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Course descriptions in 
Master of Engineering in Electrical and Software System Engineering 

 
090245001 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงอุตสาหกรรม 

 (Industrial Research Methodology) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 ระเบียบวจัิยสําหรับการประยุกตในอุตสาหกรรม การเขียนและการนําเสนอทางเทคนิคการทบทวน

วรรณกรรม สัมมนาทางเทคนิค 
 Research methodology for industrial application. Technical writing and presentation. 

Literature reviews. Technical seminar. 
 

090245002 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมไฟฟา 
 (Advanced Mathematics in Electrical Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรแบบสุม การประมวลผลสโตแคสติกส สถิติความขัดของของอุปกรณ 

การแปลงฟูเรยีร ทฤษฎีการควบคมุ การหาคาเหมาะสมทีส่ดุ ปญญาประดิษฐ การวิเคราะหขอมลู 
พีชคณิตเชิงเสน 

 Probability theory. Random variables. Stochastic processes. Failure statistics. 
Fourier transformations. Control theory. Optimization. Aftificial intelligence. Data 
analytics. Linear algebra. 

 
090245003 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

 (Engineering Economics) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 การประยุกตกระบวนการที่เปนระบบเพ่ือทําการการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร หลักการบัญชี

การเงิน และระบบตนทุน การแปลความหมายและการใชรายงานบญัชี และขอมูลเสริมสําหรับการ
วิเคราะหเศรษฐศาสตรวศิวกรรม การพิจารณาการวเิคราะหกําไรปรมิาณตนทุน การใชเทคนิคกระแสเงิน
สดแบบสวนลด งบประมาณแบบยืดหยุน ราคาโอน และงบประมาณเงินทุน สรางสูตรและวเิคราะห
แบบจําลองกระแสเงนิสด และชี้นําทางเลือกทางวิศวกรรมโดยการใชการคํานวณดอกเบี้ย การประเมนิ
คา การเสื่อมราคา และการประมาณตนทุน 

 Apply a systematic process to making economic decisions. Financial accounting 
principles and cost systems, interpretation and use of accounting reports and 
supplemental information for engineering economic analyses, consideration of cost-
volume-profit analyses, use of discounted cash flow techniques, flexible budgeting, 
transfer pricing, and capital budgeting. Formulate, and analyze cash flow models and 
conduct engineering alternatives based on use of interest computations, valuations, 
depreciation, and cost estimates. 
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090245100 การออกแบบวงจรและอุปกรณไมโครเวฟ 
 (Microwave Component and Circuit Design) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 ทฤษฎีสนามแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีโครงขาย การพิจารณารูปแบบทั่วไปของโครงขาย พารามิเตอร

เอส กราฟการไหลของสัญญาณ แผนภาพสมิธ การออกแบบวงจรระนาบ ตัวกรองสัญญาณ ตัวแบง
กําลังงาน ตัวคัปเปลอร โครงขายการแมตช อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในยานไมโครเวฟประเภท 
BJT,MESFET,HEMT การออกแบบวงจรขยายที่มีสัญญาณรบกวนต่ํา การออกแบบวงจรขยายกําลัง
หลักการพ้ืนฐาน การออกแบบเครื่องรับสงสัญญาณ 

 Electromagnetic field theory, Network theory generalization, S-parameters. Signal 
flow graph. Smith chart. Design of planar circuits, Filters, dividers. Couplers. Matching 
networks. Microwave electronic devices including diodes; BJTs; MESFETs and HEMTs. 
Low noise amplifier design. Power amplifier design. Transmitter design. Receiver design. 

 
090245101 โปรโตคอลการสื่อสาร 

 (Communication Protocols) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 

 Prerequisite: Department Permission 
 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงขายคอมพิวเตอร โทโปโลยีของโครงขายและ

มาตรฐาน โมเดลอางอิงแบบISO/OSIโครงขายพ้ืนที่ประจําทองถิ่น แนวคิดพ้ืนฐาน และ ลักษณะการ
ออกแบบโปรโตคอลของการสื่อสาร ชุดโปรโตคอลTCP/IPวิธีการจัดการขอมูลที่ผิดพลาด การกําหนด
เสนทางการเช่ือมโยง การควบคุมความแออัดของ TCP 

       Fundamental concept of telecommunications and computer networks. Network 
topology and standards. The ISO/OST reference model. Local area network. Basic 
concepts and design aspect of communication protocols.TCP/IP protocol suit. Error 
handling methods. Routing algorithms. TCP congestion control. 
 

090425102 ระบบสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที่  
 (Mobile Radio Systems) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

Prerequisite: Department Permission 
 แนะนําสูการสื่อสารไรสาย ทฤษฎีความนาจะเปนตัวแปรแบบสุม กระบวนการแบบสุมนิยาม การ

ลดทอนในชองสัญญาณ การก้ันบังของสัญญาณ แบบจําลองชองสัญญาณเชิงสถิติ การมอดูเลทและดีเท
คแบบดิจิตอล ประสิทธิภาพของการมอดูเลทแบบดิจิตอลในชองสัญญาณไรสาย การเขาถึงชองสัญญาณ
แบบหลายทางอัตราสวนกําลังสัญญาณตอสัญญาณรบกวน, ความนาจะเปนในการดีเทคขอมูลผิดพลาด 
Introduction to Wireless Communications. Probability Theory. Random Variables. 
Random Processes.  Matrix definitions. Operations. and Properties. Path Loss. 
Shadowing. Statistical Multipath Channel Models. Digital Modulation and Detection. 
Performance of  Digital Modulation over Wireless Channels. Multiple Access 
Techniques. Signal to Noise Power Ratio. Detection Error Probability. 
 

090245200 วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง 
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 (High Voltage Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 การสรางแรงไฟฟาสูงชนิดกระแสสลับกระแสตรงและอิมพัลส การวัดแรงดันไฟฟาแรงสูงโดยใชหมอ

แปลงแรงดันและตัวแบงแรงดัน การประกันคุณภาพของหองประลองและหองทดสอบ การคํานวณ
สนามไฟฟากาซดิสชารจฉนวนไฟฟาชนิดกาซของเหลวและของแข็ง คลื่นจรและแรงดันเกิน และการ
ประสานสัมพันธฉนวน สวิทชเกียรแรงดันสูง ความเหมาะสมเชิงแมเหล็กไฟฟา 

 Generation of high AC, DC and impulse voltage, High voltage measurements in 
Particular voltage transformers and dividers. Quality assurance and accreditation of 
testing laboratories. Electric field calculation. Gas discharges. Liquid and solid 
dielectrics. Traveling Waves and Overvoltage. Insulation coordination. High voltage 
switchgear. Electromagnetic compatibility (EMC). 
 

