันการ

เข�าถึงแบบกระจาย การตรวจสอบการป�ดตายแบบกระจาย การจัดการทรัพยากรแบบกระจาย เช�น ระบบไฟล� การ

ใช�หน�วยความจํา และการจัดกําหนดการ การฟ��นคืนจากระบบล�มเหลวและการคงทนต�อข�อผิดพลาด การป�องกัน

ระบบและความปลอดภัยของระบบ ระบบปฏิบัติการแบบหลายโปรเซสเซอร� 

 Architectures of distributed operating systems: distributed mutual exclusion, distributed deadlock 

detection, agreement protocols, distributed resources management, file systems, shared memory and 

scheduling; failure recovery and fault tolerance; protection and security; multiprocessor operating system. 
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ECE  613  ระบบฐานข�อมูลขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Database Systems) 

 ทฤษฎีฐานข�อมูลแบบสัมพันธ� ระบบฐานข�อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข�อมูลแบบกระจายระบบข�อมูล ฐานข�อมูล

แอกทีฟ ฐานข�อมูลเชิงวัตถุแบบกระจาย ฐานข�อมูลกาลเวลา โรงเก็บข�อมูล เหมืองข�อมูล ห�องสมุดดิจิทัล ระบบ

ฐานข�อมูลเคลื่อนที่และฐานข�อมูลจัดการทางเหตุผล 

 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  เครือข�ายระบบควบคมุด�วยคอมพิวเตอร�     3(3-0-6) 

   (Computer Control  Networks) 

 เครือข�ายข�อมูลในระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ หลักการของโครงข�ายภายในและฟ�ลด�บัส ระบบสื่อสาร

ในขั้นตอนใช�งานของฟ�ลด�บัส การเชื่อมต�อเครือข�ายและโพรโตคอล การควบคุมแบบกระจาย คุณภาพการทํางานของ

เครือข�ายและการวางแผน มัลติมีเดียในระบบควบคุมและเครื่องมือวัดขั้นสูง 

 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  การสังเคราะห�วงจรกรองสัญญาณ       3(3-0-6) 

   (Filter Synthesis) 

 เอสโดเมนทรานสเฟอร�ฟ�งก�ชัน การตอบสนองทางความถ่ี ประเภทของฟ�ลเตอร�และคุณลักษณะต�างๆ     

ไบลิเนียร�ทรานสเฟอร�ฟ�งก�ชันต�างๆ และการนําไปใช�งานจริงชนิด พาสสิฟ/แอ็กทีฟ การประมาณการแบบคลาสสิก

ของฟ�ลเตอร�ความถ่ีตําในอุดมคติ: บัตเตอร�เวิร�ธ เชบบีเชฟ อินเวิร�สเชบบีเชฟ และเคาเออร� ดีเลย�ฟ�ลเตอร� (เบสเซล) 

การปรับค�าด�านความถ่ี การปรับค�าอิมพีแดนซ� ทรานสฟอร�มด�านความถ่ีแบบต�างๆ การสังเคราะห�แบบอันดับ แอก

ทีฟฟ�ลเตอร�ประเภทไบควอดเดรติก พาสซีฟแลดเดอร�ฟ�ลเตอร�และการจําลองแลดเดอร�ด�วยเครือข�ายแบบแอกทีฟ 

 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  อิเล็กทรอนิกส�กําลังขั้นสูง         3(3-0-6) 

   (Advanced Power Electronics) 

 เทคนิคการการเปลี่ยนกําลังแบบต�างๆ ได�แก� เรโซแนนซ�, คอว�ไซเรโซแนนซ�, และมัลติเรโซแนนซ�, สวิทชิง

เทคนิคแบบ ศักดาเป�นศูนย� และแบบกระแสเป�นศูนย� การมอดดูเลตแบบการเปลี่ยนความกว�างของพัลส� การเปลี่ยน 

ความถ่ี และการเปลี่ยนเฟส  แบบจําลองของวงจรคอนเวอร�เตอร�และการทํางาน เทคนิคการวิเคราะห�ชนิดสเตท-    
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เพลนสําหรับคอนเวอร�เตอร�แบบเรโซแนนซ�และคอว�ไซเรโซแนนซ� 

