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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering 
 
ช่ือปริญญา 
 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) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา/วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 ศึกษาและวิจัยในเชิงประยุกต เพ่ือการพัฒนาและการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรไดพัฒนาหลักสูตรโดยเนนถึงประเด็นหลัก 3 ประการ คือ 
 1.  เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและสอดคลองกับสภาวะแวดลอมและความตองการของ
ประเทศ 
 2.  เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเทคโนโลยีท้ังในระดับกวาง และยังสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
กลุมวิทยาการหลัก สามารถนําเอาวิทยาการดานวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรไปสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศท้ังในภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
 3.  เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรเพ่ือสรางองค
ความรูของตนเอง และนวัตกรรมใหมๆ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตวิศวกรระดับมหาบัณฑิต ท่ีมีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีใหเหมาะสมกับงาน
ปฏิบัติท่ีตองใชความรูข้ันสูงดานวิศวกรรมไฟฟาและสาขาท่ีเก่ียวของ 
 2. เพ่ือปรับระดับคุณภาพวิศวกรให เหมาะสมกับเทคโนโลยีและความจําเปนของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
 3. เพ่ือสนับสนุนและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาทางสาขาวิศวกรรมศาสตร ใหสามารถแขงขัน
ไดในระดับสากล โดยจะเนนการเชื่อมโยงระหวางภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 
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 4. เพ่ือพัฒนาการประยุกตเทคโนโลยี รวมท้ังกรรมวิธีทางวิศวกรรมท่ีกาวหนาในสาขาวิศวกรรมไฟฟา
และคอมพิวเตอร โดยใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศ  
 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังดานความรูในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ  
 4. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 5. ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 จะตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
 6. ผูสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 จะตองมีคุณสมบัติในขอ 2.2.5 หรือ ตองสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
เคมี หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทา หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคณิตศาสตร สาขาฟสิกส 
หรือสาขาอ่ืนท่ีเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ซ่ึงคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ 
พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 7. ผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 หรือเทียบเทา ถาคะแนนเฉลี่ยไม
ถึง เกณฑท่ีกําหนด คะแนนสะสมวิชาหลักตองไมต่ํากวา 2.5 หรือมีประสบการณทํางานดานวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร อยางนอย 1 ป หรืออยูในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ 
 8. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันจันทร – วันศุกร  เวลา  18.00  -  21.00  น. 
    วันเสาร – อาทิตย  เวลา   09.00 -  19.00  น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต  52/347 เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
12000 
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กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ 
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

     5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้    

   ระดับข้ัน  ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเยี่ยม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก   2.0 
    F    ตก     0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน
หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
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ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.แผน ก แบบ ก 1 
 1.1  ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษา อังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ัง
เกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 1.2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 1.3 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 1.4 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. แผน ก แบบ ก2 
 2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ 
 2.3 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร 

1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36 หนวยกิต 
   1)  ศึกษารายวิชา        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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   2) วิทยานิพนธ             36 หนวยกิต 
 2. แผน ก แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
   1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2) หมวดวิชาบังคับ         12 หนวยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือก         12 หนวยกิต 
   4) วิทยานิพนธ          12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา            3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
ECE  510  คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา             3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Mathematics) 
ECE  520  ภาษาสําหรับโปรแกรมเบื้องตน            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) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ           12  หนวยกิต 
  นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังนี้ 
ECE  601  คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Engineering Mathematics) 
ECE  602  วิศวกรรมระบบ           3(3-0-6) 
   (Systems Engineering) 
ECE  607  ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา        3(2-2-5) 
   (Research Methodology and Seminar)  
ECE  610  การเขียนโปรแกรมข้ันสูงสําหรับงานวศิวกรรม    3(3-0-6) 
   (Advanced Computer Programming for Engineering) 
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 3.   หมวดวิชาเลือก            12  หนวยกิต 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 4 รายวิชา หรือ 12 หนวยกิต 
ดังนี้ 
ECE  603  สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
   (Computer Systems Architecture) 
ECE  612  ระบบปฏิบัติการข้ันสูง         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  645  เสถียรภาพระบบไฟฟากําลังและการควบคุม    3(3-0-6) 
   (Power System Stability and Control) 
ECE  646  เทคโนโลยีระบบการสงกระแสสลับท่ีมีความยืดหยุน    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) 
ECE  662  วิศวกรรมการสื่อสารแบบไรสายและแบบเคลื่อนท่ี    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  การศึกษาเฉพาะเรื่องในวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร                    3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Electrical and Computer Engineering) 
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 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 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