090245201 ระบบไฟฟากําลัง 
 (Electrical Power Systems) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 ระบบและโครงสรางของการจายกําลังไฟฟา หลักการพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตรของระบบกําลังไฟฟา 

การลงทุนและการคํานวณตนทุนการกําเนิดกําลังไฟฟาเชิงเศรษฐศาสตรหลักการพ้ืนฐานของการ
วิเคราะหระบบไฟฟาองคประกอบสมมาตรเครื่องกําเนิดไฟฟาเสถียรภาพของระบบไฟฟากําลังที่มีการ
เชื่อมโยงภายใน หมอแปลงไฟฟา คุณลักษณะของสายสงในสภาวะคงตัว การคํานวณหาคาความ
เหนี่ยวนําและความจุไฟฟาของสายสงชนิดวงจรเดี่ยวและชนิดหลายวงจร การควบคุมโหลดและความถ่ี
การแกวงของกําลังและความถี่การปลดโหลดตามความถี่ การคํานวณโหลดโฟลว การคํานวณการ
ลัดวงจร 

 System and structure of the electrical energy supply.  fundamental principles of power 
economics.investment and cost calculation.  economic power generation. fundamental 
principles of system, analysis. symmetrical components. generators. small signal 
stability in interconnected  power systems. transformers.  steady-state behaviors of  
lines. Inductance and capacitance calculation of single and multiple-circuit lines. 
inductive. capacitive and galvanic coupling. load frequency control, power and 
frequency oscillation. frequency-dependent load shedding. load flow calculation. short 
circuit calculation. 
 

090245202 พลังงานหมุนเวียนสําหรับการผลิตไฟฟา 
 (Renewable Energies for Electrical Power Generation) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 ศักยภาพ เทคโนโลยี โอกาส และแนวโนมของการใชพลังงานหมุนเวียนสําหรับการผลิตไฟฟา เทคโนโลยี

และแหลงกําเนิดของพลังงานหมุนเวียนเพ่ือเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา เซลลแสงอาทิตย กังหันลมพลังนํ้า 
พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย ชีวมวลและกาซชีวภาพ ความรอนจากใตดิน พลังงานจากทะเล การ
เก็บรักษาพลังงานไฟฟา การรวมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเขากับโครงสรางระบบไฟฟาหลัก
และระบบไฟฟาอิสระ 
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 Potentials, technologies. opportunities and threats of using renewable energies for 
electrical power generation. technologies and sources for renewable energy conversion 
into electrical power. Photovoltaic. wind power. hydro power and solar thermal power. 
biomass and biogas. geothermal power and ocean power; electrical energy storage. 
integration of electrical power generation by renewable energies into grids and 
independent power systems. 
 

090245300 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 
 (Efficient Algorithms) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
          การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธีสัญกรณเชิงเสนจํากัดโครงสรางขอมูล ตนไมคนหาแบบ

ทวิภาค ตนไมคนหาแบบแดงดํา ขั้นตอนวิธปีระเภทแบงเพ่ือเอาชนะ การเรียงลําดับแบบฮีฟซอรท การ
เรียงลําดับแบบควิกซอรท ขอบเขตลางสําหรับการเรียงลําดับ กําหนดการพลวัต ปญหาระยะทางที่สั้น
ที่สุด ข้ันตอนวิธีประเภทละโมภ ปญหาตนไมแผขยายต่ําสุดการจับคูสายอักขระ การประยุกตในเชิง
วิทยาการคอมพิวเตอร 

 Design and analysis of algorithms, asymptotic notation, data structures, binary 
search tree, red-black tree, divide and conquer. heap sort. quick sort, lower bound for 
sorting. dynamic programming. shortest path, greedy algorithm, minimum spanning 
tree. maximum flow. string matching, applications in computer science. 

 
090245301 วิศวกรรมซอฟตแวร 

 (Software Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรการนิยามและการสรางรูปแบบความตองการแนวคิดและหลักการของ

โมเดลสถาปตยกรรมเทคนิคสําหรับการเขียนท่ีมีเสถียรภาพเทคนิคท่ีสําคัญสําหรับคุณภาพซอฟตแวร
เทคนิคการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟตแวร 

 Software development process, defining and formulating requirements,concept and 
principles of architecture modeling, techniques for coding robust programs, important 
software equality, software project management techniques. 

 
090245302 ซอฟตแวรฝงตัว  

 (Embedded Software) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
      สวนประกอบและการทํางานของไมโครคอนโทรเลอร การเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอนโทรเลอร 

สวนประกอบและการทํางานของพีแอลซี ภาษาและฟงกชั่นในการโปรแกรมพีแอลซี ตัวอยางการ
ประยุกตใชงานระบบซอฟตแวรฝงตัว 

      Components and the operation of microcontrollers, components and the 
operation of PLC, programming language and functions for PLC. examples of 
embedded software applications. 
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090245400 การวิเคราะหและการปฏิบัตกิารโครงขายระบบไฟฟากําลัง 

 (Modern Power Grid Analytics and Operations) 
 วชิาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 หลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูลและการปฏิบัติการโครงขายระบบไฟฟากําลังในแบบดั้งเดิม

หลักการพ้ืนฐานเชิงเศรษฐศาสตรของการปฏิบัติการระบบไฟฟากําลังการควบคุมกําลังไฟฟาและความถี่
ทางไฟฟาการควบคุมกําลังรีแอคทีฟและแรงดันไฟฟาการประเมินความมั่นคงทางไฟฟาในสภาวะคงตัว
และสภาวะพลวัตการเชื่อมตอแหลงพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญและแหลงพลังงานแบบกระจายศูนยเขา
กับโครงขายระบบไฟฟากําลังการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการวิเคราะหขอมูลและการปฏิบัติการ
ระบบไฟฟากําลังในยุคของโครงขายอัจฉริยะศูนยควบคุมระบบไฟฟาในยุคของโครงขายอัจฉริยะการนํา
ความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการตัดสินใจของผูปฏิบัติการในศูนยควบคุมโครงขายระบบ
ไฟฟากําลัง 

 Traditional power grid analytics and operations,economic operation of power grids, 
active power and frequency control. reactive power and voltage control,static and 
dynamic security assessments. integration of large-scale renewable energy and 
distributed generation resources. paradigm shift in power grid analytics and 
operationsin the age of smart grids. modern energy control center (SCADA, WAMS, EMS, 
DMS). advanced decision support tools in power grid operations. 
 