 Power conversion techniques: resonant, quasi-resonant, multi-resonant; switching techniques: zero-

voltage, zero-current; 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  การจําลองและควบคุมวงจรคอนเวอร�เตอร�     3(3-0-6) 

   (Power Converter Modeling and Control) 

 การจําลองแบบไม�เป�นเชิงเส�นของวงจรการปรับเปลี่ยนพลังงาน โดยเทคนิคการวิเคราะห�แบบดิสครีตและ

แบบค�าเฉลี่ย การออกแบบของลักษณะการควบคุมในแบบวิธีศักดาและแบบวิธีกระแส การปฏิบัติการของมอดูลขนาน

และการทํางานร�วมกันของหลายระบบ ระบบไฟฟ�ากําลังท่ีกระจายตามพ้ืนท่ีต�างๆ แบบจําลองในโดเมนเวลาและ

เทคนิคการวัดในโดเมนความถี่ 

 Nonlinear modeling of power conversion circuit using discrete and average techniques analysis; design 

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  การวิเคราะห�ระบบไฟฟ�ากําลังด�วยคอมพิวเตอร�    3(3-0-6) 

   (Computerized Power Systems Analysis) 

 การวิเคราะห�และการออกแบบระบบส�งกําลังไฟฟ�า การวิเคราะห�เครือข�ายขนาดใหญ�โดยใช�การไหลของ

โหลดแบบ นิวตัน-ราฟสัน การศึกษาการลัดวงจรแบบไม�สมมาตร สมการสวิงและกฎพ้ืนท่ีเท�ากัน สําหรับการศึกษา

ความเสถียรของระบบไฟฟ�ากําลัง การควบคุมระบบไฟฟ�ากําลังต�างๆ อาทิ เช�น การปรับศักดาไฟฟ�าให�สมํ่าเสมอ

และการใช�เครื่องควบคุมอัตราหมุนของเครื่องกล 

 Transmission systems analysis and design; large scale network analysis using Newton-Raphson load 

flow; unsymmetrical short-circuit studies; swing equation and the equal-area criterion for power system 

stability studies; power system controls: voltage regulators and speed governors. 

 

ECE  643  การขับมอเตอร�ไฟฟ�า          3(3-0-6) 

   (Electric Motor Drives) 

 หลักการพ้ืนฐานของการขับมอเตอร�ไฟฟ�า การประยุกต�ใช�วงจรสวิตช�ด�วยเซมิคอนดัคเตอร�เพ่ือปรับแต�งอัตรา

การขับ หุ�นยนต�และอุปกรณ�สายพาน การเลือกการขับมอเตอร� การคํานวณอัตราการใช�งาน การควบคุมความเร็ว 

การควบคุมตําแหน�ง การเริ่มต�น และการหยุดหรือเบรก โครงการขนาดเล็กและการทดลองในเชิงแบบจําลอง  

 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; mini-project simulation and experiments. 

 

ECE  644  การวางแผนของระบบไฟฟ�ากําลัง       3(3-0-6) 

   (Power System Planning) 
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 การพัฒนาแบบจําลอง ความสามารถในการสลับการส�ง การต�อใช�ระบบร�วมกัน การร�วมผลิต การกําหนด

ขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟ�าและการเลือกที่ต้ัง กําลังฟลิตสํารอง หม�อแปลงไฟฟ�า รีเลย�และอุปกรณ�ตัดต�อวงจร การ

ออกแบบรีแอกทีฟสําหรับระบบกระแสสลับและกระแสตรง   

 Model development; interchange capability; interconnections; pooling; economic selection of generator 

size and site; concept of reserves; transformers, relays and circuit breakers; reactive planning AC and DC 

systems. 