รวม      9 หนวยกิต 

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

รวม      9 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ECE 698 วิทยานิพนธ                                9(0-27-14)  
        (Thesis) 

รวม      9 หนวยกิต 

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

รวม      9 หนวยกิต 

 
 แผน ก แบบ ก 2 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ECE 601 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง                  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 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 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ECE 699 วิทยานิพนธ                                  6(0-18-9) 
             (Thesis) 

รวม      6 หนวยกิต 

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

รวม      6  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและ
การเขียน  
 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 : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาท่ีมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
ECE  510 คณิตศาสตรวิศวกรรมไฟฟา        3(3-0-6) 
   (Electrical Engineering Mathematics) 
 อนุกรมและอินทีกรัลแบบฟูเรียร อนุพันธและการแกปญหาของสมการอนุพันธยอยของโจทยทาง
วิศวกรรมเบสเซลฟงกชั่น เลอจองโพลิโนเมียล และการแปลงลาปลาซ ความนาจะเปนและสถิติ ตัวแปรสุม 
กระบวนการสโตแคสติค  
 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 ภาษาสําหรับโปรแกรมเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
   (Introduction to Programming Languages) 
 แนวคิดคอมพิวเตอรเบื้องตน การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง 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  ระบบส่ือสาร           3(3-0-6) 
   (Communication Systems) 
 การประยุกตใชงานของการแปลงฟูเรียร ทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติในการวิเคราะหสัญญาณ 
สัญญาณรบกวน วิธีการมอดดูเลชั่นแบบแอนะล็อกและดิจิทัล และการประเมินศักยภาพของวิธีการมอดดูเลชั่น
ตางๆ ในเม่ือมีสัญญาณรบกวน ระบบสวิตชิ่งแบบวงจรและแบบแพ็กเกต ระบบสื่อสารของคอมพิวเตอร ฮารดแวร
และซอฟตแวรของระบบสื่อสารขอมูล  
 Applications of Fourier transform; probability and statistics in signal analysis; interference 
signals; analog and digital modulation schemes, the performance evaluation of modulation 
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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) 
 อุปกรณดานไฟฟากําลังและวงจรสลับสาย อินเวอรเตอรและคอนเวอรเตอร การประมวลผลและควบคุม
โดยอิเล็กทรอนิกสกําลัง และการประยุกตใชกับอุปกรณในภาคอุตสาหกรรม ระบบขนสง คอมพิวเตอรและระบบ
อากาศยาน 
 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) 
 เสถียรภาพและการตอบสนองของเครื่องขยายแบบปอนกลับ เครื่องขยายสัญญาณแถบกวาง คุณลักษณะ
ของออปแอมป เครื่องกําเนิดสัญญาณรูปคลื่น และการปรับแตงคลื่นสัญญาณ การประยุกตใชวงจรแบบไมเปนเชิง
เสน วงจรสรางสัญญาณ และโฟโตลิโทกราฟ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก การจําลองวงจร 
คุณลักษณะของการสนอง และการสรางวงจรพิมพ 
 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 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Engineering Mathematics) 