090245401 โครงสรางพื้นฐานสําหรับการวัดหนวยทางไฟฟาขั้นสูง 
 (Advanced Metering Infrastructure) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 มิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ ระบบอานมิเตอรไฟฟาอัตโนมัติ (AMR) สถาปตยกรรมของโครงขายสื่อสารสําหรับ

โครงขายไฟฟาอัจฉริยะ การจัดหาขอมูลในการวัดหนวยทางไฟฟา ระบบบริหารจัดการขอมูลในการวัด
หนวยทางไฟฟา (MDMS) กรรมวิธใีนการตอตานการลักลอบใชไฟฟา หนวยสําหรับการวัดแบบเฟสเซอร 
การรวมระบบตาง ๆ เขาดวยกันในโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

 Smart Meters, Automatic Meter Reading (AMR). Communications Network Architecture 
for Smart Grids. Meter Data Acquisition System. Meter Data Management System 
(MDMS). Anti-tampering Methodology. Phasor Measurement Unit (PMU). Smart Grid 
System Integration. 
 

090245402 การจัดการและวิเคราะหขอมูลโครงขายไฟฟา 
 

 (Power System Data Managements and Analyses) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 การจัดการขอมูลและวิเคราหะขอมูลสําหรับงานโครงขายไฟฟา แบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ และ

ฐานขอมูลที่ใช SQL, แบบจําลองขอมูลแบบก่ึงโครงสรางและฐานขอมูลที่ใช XML การเพิ่มสมรรถนะ
และความปลอดภัยของขอมูล การเก็บขอมูลปริมาณมาก ดวย data warehouse การทํา data 
mining การวเิคราะหและคํานวณ ขอมูลขนาดใหญ และการแสดงการขอมูล 

 Data managements and Analyses for power system application. Relational Models and 
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Database using SQL. Semi-Structured Models and Database using XML, Concepts for 
Performance Tuning and Safety. Data warehouse, Data mining, Big Data Analysis. Data 
Visualization. Computation and Data Analyses. 
 

090245120 ทฤษฎีสนามแมเหลก็ไฟฟา 
 (Electromagnetic Field Theory) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 สมการของแมกซเวล สนามท่ีขึ้นกับเวลา การแพรกระจาย คุณลักษณะการไหลของกําลังงานของคลื่น

ระนาบ การหาคําตอบของปญหาคาขอบสําหรับสนามฮารมอนิกสที่ขึ้นกับเวลา ความสัมพันธระหวาง
ทฤษฎีสนามและทฤษฎีวงจรอาทิอุปกรณแบบลัมพและสายนําสัญญาณ 

 Maxwell’s equations, Time-dependent fields: planewave propagation; characteristics 
and power flow. Solution of boundary-value problems for time-harmonic fields, 
Relation between field theory and circuit theory: lump elements and transmission 
lines. 
 

090245121 ทฤษฎีขาวสารและการเขารหัสขอมูล 
 (Information Theory and Source Coding) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 ขอมูลเปนชวงแบบไรความจําเอนโทรปการเขารหัสเอนโทรปและขอจํากัดของสมรรถนะขอมูลตอเนื่อง

แบบมีความจําการควอนไทซสัญญาณเสียงการเขารหัสแบบดิฟเฟอเรนเชียลและการทํานายแบบเชิงเสน
ทฤษฎีการผิดเพ้ียนของอัตรามาตรฐานการเขารหัสสัญญาณเสียง 

 Discrete memoryless sources. entropy. entropy coding and performance limits, 
continuous sources with memory. speech quantization, differential encoding and linear 
prediction. rate distortion theory. standards of speech coding. 
 

090245122 โครงขายสื่อสารโทรศัพทเคลื่อนที ่
 (Mobile Radio Networks) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 

แนะนําโครงขายการสื่อสารเคลื่อนท่ี ระบบการกระจายสเปกตรัมและการนํามาใชงานในโครงขาย
ฐาน CDMA ระบบ WCDMA/UMTS สถาปตยกรรม องคประกอบ ทางเลือกและหลักการในการ
ออกแบบ การเปรียบเทียบกับระบบโครงขายเซลลูลาร 2G แนะนําโครงขาย 4G โครงขายการสื่อสาร
เคลื่อนที่ระบบ WLANs ที่ใชมาตรฐาน IEEE 802.11พ้ืนฐานของระบบชั้น PHY ตลอดจนการเขาถึงสื่อ
และโครงขายทั้ งหมดในภาพรวม  โครงสรางพ้ืนฐานในการออกแบบ MAC แบบไรสาย 
แนะนํา Bluetooth (802.15.1)  และ ZigBee (802.15.4) สําหรับการสื่อสารระยะสั้น การใชงาน
โครงขายเซ็นเซอรไรสายและการบริหารจัดการโครงขาย 
      Introduction of mobile radio networks. The spread spectrum systems and their 
usage in CDMA-based networks. The WCDMA/UMTS networks including its architecture, 
the used entities, and the system design choices and principles behind. 
Comparisons to 2G cellular networks. Introduction to 4G network. WLANs based on the 
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IEEE 802.11 standard. Basic aspects of the physical layer as well as the medium access 
and issues of whole networks. The basic foundations of wireless MAC designs. 
Introduction to Bluetooth (802.15.1) and ZigBee (802.15.4) as the short range 
communications. Wireless Sensor Network: applications and network management. 
 

090245123 ระบบสื่อสารไรสายแบนดกวาง 
 (Broadband Wireless Communication Systems) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 แนะนําสูการสื่อสารไรสายดิจิตอลแบบจําลองชองสัญญาณแบบไมตอเนื่อง หลักการของเทคนิคการ

มัลติเพล็กซหลายความถ่ีเชิงตั้งฉาก การแทนดวยฟูเรียร การสื่อสารแบบหลายคลื่นพาหการพัฒนา
ระบบดวยเทคนิค FFTสัญญาณเติมหนาแบบวนออฟเซทของเวลาและความถ่ีการเขาจังหวะสัญญาณ
ทางเวลาและความถ่ีการประมาณคาชองสัญญาณการวิเคราะหความนาจะเปนในการตัดสินบิตผิดพลาด
ตัวอยางระบบท่ีใชเทคนิค OFDM หลักการของระบบสื่อสาร CDMA แบบจําลองชองสัญญาณใน
ระบบสื่อสาร CDMA โครงสรางเครื่องรับแบบ Synchronous และ Asynchronous 

 Introduction to digital communications, discrete channel models, principles of 
orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), Fourier representation. multicarrier 
transmission, implementation by fast Fourier transform (FFT). cyclic prefix, timing and 
frequency offset, timing and frequency synchronization. channel estimation, probability 
of error analysis, OFDM systems examples, principles of code division multiple access 
(CDMA), CDMA transmission channel models, receiver structures for synchronous and 
asynchronous transmissions, multicarrier. 
 