 

ECE 645  เสถียรภาพระบบไฟฟ�ากําลังและการควบคุม     3(3-0-6)  

   (Power System Stability and Control) 

   วิชาบังคับก�อน ECE641 การวิเคราะห�ระบบไฟฟ�ากําลังด�วยคอมพิวเตอร� 

 พ้ืนฐานทั่วไป การสร�างแบบจําลองทางคณิตศาสตร�ขององค�ประกอบในระบบไฟฟ�ากําลัง เสถียรภาพต�อ

สัญญาณขนาดเล็ก เสถียรภาพชั่วครู� เสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟ�ากําลัง การแกว�งกวัดแบบซิงโครนัสย�อย 

ระเบียบวิธีการปรับปรุงเสถียรภาพ   

 General background; mathematical modelling of power system elements; small-signal stability; 

transients stability; power system voltage stability; subsynchronous oscillation; methods of stability 

enhancement. 

 

ECE 646  เทคโนโลยีระบบการส�งกระแสสลับที่มีความยืดหยุ�น      3(3-0-6)  

  (Flexiable AC Transmission System (FACTS) Technology)  

  วิชาบังคับก�อน ECE641 การวิเคราะห�ระบบไฟฟ�ากําลังด�วยคอมพิวเตอร� 

 ทบทวนอิเล็กทรอนิกส�กําลัง การควบคุมการส�งกําลัง แรงดันสูงดีซี (เอชวีดีซี) ตัวชดเชยวาร�แบบสถิต (เอสวี

ซี) ตัวชดเชยสถิต (สแตตคอม) ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมด�วยไทริสเตอร� (ทีซีเอสซี) ตัวชดเชยอนุกรมซิงโครนัสสถิต 

(เอสเอสเอสซี) ตัวเลื่อนเฟส ตัวควบคุมการไหลกําลังไฟฟ�าเอกภาพ (ยูพีเอฟซี) ตัวชดเชยวาร�แบบสถิตข้ันสูง (เอ

เอสวีซี) สแตตคอมในระบบจําหน�าย (ดีสแตตคอม) ตัวฟ��นฟูแรงดันพลวัต (ดีวีอาร�) ตัวควบคุมการไหลกําลังไฟฟ�า

เอกภาพ (ยูพีเอฟซี) การปรับปรุงเสถียรภาพ    

 Review of power electronics; power transmission control; high voltage direct current (HVDC); static var 

compensators (SVC); static compensators (STATCOM); thyristors-controlled series compensators (TCSC); static 

synchronous series compensators (SSSC); phase shifters; unified power flow controllers (UPFC); advanced static 

var compensators (ASVC); Distribution STATCOM; dynamic voltage restorer (DVR); unified power flow controllers 

(UPFC); stability enhancement. 

 

ECE  651  การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล        3(3-0-6) 

          (Digital Signal Processing) 

 ทฤษฎีการชักตัวอย�าง การวิเคราะห�เชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซํ้าซ�อน การสร�างสัญญาณต�อเนื่องจาก

สัญญาณไม�ต�อเนื่อง วิธีการแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียร�ของสัญญาณดิจิทัล (DFT) และเทคนิคการแปลงฟูเรียร�

แบบเร็ว (FFT) การออกแบบวงจรกรองสัญญาณด�วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทลั 
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 Sampling theory; frequency analysis; aliasing effect; signal reconstruction from discrete-time signal; Z 

transform techniques; discrete Fourier transform (DFT) and fast Fourier transform (FFT); filter design by 

digital signal processor. 

  

ECE  652  การประมวลผลภาพดิจิทัล              3(3-0-6) 

          (Digital Image Processing) 

 แบบจําลองของภาพ การสุ�มและการกําหนดค�าแบบขั้นบันได การแปลงค�าของภาพ การแปลงแบบเอฟเอฟที 

และแบบดีซีที  การดัดแปลงให�ภาพคมชัดโดยวิธีการใช�ระยะทางและความถ่ี การปรับปรุงภาพให�มีสภาพเหมือนเดิม 

การอัดขนาดข�อมูลของภาพ  หลักการทางทฤษฎีด�านข�อมูล การแยกส�วนของภาพเป�น จุด เส�น ขอบ หรือผลรวม  