 สมการอนุพันธแบบธรรมดาและแบบสวนยอย อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรและลาปลาซและการ
ประยุกตเขากับปญหาคาขอบเขต การวิเคราะหเวกเตอร เมตริกซ การแกระบบสมการเชิงเสน แคลคูลัสของการ
แปรผัน การแกปญหาทางวิศวกรรมไฟฟาดวยโปรแกรมแบบจําลองทางคณิตศาสตร 
 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) 
 นิยามของระบบและองคประกอบ ทฤษฎีของความนาจะเปน ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข ทฤษฎีของ
เบยส การแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร การ
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โปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎีแถวคอย กระบวนการตัดสินใจ การจําลองเหตุการณไมตอเนื่อง การเดินสุม ระบบมอนติ
คาโล เทคนิคการกําเนิดเลขเสมือนสุม เทคนิคการเรียนรูเพ่ือชวยการตัดสินใจ 
 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) 
 การวิเคราะหและการแสดงขอมูล การนําเสนอรายงานวิจัย การเขียนอางอิงสําหรับรายงานวิจัย การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัย ความหมายและแนวคิดของการวิจัย การแบงประเภทและกระบวนการวิจัย การเลอืกหัวขอ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรมและการกําหนดวัตถุประสงคงานวิจัย การวางแผนการปฏิบัติการวิจัย การนําเสนอ
บทความในหัวขอท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร การรวมฟงและถกปญหาในการสัมมนา 
 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 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 การโปรแกรมข้ันสูงสําหรับงานวิศวกรรม     3(3-0-6)  
   (Advanced Computer Programming for Engineering) 
 การเขียนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร การเขียนโปรแกรมในระบบฝงตัว การบูรณาการการสื่อสาร การ
เชื่อมตออุปกรณตรวจจับ การบูรณาการอุปกรณและวงจรขับไฟฟากําลัง อัลกอริธึมระบบควบคุมแบบฝงตัว ความ
พรอมและความนาเชื่อถือของระบบ คณิตศาสตรไมตอเนื่อง ลักษณะเชิงซอน โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 
 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.  หมวดวิชาเลือก  
ECE  603  สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร       3(3-0-6) 
   (Computer Systems Architecture) 
 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เครือขายและระบบปฏิบัติการ หัวใจของคอมพิวเตอรในสวนท่ีมีผลกระทบ
โดยตรงตอการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่อง คอมพิวเตอรเครื่องเดี่ยวท่ีมีซีพียูหลายตัว การ
จัดการหนวยความจํา การโปรแกรมแบบขนาน การประมวลผลแบบขนาน ฯลฯ ระบบปฏิบัติการเครือขายและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร โมเดลของเครือขายแบบรับ-ใหบริการ ระบบอินเทอรเน็ต โครงขายคอมพิวเตอร
เฉพาะท่ีแบบใชสายและไรสาย 
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 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  ระบบปฏิบัติการข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Operating Systems) 
 ระบบปฏิบัติการท่ีรวมถึงสถาปตยกรรมของระบบปฏิบัติการแบบกระจาย ประกอบดวย การปองกันการ
เขาถึงแบบกระจาย การตรวจสอบการปดตายแบบกระจาย การจัดการทรัพยากรแบบกระจาย เชน ระบบไฟล 
การใชหนวยความจํา และการจัดกําหนดการ การฟนคืนจากระบบลมเหลวและการคงทนตอขอผิดพลาด การ
ปองกันระบบและความปลอดภัยของระบบ 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. 
 