090245124 วิศวกรรมสายอากาศ 
 (Antenna Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 ชนิดและพารามิเตอรของสายอากาศ การวิเคราะหสายอากาศแบบตางๆ ไดแก สายอากาศแบบ

เสนลวด สายอากาศแบบชองเปด ตัวสะทอนสายอากาศแบบไมโครสตริปและสายอากาศแบบชวง
ความถ่ีกวาง แนวคิดเรื่องการอารเรยสายอากาศ ระบบสายอากาศและเทคนิคการวัด 

 Antenna types and parameters. Antenna analysis: wire antennas; Aperture 
antennas; Reflectors, Microstrip antennas and broadband antennas, Concept of 
antenna arrays, Antenna systems and measurement techniques. 
 

090245125 เคร่ืองมือและวิธีการออกแบบดเีอสพ ี
 (DSP Design Methodologies and Tools) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 แนะนําการประมวลสัญญาณดิจิตอลและตัวประมวลสัญญาณภาษาที่ใชในการออกแบบอาทิ VHDL, 

C/C++ และ  Matlab เทคโนโลยีที่ใชสรางอาทิ ASICs, FPGAs และตัวประมวลสัญญาณการออกแบบ
ระดับสูงอาทิการสรางรหัสและการสังเคราะหฮารดแวร 

 Introduction to digital signal processing and processors; design languages: VHDL, C/C++, 
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and Matlab; implementation technologies.  ASICs, FPGAs, and processors;  high level 
design:  code generation and hardware synthesis. 
 

090245126 การสื่อสารสื่อประสม 
 (Multimedia Communications) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 ชนิดของสัญญาณอาทิรูปภาพวิดีโอและสัญญาณเสียงการควอนไทซและการเขารหัสการบีบอัดการ

สงผานและการโมเดลสัญญาณการสรางและการสังเคราะหสัญญาณสื่อประสมมาตรฐาน JPEG, MPEG-
xx, H.26x และ DVD 

 Signal types: images, video and audio; quantization and coding; compression; 
transmission and signal modeling, composition and synthesis of multimedia signals, 
JPEG, MPEG-xx, H.26x and DVD standards. 
 

090245127 สถาปตยกรรมวีแอลเอสไอ 
 (VLSI Architecture) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 

 
วงจรรวมขนาดใหญ (VLSI) กฎของมัวและกฎของจอย พ้ืนฐานของวงจร CMOS การออกแบบวงจร
ดิจิตอลที่ใช CMOS อาทิทรานซิสเตอรแบบ MOS และเทคนิคการออกแบบวงจร CMOS พื้นฐาน การ
หาคาที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบวงจร เทคนิคการแมปปงและการสราง 

 

Introduction to very large scale integrated circuits (VLSI):  Moore’s law and Joy’s law, 
Basics of CMOS and digital CMOS design: MOS transistors; CMOS circuit techniques, 
Basics of optimization for circuit design, Mapping and implementation techniques. 
 

090245128 การออกแบบอลักอลิทึมของเครื่องรับระบบดจิิตอล 
 (Algorithm Design of Digital Receivers) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 การออกแบบอัลกอริทึมสําหรับเครื่องรับดิจิตอลการมอดูเลชั่นแบบจําลองเครื่องรับสงดิจิตอล หลักการ

เครื่องรับดิจิตอลการสุมคาแบบแถบความถ่ีผาน  เครื่องรับแบบ ML สําหรับพารามิเตอรสําหรับเขา
จังหวะสัญญาณแบบคงที่การสรางอัลกอริทึมการเขาจังหวะสัญญาณอยางเปนระบบตามเงื่อนไข ML
อัลกอริทึมแบบดิจิตอลสําหรับการกูกลับจังหวะเวลาการปรับจังหวะเวลาดวยการประมาณคาในชวง 
การปรับอัตราความเร็วและการมอดูเลชั่น การเขาจังหวะความถ่ีการประมาณคาความถ่ี การวิเคราะห
ประสิทธิภาพของอุปกรณเขาจังหวะสัญญาณ แบบจําลองชองสัญญาณที่จางหาย เครื่องรับสัญญาณที่
เหมาะสมสําหรับชองสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา    

 Algorithm design of digital receivers, modulation,. general digital transceiver model, 
digital receiver principles, bandpass sampling, optimum ML receiver for constant 
synchronization parameters, systematic synthesis of synchronization algorithms based 
on the ML criteria, digital algorithm for timing recovery, timing adjustment by 
interpolation, rate adaptation and modulation, phase synchronization, frequency 
estimation, synchronizer performance analysis, fading channel models, optimum 
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receiver for time varying channels. 
 

090245129 วิทยาการรหัสลับ 
 (Cryptography) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 วิทยาการรหัสลับแบบดั้งเดิมกุญแจลับแบบสมบูรณ และเอนโทรปตัวศูนยแบบบล็อกอยางรวดเร็ว 

ปญหาการอางอิงทฤษฎีตัวเลข การเขารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะระบบลายเซ็นแบบดิจิตอล 
 Classical cryptography, entropy and perfect secrecy, fast block ciphers, number 

theoretic reference problems, public-key encryption, digital signature schemes. 
 

090245130 สถาปตยกรรมของระบบและหนวยประมวลผลของอุปกรณโทรศัพท เคลื่อนที ่
 (System and Processor Architectures for Mobile Devices) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 ความตองการการประมวลผลในอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่หลักการของการสื่อสารไรสายที่ยืดหยุน

เทคโนโลยีซิลิกอนสถาปตยกรรมหนวยประมวลผลพื้นฐานการเพ่ิมความเร็วประมวลผล และการ
ประมวลผลคูขนานในหนวยประมวลผลหนวยประมวลผลที่มีชุดคําสั่งเจาะจงกับงานประยุกต ASIP ที่
สามารถปรับเปลี่ยนคาไดสถาปตยกรรมของระบบบนชิพแบบหลายหนวยประมวลผลการออกแบบ 
MPSoC 

 Processing requirements in mobile devices, flexible radio concepts, silicon technology 
issues, fundamental processor architectures, execution speed-up and parallelism in 
processors, application specific instruction set processors (ASIPs), reconfigurable ASIPs 
(rASIP), multi-processor systems-on-chip (MPSoC) architectures, MPSoC design. 
 