การกําหนดค�าตัดสิน  การแยกส�วนของภาพที่ขึ้นอยู�กับอาณาบริเวณ การใช�การเคลื่อนไหวเป�นตัวช�วยในการแบ�งส�วน 

การแสดงเนื้อหาในภาพและการบรรยายภาพ ตัวบอกแสดงเส�นรอบวัตถุ ตัวบรรยายบริเวณภาพ การหารูปร�างวัตถุ 

การรู�จํารูปภาพและการแปลความหมาย 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  วิศวกรรมการสื่อสารแบบไร�สายและแบบเคลื่อนที ่    3(3-0-6) 

   (Wireless and Mobile Communications Engineering) 

 โทรศัพท�เคลื่อนที่แบบเซลลูล�าในป�จจุบัน ระบบสื่อสารส�วนบุคคล เนื้อหาประกอบด�วย หลักการทํางานของ

ระบบรับส�งวิทยุแบบเซลลูล�า การวางแผนใช�งานความถี่ การแบ�งเซลล� การเชื่อมต�อข�ามเครือข�าย การออกแบบระบบ

ให�มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช�งานตามการเคลื่อนท่ีของบุคคล/อุปกรณ�ปลายทาง กรณีศึกษาของการใช�งาน

ระบบโทรศัพท�เคลื่อนที่ต�างๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาตามมา เช�น เทคโนโลยี 4G, 5G และเทคโนโลยีรุ�นต�อไป  

 Current cellular mobile radio systems, personal communications system: principles of cellular radio 

system, frequency planning, cell splitting, interconnection, user-oriented system design; case study of mobile 

communications system in practical; emerging technologies 4G, 5G and beyond.  

 

ECE  663  การสื่อสารข�อมูลและการเชื่อมโยงเครือข�าย     3(3-0-6) 

   (Data Communications and Networking) 

 การแนะนําไปสู�แบบจําลองอ�างอิงของโอเอสไอ ประเด็นการออกแบบท่ีสัมพันธ�กันกับโพรโทคอลในระดับชั้น

กายภาพ เดต�าลิง และเครือข�าย เครือข�ายท�องถ่ิน เครือข�ายในเมือง เครือข�ายแบบพ้ืนท่ีกว�าง อัลกอริธึมในการหา

เส�นทางเชื่อมต�อ การออกแบบซอฟต�แวร�การขนส�ง (ข�อมูล) TCP/IP ทฤษฎีและการดําเนินการต�อเช่ือมเครือข�ายต�าง

ชนิดเข�าด�วยกัน อุปกรณ�เชื่อมต�อเครือข�ายต�างๆ ได�แก� บริดจ� เราท�เตอร�และสวิตช� 

 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;  
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TCP/IP; theory and implementation of internetworking, internetworking devices: bridges, routers and switches. 

 

ECE  672  วิศวกรรมสุริยะขั้นสูง          3(3-0-6) 

   (Advanced Solar Engineering) 

 ทฤษฎ ีการประยุกต�ใช� และการออกแบบระบบของพลังงานแสงอาทิตย� เซลล�แสงอาทิตย� เทคโนโลยีในการ

เปลี่ยนพลังงานแสงเป�นไฟฟ�าที่มีประสิทธิภาพ และ จุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกระบวนการทางความร�อนของ

แสงอาทิตย�เพ่ือการทําความร�อน  

 Theory, application, and systems design of solar energy, photovoltaics, efficient solar-electric 

conversion technology, optimization of solar thermal processes for heating. 

 

ECE  692  การศึกษาเฉพาะเรื่องในวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�        3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 

 การทําการศึกษาเน�นลงไปในรายละเอียดในหัวข�อเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ�าหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

 An independent in-depth study on an assigned topic related to electrical or computer engineering. 