ECE  613  ระบบฐานขอมูลข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Database Systems) 
 ทฤษฎีฐานขอมูลแบบสัมพันธ ระบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานขอมูลแบบกระจายระบบขอมูล 
ฐานขอมูลแอกทีฟ ฐานขอมูลเชิงวัตถุแบบกระจาย ฐานขอมูลกาลเวลา โรงเก็บขอมูล เหมืองขอมูล หองสมุดดิจิทัล 
ระบบฐานขอมูลเคลื่อนท่ีและฐานขอมูลจัดการทางเหตุผล 
 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 
ระบบสื่อสารในข้ันตอนใชงานของฟลดบัส การเชื่อมตอเครือขายและโพรโตคอล การควบคุมแบบกระจาย 
คุณภาพการทํางานของเครือขายและการวางแผน มัลติมีเดียในระบบควบคุมและเครื่องมือวัดข้ันสูง 
 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 การตอบสนองทางความถ่ี ประเภทของฟลเตอรและคุณลักษณะตางๆ     
ไบลิเนียรทรานสเฟอรฟงกชันตางๆ และการนําไปใชงานจริงชนิด พาสสิฟ/แอ็กทีฟ การประมาณการแบบคลาสสิก
ของฟลเตอรความถ่ีตําในอุดมคติ: บัตเตอรเวิรธ เชบบีเชฟ อินเวิรสเชบบีเชฟ และเคาเออร ดีเลยฟลเตอร (เบส
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เซล) การปรับคาดานความถ่ี การปรับคาอิมพีแดนซ ทรานสฟอรมดานความถ่ีแบบตางๆ การสังเคราะหแบบอันดับ 
แอกทีฟฟลเตอรประเภทไบควอดเดรติก พาสซีฟแลดเดอรฟลเตอรและการจําลองแลดเดอรดวยเครือขายแบบแอก
ทีฟ 
 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  อิเล็กทรอนิกสกําลังข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Power Electronics) 
 เทคนิคการการเปลี่ยนกําลังแบบตางๆ ไดแก เรโซแนนซ, คอวไซเรโซแนนซ, และมัลติเรโซแนนซ, สวิทชิง
เทคนิคแบบ ศักดาเปนศูนย และแบบกระแสเปนศูนย การมอดดูเลตแบบการเปลี่ยนความกวางของพัลส การ
เปลี่ยนความถ่ี และการเปลี่ยนเฟส  แบบจําลองของวงจรคอนเวอรเตอรและการทํางาน เทคนิคการวิเคราะห
ชนิดสเตท-เพลนสําหรับคอนเวอรเตอรแบบเรโซแนนซและคอวไซเรโซแนนซ 
 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  การจําลองและควบคุมวงจรคอนเวอรเตอร    3(3-0-6) 
   (Power Converter Modeling and Control) 
 การจําลองแบบไมเปนเชิงเสนของวงจรการปรับเปลี่ยนพลังงาน โดยเทคนิคการวิเคราะหแบบดิสครีตและ
แบบคาเฉลี่ย การออกแบบของลักษณะการควบคุมในแบบวิธีศักดาและแบบวิธีกระแส การปฏิบัติการของมอดูล
ขนานและการทํางานรวมกันของหลายระบบ ระบบไฟฟากําลังท่ีกระจายตามพ้ืนท่ีตางๆ แบบจําลองในโดเมนเวลา
และเทคนิคการวัดในโดเมนความถ่ี 
 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 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร    3(3-0-6) 
   (Computerized Power Systems Analysis) 
 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสงกําลังไฟฟา การวิเคราะหเครือขายขนาดใหญโดยใชการไหลของ
โหลดแบบ นิวตัน-ราฟสัน การศึกษาการลัดวงจรแบบไมสมมาตร สมการสวิงและกฎพ้ืนท่ีเทากัน สําหรับการศึกษา
ความเสถียรของระบบไฟฟากําลัง การควบคุมระบบไฟฟากําลังตางๆ อาทิ เชน การปรับศักดาไฟฟาใหสมํ่าเสมอ
และการใชเครื่องควบคุมอัตราหมุนของเครื่องกล 
 Transmission systems analysis and design; large scale network analysis using Newton-
Raphson load flow; unsymmetrical short-circuit studies; swing equation and the equal-area 
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criterion for power system stability studies; power system controls: voltage regulators and 
speed governors. 
 