090245131 ทฤษฎีการตรวจจับและการประเมิน 
 (Estimation and Detection Theory) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีการตรวจจับและการประเมินการตัดสินใจแบบไบนารีอาทิการสังเกตแบบครั้งเดียว

และหลายครั้งทฤษฎีการตัดสินใจแบบผสมการประมาณแบบ MLและแบบ MAPการสงสัญญาณแถบ
ผานบนชองสัญญาณที่ไมแปรกับเวลาโครงสรางเครื่องรับสําหรับสัญญาณ PAM 

 Fundamentals of estimation and detection theory; binary decisions: single and multiple 
observations; composite decision theory; ML and MAP estimations; passband 
transmission over time invariant channels; receiver structure for PAM signals. 
 

090245132 ปญหาพิเศษสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 (Special Problems in Communication Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 การแกปญหาดานวิศวกรรมโทรคมนาคมท่ีไดรับมอบหมาย การเรียนผานการฝกแกปญหาจริง 

(Problem-Based Learning) การรายงานความคืบหนาของการแกปญหา การทบทวนและปรับทิศ
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ทางการทํางาน การรับฟงความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งจากนักศึกษาคนอ่ืนๆ การเขียน
รายงานเชิงเทคนิค 

 Problem solving for topics in the field of communications engineering, Problem-based 
learning concept, Progress presentation, Review and checking of project status, 
Application of suggestions and comments from supervising lecturers and classmates, 
Writing of technical report. 
 

090245133 ซอฟตแวรและโครงขายวิทยุคอกนิทีฟ 
 (Software-Defined Radio and Cognitive Radio Network) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 การใชสเปกตรัมและกฎขอบังคับ ระบบวิทยุกําหนดดวยซอฟตแวรการตรวจจับสเปกตรัม โครงขายวิทยุ

คอกนิทีฟและสถาปตยกรรม เทคโนโลยีการเขาถึงคลื่นความถ่ีแบบไดนามิกและข้ันตอนวิธ ี
สถาปตยกรรมโปรโตคอลวิทยุคอกนิทีฟ โครงขายคอกนิทีฟ  มาตรฐานสําหรับวิทยุคอกนิทีฟ การรักษา
ความปลอดภัยโครงขายวทิยุคอกนิทีฟ 

 
 
 
 
 

     Spectrum usage and regulation. Software-defined radios. Spectrum sensing. 
Cognitive radio network and architectures. Dynamic spectrum access technologies and 
algorithms. Cognitive radio protocol architectures. Cognitive networking. Standard for 
cognitive radios. Cognitive radio network security. 
 

090325134 หัวขอพเิศษทางดานวิศวกรรมโทรคมนาคม 
 (Advanced Topics in Communication) 
 วชิาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมโทรคมนาคมช้ันสูง หัวขอที่คัดเลือกพิเศษในการสื่อสารไรสาย โครงขายการ

สื่อสาร เทคโนโลยีฟรอนทเอนดคลื่นความถี่วิทยุ หรือเทคโนโลยีไมโครเวฟ 
 Advanced topics in Communications, Selected topics in Wireless Communications, 

Networking, RF frontend technology, Microwave Technology. 
 

090245220 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 
 (Power Electronics) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง คุณสมบัติเชิงอุดมคติและเชิงปฏิบัติของคอนเวอรเตอรชนิดจัดเรียง

กระแสสลับไปกระแสตรง คอนเวอรเตอรชนิดจัดเรียงกระแสตรงไปกระแสตรงคอนเวอรเตอรชนิด
จัดเรียงกระแสตรงไปกระแสสลับหรืออินเวอรเตอรคอนเวอรเตอรชนิดจัดเรียงกระแสสลับไปกระแสสลบั
วงจรสนับเบอรและคอนเวอรเตอรชนิดซอฟทสวิทช ความผิดเพ้ียนของระบบจายกําลังไฟฟา 

 Power electronics components: idealized and real behavior of AC-DC converters; 
DC-DC converters; DC-AC converters or inverters; AC-AC converter; snubber circuit and 
soft-switching converters; distortion in electrical power supply system.  
 

090245221 รีเลยปองกันระบบไฟฟา 
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 (Protective Relaying) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 กฎขอบังคับและมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับชาติและนานาชาติ ภัยจากกระแสไฟฟา 

มาตรการการปองกันสําหรับการฉนวนแรงดันต่ําที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงและโดยออม มาตรการการ
ปองกันสําหรับการฉนวนไฟฟาแรงสูง การปองกันสายสงและเคเบิลจากโหลดเกินและการลัดวงจร 
อุปกรณการปองกันและโหมดการทํางาน ระบบการปองกันสําหรับหมอแปลงไฟฟา มอเตอร และเครื่อง
กําเนิดไฟฟา 

 National, regional and worldwide safety regulations and standards, Risk of electric 
currents. Protective measures of low voltage installations against direct and indirect 
contact, Protective measures of  high voltage installations, Protection of lines and 
cables against overload and short circuits, Protective equipment’s and their modes of 
action, Protection systems for transformers, motors and generators. 
 

090245222 ความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา   
 (Power System Reliability) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 หลักการเบื้องตนของทฤษฎีความนาจะเปนและความเชื่อถือได   การประเมินความเชื่อถือไดของระบบ

กําลังผลิตไฟฟา   การประเมินกําลังสํารองขณะปฏิบัติการ   การประเมินความเช่ือถือไดของทั้งระบบ
ผลิตและระบบสายสงรวมกัน   การประเมินความเช่ือถือไดของระบบจําหนาย   และการประเมินมูลคา
ของความเช่ือถือได 
Basic probability theory and reliability concepts; Generating capacity reliability 
evaluation; Operating reserve assessment; Composite system reliability evaluation; 
Substation reliability evaluation; Distribution system reliability assessment; Reliability 
worth assessment. 
 

090245223 ภาวะชั่วครูในระบบไฟฟากําลัง 
 (Electrical Transients in Electrical Power Systems) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 หลักการพ้ืนฐานของภาวะชั่วครูในระบบไฟฟากําลัง ภาวะชั่วครูเนื่องจากการตัดตอวงจรไฟฟา การหนวง

การเกิดออสซิลเลชั่นแบบชั่วครู ภาวะผิดปกติชั่วครูเนื่องจากการตัดตอวงจรไฟฟา ภาวะช่ัวครูในระบบ
ไฟฟาแบบสามเฟส ภาวะชั่วครูในสายสงไฟฟากําลัง คุณลักษณะของอุปกรณไฟฟาภายใตภาวะชั่วครู 
ปรากฏการณและผลจากการเกิดฟาผา การปองกันระบบและอุปกรณไฟฟาจากการเกิดภาวะแรงดันเกิน
ชั่วครู 

 Fundamental of electrical transients, Switching transients, Damping of transient 
oscillation, Abnormal switching transients, Transients in three-phase circuits, Transients 
on transmission lines, Behavior of equipment under transient conditions, Lightning, 
Protection of systems and equipment against transient over voltages. 
 