 

 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ� 

ECE  698  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก1)                              36(0-108-56) 

   (Thesis) 

 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� โดย

อาศัยการสืบค�นข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล  เพ่ือนําเสนอหัวข�องานวิจัย การออกแบบและทําการทดลองอย�าง

เหมาะสม  ตลอดจนการวิเคราะห�ผลการทดลอง การแก�ไขป�ญหา  โดยอาศัยหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�าง

ถูกต�อง งานวิจัยจะต�องผ�านการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� และสอบวิทยานิพนธ�ในรูปแบบการสัมมนา และส�งเล�ม

วิทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ�  

 A research proposal in electrical and computer engineering under supervision of thesis advisor, 

literature review data analysis for thesis proposal; design and plan for appropriate experiments, result 

discussion, problem solving by proper scientific methodology; thesis proposal defense and thesis final 

examination based on the oral presentation and submission of final written thesis are compulsory. 

 

ECE  699  วิทยานิพนธ�  (แผน ก แบบ ก2)                              12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร�ภ�ยใต�คําแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� โดย

อาศัยการสืบค�นข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล  เพ่ือนําเสนอหัวข�องานวิจัย การออกแบบและทําการทดลองอย�าง

เหมาะสม  ตลอดจนการวิเคราะห�ผลการทดลอง การแก�ไขป�ญหาโดยอาศัยหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�ได�อย�าง

ถูกต�อง งานวิจัยจะต�องผ�านการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� และสอบวิทยานิพนธ�ในรูปแบบการสัมมนา และส�งเล�ม

วิทยานิพนธ�ฉบับสมบูรณ�  
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 A research proposal in electrical and computer engineering under supervision of thesis advisor, 

literature review data analysis for thesis proposal; design and plan for appropriate experiments, result 

discussion, problem solving by proper scientific methodology; thesis proposal defense and thesis final 

examination based on the oral presentation and submission of final written thesis are compulsory. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1.  คําอธิบายโดยย�อ 

  หัวข�อวิทยานิพนธ� จะเป�นหัวข�อที่ได�รับการพิจารณาจากอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ� ว�าเป�นงานวิจัย

ใหม�ที่นักศึกษาสามารถศึกษาค�นคว�า แก�ไขป�ญหา คิดวิเคราะห�ได� โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกต�ใช�ในการทํางาน

วิจัยได� มีขอบเขตวิทยานิพนธ�ที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยได�ตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยด�วยเอกสาร

บทความและการนําเสนอในที่ประชุมได� มีความเช่ียวชาญในการใช�เครื่องมือ มีการประยุกต�ใช�ทฤษฎีในการทําวิจัย 

วิทยานิพนธ�เป�นผลงานวิจัยใหม�และสามารถพัฒนาต�อได� 

 3.  ช�วงเวลา 

   แผน ก แบบ ก 1  ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นป�ที่ 1 และ 2 

   แผน ก แบบ ก 2   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นป�ที่ 2 

 4.  จํานวนหน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 1   36  หน�วยกิต 

   แผน ก แบบ ก 2   12  หน�วยกิต 

 5.  การเตรียมการ 

 มีการประชุมอาจารย�และนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือให�นักศึกษาและอาจารย�ได�แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับ

งานวิจัยที่สนใจ ให�คําแนะนําเก่ียวกับแหล�งข�อมูลงานวิจัย 

 6.  กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากการสอบเค�าโครงวิทยานิพนธ� และการสอบวิทยานิพนธ� ซึ่งต�องสอบผ�านเค�าโครงวิทยานิพนธ�

มาแล�วไม�น�อยกว�า 1 ภาคการศึกษา โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีกรรมการสอบ 3 คน และประเมินผลจาก

ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ� 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. วิศวกรไฟฟ�า วิศวกรคอมพิวเตอร�  

 2. นักวิจัยทางด�านวิศวกรรมไฟฟ�า วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

 3. อาจารย�สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า วิศวกรรมคอมพิวเตอร� 

 4. อาชีพอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับวิศวกรรมไฟฟ�าและคอมพิวเตอร� 
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สถานที่ติดต�อ 

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร� ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน�(ตึก 5)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 3229  

www.rsu.ac.th/engineer/gee/index.html 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ัน 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน              

ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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