ECE  643  การขับมอเตอรไฟฟา          3(3-0-6) 
   (Electric Motor Drives) 
 หลักการพ้ืนฐานของการขับมอเตอรไฟฟา การประยุกตใชวงจรสวิตชดวยเซมิคอนดัคเตอรเพ่ือปรับแตง
อัตราการขับ หุนยนตและอุปกรณสายพาน การเลือกการขับมอเตอร การคํานวณอัตราการใชงาน การควบคุม
ความเร็ว การควบคุมตําแหนง การเริ่มตน และการหยุดหรือเบรก โครงการขนาดเล็กและการทดลองในเชิง
แบบจําลอง  
 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  การวางแผนของระบบไฟฟากําลัง      3(3-0-6) 
   (Power System Planning) 
 การพัฒนาแบบจําลอง ความสามารถในการสลับการสง การตอใชระบบรวมกัน การรวมผลิต การกําหนด
ขนาดเครื่องกําเนิดไฟฟาและการเลือกท่ีตั้ง กําลังฟลิตสํารอง หมอแปลงไฟฟา รีเลยและอุปกรณตัดตอวงจร 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  เสถียรภาพระบบไฟฟากําลังและการควบคุม     3(3-0-6)  
   (Power System Stability and Control) 
   วิชาบังคับกอน ECE641 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร 
 พ้ืนฐานท่ัวไป การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรขององคประกอบในระบบไฟฟากําลัง เสถียรภาพตอ
สัญญาณขนาดเล็ก เสถียรภาพชั่วครู เสถียรภาพแรงดันในระบบไฟฟากําลัง การแกวงกวัดแบบซิงโครนัสยอย 
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  เทคโนโลยีระบบการสงกระแสสลับท่ีมีความยืดหยุน      3(3-0-6)  
   (Flexiable AC Transmission System (FACTS) Technology)  
   วิชาบังคับกอน ECE641 การวิเคราะหระบบไฟฟากําลังดวยคอมพิวเตอร 
 ทบทวนอิเล็กทรอนิกสกําลัง การควบคุมการสงกําลัง แรงดันสูงดีซี (เอชวีดีซี) ตัวชดเชยวารแบบสถิต 
(เอสวีซี) ตัวชดเชยสถิต (สแตตคอม) ตัวชดเชยอนุกรมควบคุมดวยไทริสเตอร (ทีซีเอสซี) ตัวชดเชยอนุกรม
ซิงโครนัสสถิต (เอสเอสเอสซี) ตัวเลื่อนเฟส ตัวควบคุมการไหลกําลังไฟฟาเอกภาพ (ยูพีเอฟซี) ตัวชดเชยวารแบบ
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สถิตข้ันสูง (เอเอสวีซี) สแตตคอมในระบบจําหนาย (ดีสแตตคอม) ตัวฟนฟูแรงดันพลวัต (ดีวีอาร) ตัวควบคุมการ
ไหลกําลังไฟฟาเอกภาพ (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) 
 ทฤษฎีการชักตัวอยาง การวิเคราะหเชิงความถ่ี การเกิดสภาพความซํ้าซอน การสรางสัญญาณตอเนื่องจาก
สัญญาณไมตอเนื่อง วิธีการแปลงแบบแซด การแปลงฟูเรียรของสัญญาณดิจิทัล (DFT) และเทคนิคการแปลงฟูเรียร
แบบเร็ว (FFT) การออกแบบวงจรกรองสัญญาณดวยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
 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 การสุมและการกําหนดคาแบบข้ันบันได การแปลงคาของภาพ การแปลงแบบเอฟ
เอฟที และแบบดีซีที  การดัดแปลงใหภาพคมชัดโดยวิธีการใชระยะทางและความถ่ี การปรับปรุงภาพใหมีสภาพ
เหมือนเดิม การอัดขนาดขอมูลของภาพ  หลักการทางทฤษฎีดานขอมูล การแยกสวนของภาพเปน จุด เสน ขอบ 
หรือผลรวม  การกําหนดคาตัดสิน  การแยกสวนของภาพท่ีข้ึนอยูกับอาณาบริเวณ การใชการเคลื่อนไหวเปนตัว
ชวยในการแบงสวน การแสดงเนื้อหาในภาพและการบรรยายภาพ ตัวบอกแสดงเสนรอบวัตถุ ตัวบรรยายบริเวณ
ภาพ 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  วิศวกรรมการส่ือสารแบบไรสายและแบบเคล่ือนท่ี    3(3-0-6) 
   (Wireless and Mobile Communications Engineering) 
 โทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบเซลลูลาในปจจุบัน ระบบสื่อสารสวนบุคคล เนื้อหาประกอบดวย หลักการทํางาน
ของระบบรับสงวิทยุแบบเซลลูลา การวางแผนใชงานความถ่ี การแบงเซลล การเชื่อมตอขามเครือขาย การ
ออกแบบระบบใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงานตามการเคลื่อนท่ีของบุคคล/อุปกรณปลายทาง 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 16 

กรณีศึกษาของการใชงานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีตางๆ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีกําลังพัฒนาตามมา เชน เทคโนโลยี 4G, 
5G และเทคโนโลยีรุนตอไป  
 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  การส่ือสารขอมูลและการเช่ือมโยงเครือขาย    3(3-0-6) 
   (Data Communications and Networking) 
 การแนะนําไปสูแบบจําลองอางอิงของโอเอสไอ ประเด็นการออกแบบท่ีสัมพันธกันกับโพรโทคอลใน
ระดับชั้นกายภาพ เดตาลิง และเครือขาย เครือขายทองถ่ิน เครือขายในเมือง เครือขายแบบพ้ืนท่ีกวาง อัลกอริธึม
ในการหาเสนทางเชื่อมตอ การออกแบบซอฟตแวรการขนสง (ขอมูล) TCP/IP ทฤษฎีและการดําเนินการตอเชื่อม
เครือขายตางชนิดเขาดวยกัน อุปกรณเชื่อมตอเครือขายตางๆ ไดแก บริดจ เราทเตอรและสวิตช 
 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: bridges, routers 
and switches. 
 
ECE  672  วิศวกรรมสุริยะข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Solar Engineering) 
 ทฤษฎี การประยุกตใช และการออกแบบระบบของพลังงานแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตย เทคโนโลยีใน
การเปลี่ยนพลังงานแสงเปนไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ และ จุดท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับกระบวนการทางความรอนของ
แสงอาทิตยเพ่ือการทําความรอน  
 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) 
 การทําการศึกษาเนนลงไปในรายละเอียดในหัวขอเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟาหรือวิศวกรรม
คอมพิวเตอร 
 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) 
 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
โดยอาศัยการสืบคนขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือนําเสนอหัวของานวิจัย การออกแบบและทําการทดลอง
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อยางเหมาะสม  ตลอดจนการวิเคราะหผลการทดลอง การแกไขปญหา  โดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรได
อยางถูกตอง งานวิจัยจะตองผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนา และสง
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  
 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) 
 การทําวิจัยเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอรภยใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
โดยอาศัยการสืบคนขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือนําเสนอหัวของานวิจัย การออกแบบและทําการทดลอง
อยางเหมาะสม  ตลอดจนการวิเคราะหผลการทดลอง การแกไขปญหาโดยอาศัยหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรได
อยางถูกตอง งานวิจัยจะตองผานการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธในรูปแบบการสัมมนา และสง
เลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ  
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  หัวขอวิทยานิพนธ จะเปนหัวขอท่ีไดรับการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ วาเปนงานวิจัย
ใหมท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
ทํางานวิจัยได มีขอบเขตวิทยานิพนธท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวย
เอกสารบทความและการนําเสนอในท่ีประชุมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ มีการประยุกตใชทฤษฎีใน
การทําวิจัย วิทยานิพนธเปนผลงานวิจัยใหมและสามารถพัฒนาตอได 
 3.  ชวงเวลา 
   แผน ก แบบ ก 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปท่ี 1 และ 2 
   แผน ก แบบ ก 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 1   36  หนวยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2   12  หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
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  มีการประชุมอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปลี่ยนความคิด
เก่ียวกับงานวิจัยท่ีสนใจ ใหคําแนะนําเก่ียวกับแหลงขอมูลงานวิจัย 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงตองสอบผานเคาโครง
วิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยการจัดสอบการนําเสนอ ท่ีมีกรรมการสอบ 3 คน และ
ประเมินผลจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. วิศวกรไฟฟา วิศวกรคอมพิวเตอร  
 2. นักวิจัยทางดานวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 3. อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
 4. อาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร   ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน(ตึก 5)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
      โทร 0-2997-2222 ตอ 3229  
      www.rsu.ac.th/engineer/gee/index.html 
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