090245224 ระบบเก็บพลังงานแบตเตอร่ี 
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 (Battery Storage Systems) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
      พื้นฐานเบ้ืองตนของแบตเตอรี่ พื้นฐานของเคมีไฟฟา แบตเตอรี่แบบปฐมภูมิแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ

ระบบจัดการแบตเตอรี่แบบจําลองแบตเตอรี่ตัวอยางการใชงานแบตเตอรี ่
      Fundamentals of battery, basics of electrochemistry, primary battery, secondary 

battery, battery management system, battery model, application of battery. 
 

090245225 ตวัขับเคลื่อนสวิตชรีลัคแตนซ 
 (Switched Reluctance Drives) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 พ้ืนฐานของชุดขับเคลื่อนรีลัคแตนซ การออกแบบมอเตอรสวิตชรีลัคแตนซ วงจรแปลงผันสําหรับ 

มอเตอรสวิตชรีลัคแตนซการควบคุมตัวขับเคลื่อนสวิตชรีลัคแตนซ การควบคุมแบบไรตัววดัตําแหนง การ
ใชงานตัวขับเคลื่อนสวิตชรีลัคแตนซ 

 Fundamentals of switched reluctance drives, design of switched reluctance motors, 
converter for switched reluctance motors, control of switched reluctance motor, 
sensorless control, applications of switched reluctance drives. 
 

090245226 ยานยนตไฟฟา 
 (Electric Vehicles) 
 วชิาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 หลักการและโครงสรางยานยนตไฟฟาและยานยนตไฟฟาแบบลูกผสม ระบบขับเคลื่อน ระบบเก็บ

พลังงาน ระบบกําเนิดพลังงาน เทคโนโลยียานยนตไฟฟาแบบตางๆ 
      Principle and structure of electric vehicles and hybrid electric vehicles, propulsion 

system, energy storage system, generating system, different technologies of electric 
vehicles. 
 

090245227 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
 (Selected Topics in Electrical Power Engineering) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 Prerequisite: None 
 วิชานี้จะครอบคลมุถึงเนื้อหาที่อยูในความสนใจทางดานวิศวกรรมไฟฟากําลัง ตามการคัดเลือก

ของผูสอน 
 The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of 

electricalpower engineering. 
 

090245228 ระบบขับเคลื่อนไฟฟา 
 (Electrical Drive System) 
 วชิาบังคับกอน: ไมม ี
 บทนําเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฟฟา ทฤษฎีพื้นฐานของการเคลื่อนท่ีทางกล คอนเวอรเตอรสําหรับระบบ
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ขับเคลื่อนไฟฟา ระบบขับเคลื่อนกระแสตรงและการควบคุม ระบบขับเคลื่อนซิงโครนัสและการควบคุม 
ระบบขับเคลื่อนเหนี่ยวนําและการควบคุม ระบบขับเคลื่อนสวิตชรีลัคแตนซและการควบคุม 

 Introduction to electrical drive systems, fundamental theory of mechanical motion, 
power electronics converters for electrical drives, DC drive system and its control, 
synchronous drive system and its control, induction drive system and its control, 
switched reluctance system and its control. 
 

090245229 การบริหารสินทรัพยระบบไฟฟากําลัง 
 (Asset Management of Electrical Power System) 
 วชิาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite: None 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุปกรณไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟาแรงสูง การเสื่อมสภาพของอุปกรณ

ไฟฟาแรงสูง กลยุทธการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแรงสูง การตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟา
กําลัง การตรวจสอบและบํารุงรักษาสวิทชตัดตอนไฟฟาแรงสูง การประเมินอายุการใชงานของอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง การบํารุงรักษาเชิงปองกันและการบํารุงรักษาเชิงสภาพของอุปกรณไฟฟาแรงสูง วิธีการ
ประเมินสภาพอุปกรณไฟฟาแรงสูง การบริหารความเสี่ยงในการใชงานและบํารุงรักษาอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง การบริหารจัดการวัสดุสํารองคงคลัง การวิเคราะหความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรในการใช
งานอุปกรณไฟฟาแรงสูง 

 Introduction to high voltage equipment and substation, Aging and degradation of high 
voltage equipment, Maintenance strategies applied to high voltage equipment, 
Inspection and maintenance of power transformer, Inspection and maintenance of 
power circuit breaker, Useful lifetime assessment of high voltage equipment, Preventive 
and condition-based maintenance of high voltage equipment, Condition assessment of 
high voltage equipment, Risk management of utilization and maintenance of high 
voltage equipment, Inventory control of spare part, Economic analysis of high voltage 
equipment utilization. 

  
090245230 การมอนิเตอร ควบคุมและปองกันระบบไฟฟากําลัง 

 (Power System Monitoring, Control and Protection) 
 วชิาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับซิงโครเฟสเซอร  เทคโนโลยีซิงโครเฟสเซอรและศูนยขอมูลเฟสเซอรตาม

มาตรฐานสากล  ตําแหนงทําเลที่เหมาะสมตอการติดตั้งซิงโครเฟสเซอรในระบบไฟฟา  ระบบการวัดคา
และสังเกตุการณที่คลอบคลุมพื้นที่ในวงกวาง  เปาประสงคของการมอนิเตอร ควบคุมและปฏิบัติการใน
ระบบไฟฟา  องคประกอบของการปฏิบัติการระบบไฟฟากําลัง  ปรากฏการณทางพลวัตในระบบไฟฟา  
เทคโนโลยีทางดานการมอนิเตอรและแสดงผล   เทคโนโลยีทางดานการควบคุมแบบปองกันลวงหนาและ
แบบฉุกเฉิน  เทคโนโลยีทางดานการปองกันไฟฟาดับใหอยูในวงพ้ืนที่จํากัด   การประยุกตใชซิงโครเฟส
เซอรในการประเมินความปลอดภัยทางพลวัตในแบบออนไลน 

 Introduction to synchrophasors, Standards on synchrophasors (PMU) and phasor data 
concentrators (PDC),  Optimal placement of synchrophasors, Wide-area measurement 
systems (WAMS),  Requirements for monitoring, control and operation,  Framework for 
power system operation,  Power system dynamic phenomena,  Monitoring and 
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visualization technologies,  Preventive and emergency control technologies,  Protection 
technologies against blackouts,  Online dynamic security assessment applications. 

  
090245231 ระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย 

 (Distributed Generation Systems) 
 วชิาบังคับกอน: ไมมี  
 Prerequisite: None 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย  เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟาแบบกระจาย

ศูนย  เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  การ
เช่ือมตอระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนยเขากับโครงขายไฟฟาหลัก  ระบบจําหนายไฟฟาที่แอคทีฟ   
ผลกระทบทางเทคนิคจากการเชื่อมตอระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนยในระบบจําหนายไฟฟา 
ยกตัวอยางเชน  ผลกระทบทางดานการสูญเสียพลังงานในสายสง  ผลกระทบทางดานแรงดันไฟฟา  
ผลกระทบทางดานความนาเชื่อถือของระบบไฟฟา  ผลกระทบทางดานระบบปองกันอุปกรณไฟฟา  
ผลกระทบทางดานการไหลของไฟฟา  รวมถึงดานการประยุกตใชในระบบโครงขายอัจฉริยะ  และ
มุมมองดานเศรษฐศาสตรของระบบการผลิตไฟฟาแบบกระจายศูนย 

 Introduction to distributed generation (DG),  Technologies of DG: conventional and 
renewable technologies,  Grid interconnection,  Active distribution networks,  Technical 
impacts of distributed generation on distribution systems: loss, voltage profile, 
reliability, protection, power flow,  Smart grids with DG,  Economics aspects. 
 

090245232 เคร่ืองจักรกลไฟฟา 
 (Electrical Machine) 
 วชิาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 หมอแปลง: โครงสรางและการทํางาน วงจรสมมูลย พฤติกรรมการทํางาน หมอแปลงสามเฟส

เครื่องจักรกลกระแสตรง: โครงสรางและวิธีการทํางาน วงจรสมมูลย สมการแรงดัน พฤติกรรมการ
ทํางาน คอมมูเตชัน อาเมเจอรรีแอคชันทฤษฎีสนามแมเหล็กหมุนและการสรางสนามแมเหล็กหมุน 
เครื่องจักรกลเหนี่ยวนํา: วงจรสมมูลย พฤติกรรมการทํางาน แผนผังวงกลม โรเตอรกรงกระรอก การ
ปรับความเร็ว เครื่องกําเนิดไฟฟาเหนี่ยวนําเครื่องจักรกลซิงโครนัส: วงจรสมมูลย การทํางานกับ
เครือขายไฟที่คงท่ี เครื่องจักรกลซิงโครนัสแบบกระตุนถาวรเครื่องจักรกลไฟฟาแบบพิเศษเบ้ืองตน 

 Transformer: construction and mode of operation, equivalent circuit diagram, operating 
behaviors and three-phase transformer; DC machine: construction and method of 
operation, equivalent circuit diagram, voltage equation, operational behavior, 
commutation, armature reaction; rotating field theory and construction of a rotating 
field; induction machine: equivalent circuit diagram, operational behavior, circle 
diagram, squirrel- cage rotor, speed adjustment and induction generator; synchronous 
machine: equivalent circuit diagram, operation at the rigid network and permanently 
excited synchronous machines; introduction to special machines. 
 

090245320 สถาปตยกรรมซอฟตแวร 
 (Software Architecture) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
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 Prerequisite: Department Permission 
 แนวคิดสําหรับหนวยโปรแกรมความสัมพันธที่มีคุณคาสําหรับการออกแบบระบบซอฟตแวรใน

โปรแกรมประยุกตดานตางๆ แนวทางรวมกันของภาษาสถาปตยกรรมสําหรับการสรางระบบซอฟตแวร 
ความเปนทองถ่ินลําดับชั้นเชิงวัตถุทั่วไประบบยอยและกระบวนการแบบพรอมกันการบํารุงรักษา การ
แกปญหาแบบวศิวกรรมยอนรอย ตัวอยางจากโปรแกรมประยุกตดานตางๆระบบโตตอบระบบฝงตัว 

 Concepts for program units,  mutual relations valuable for the design of software 
systems in any application area, integrated approach of an architecture Language for 
structuring a software system, locality, hierarchical layering, object-orientation, generosity, 
subsystems, concurrent processes, maintenance, reengineering problems, examples from 
different application domains, interactive systems, embedded systems. 

 
090245321 การตรวจสอบโมเดลซอฟตแวร 

 (Software Model Checking) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: none 
 การวิเคราะหคุณสมบัติความถูกตองของระบบซอฟตแวรที่มีความซับซอน การศึกษาเทคนิค

วิธีการหาคาที่เหมาะท่ีสุด ตรรกศาสตรเชิงกาลเวลาออโตมาตา การสรางตัวแบบของระบบพรอมกัน 
ขั้นตอนวิธ ีการกําหนดสาระสําคัญไดอะแกรมการตัดสินใจแบบทวิภาค การลดอันดับบางสวน เทคนิค
แบบแฮช การวิเคราะหแบบสถิต และเครื่องมือซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหคุณสมบัติความถูกตอง
ของระบบซอฟตแวร 

 Model-checking techniques for the automated analysis of correctness properties of 
complex software systems, optimization techniques that make model checking 
verification techniques of industrial relevance, temporal logic, automata, modeling of 
concurrent systems, algorithms, abstraction, binary decision diagrams, partial-order 
reduction, hashing techniques, static analysis, and software tools for software model 
checking. 

 
090245322 คอมพิวเตอรกราฟฟก 

 (Computer Graphics) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
      บทนําเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟฟก ความเขาใจเบื้องตนและแนวคิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

กราฟฟกแบบสองมิติและสามมิติ การใชเครื่องมือซอฟตแวรพ้ืนฐานสําหรับงานคอมพิวเตอรกราฟฟกแบบ
สองและสามมิติเพ่ือสรางสื่อกราฟฟกอยางมีประสิทธิภาพ 

      An introduction to computer graphics, understanding of the background and 
concepts of 2D and 3D computer graphics technologies, using standard 2D and 3D 
graphics librariesfor efficient graphics content generation. 
 

090245323 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรเชิงปฏิบัต ิ
 (Selected Topics in Practical Computer Science) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
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      หัวขอและประเด็นเนื้อหาข้ันสูงที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรในสาขา
วิศวกรรมระบบซอฟตแวร 

      Advanced topics in practical perspective related to the computer technology in the 
field of software systems engineering. 
 

090245324 การโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 (Introduction to Human-Computer Interaction) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 การออกแบบการโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การตอบโตระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอรดวยสื่อประเภทภาพและตัวอักษร การตอบโตระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรดวยภาษา
กาย เทคโนโลยีสภาพแวดลอมเสมือนเพ่ือการตอบโตระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 Designing the human-computer interaction, human-computer interaction using 
graphics and text, human-computer interaction using natural body gesture, augmented 
technology for human-computer interaction. 

 
090245325 เรื่องคัดเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบซอฟตแวร 

 (Selected Topics in Software Systems Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 หัวขอและประเด็นเนื้อหาขั้นสูงที่เก่ียวของกับระบบซอฟตแวรตางๆ ในสาขาวิศวกรรมระบบ

ซอฟตแวร 
 Advanced topics in software systems relevant to software systems engineering. 

 
090245326 ระบบโมเดลและเทคโนโลยีฐานขอมูลขั้นสูง  

 (Advanced Database Models and Technologies) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
      โมเดลฐานขอมูลและระบบฐานขอมูลยุคใหม การสรางโมเดลขอมูลเชิงสัมพันธดวยภาษาเอสคิวแอล 

การสรางโมเดลขอมูลกึ่งโครงสรางดวยภาษาเอ็กซเอ็มแอล การบริหารรายการเปลี่ยนแปลงของฐานขอมูล 
การปรับแตงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการสรางฐานขอมูล  

      modern database models and systems, yet scientifically based level. relationalmodels 
and database using SQL, semi-structured models and database using XML, database 
transaction management, concepts for performance tuning and safety in database 
implementation. 
 

0905245327 การสื่อสารยุคใหม 
 (Modern Communications) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 

 
ทฤษฎีสัญญาณไฟเบอรออพติคและสัญญาณวิทยุ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสายและไรสายยุคใหมการ
เปรียบเทียบระหวางสื่อกลางตางๆสําหรับการกระจายสัญญาณวงกวาง  
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The theory of optical fiber and radio signals, modern wireless and fixed communication 
technologies, comparison of various media for broadband communications.  
 

090245328 ความเชื่อถือไดของซอฟตแวร 
 (Software Reliability) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
      หลักการพ้ืนฐานและเทคนิคสําหรับการคนหาและแกไขความผิดพลาดตางๆ ในระบบซอฟตแวร

แนวคิดและวิธีการทดสอบอยางเปนระบบวิธีการการทวนสอบโปรแกรมอัตโนมัติการกําหนดคณุลกัษณะ
โปรแกรมและขั้นตอนวิธกีารทดสอบแบบจําลอง การวิเคราะหการไหลของขอมูล 

 Introduction to basic principles and techniques for finding and correcting errors in 
software systems, concepts and methods of systematic testing, model-checking methods 
for automatic program verifications, data-flow analyses. 

 
090245329 วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุด 

 (Optimization Methods) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 ทฤษฎีความซับซอนเอ็นพีบริบูรณการโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร วิธีซิมเพล็กซภาวะคูกันการวิเคราะห

ความออนไหว กําหนดการเชิงจํานวนเต็มวิธีแตกกิ่งและกําหนดขอบเขตวิธีการแตกก่ิงและตัดการ
โปรแกรมแบบเงื่อนไขบังคับการคนหาแบบเฉพาะที่ อัลกอริทึมเชิงวิวัฒนา การหาคาดีที่สุดแบบไมเปน
เชิงเสน 

 Complexity theory, NP-completeness, linear programming, simplex algorithm, 
duality, sensitivity analysis, integer programming, branch and bound algorithm, branch 
and cut algorithm, constraint programming, local search, genetic algorithm, nonlinear 
optimization. 

 
090245330 ระบบแบบกระจาย และเทคโนโลยีกริด 

 (Distributed Systems and Grid Technology) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 ระบบแบบกระจาย การประมวลผลแบบขนาน เทคโนโลยีกริด พ้ืนฐานทางโครงสรางสถาปตยกรรม

แบบตางๆ ซอฟตแวรตัวกลาง ความปลอดภัย การบริหารระบบ การสรางระบบคอมพิวเตอรคลัสเตอรเล็ก 
อัลกอริทึมสําหรับวางแผนจัดการโหลดเพ่ือใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด  

 Distributed systems, parallel computation, grid technology, distinct computing 
environments, system architecture, middleware, security, system management, 
implementation of a small-sized computer cluster, scheduling policies to optimize resource 
utilization 

 
090245331 ความปลอดภัยในระบบเครือขาย 

 (Network Security) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
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 Prerequisite: None 
 การเฝาสังเกตระบบเครือขาย ความรูพื้นฐานและการใชงาน ในสวนของความปลอดภัยของระบบ

เครือขาย อุปกรณดานความปลอดภัยของระบบเครือขาย ความปลอดภัยของเครือขายอินเตอรเน็ตใน
มุมมองการไหลของกลุมขอมูล ความผิดปกติในเครือขายนโยบายดานความปลอดภัย การตรวจสอบความ
ปลอดภัย การกอการรายไซเบอร 

 The fundamental of network monitoring, the knowledge and practice of network 
security, Internet security from the packet flow aspect, abnormalities within the network, 
security Policies, security Audits, cyber Terrorism. 

 
090245332 การมองเห็นจักรกล 

 (Machine Vision) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 บทนําเก่ียวกับเทคโนโลยีการมองเห็นจักรกล สวนประกอบพ้ืนฐานตางๆ ในระบบการมองเห็นจักรกล 

การประยุกตใชการมองเห็นจักรกลในงานตางๆ ทางดานวิศวกรรมและในอุตสาหกรรมอื่นที่เก่ียวของ 
 Introduction about the machine vision technology, basic components in machine 

vision systems, application of machine vision in the fields such as engineering and related 
industries. 

 
090245333 การประมวลผลแบบคลาวด  

   (Cloud Computing) 
 วิชาบังคับกอน: ไมม ี
   Prerequisite: None 
 วิชานี้จะแนะนําแนวคิดของการประมวลผลแบบคลาวด และความสามารถของระบบ โดยครอบครุม

ถึงรูปแบบบริการหลายๆแบบ เชน Iaas, Paas, Saas, และ BPaas วิชานี้ยังพูดคุยถึงความปลอดภัยบน
คลาวด การทําการประมวลผลอยางประสิทธภิาพสูง และการวิเคราะหขอมูล Big Data นักศึกษาจะเรียนรู
ดวยแบบฝกหัดอยางเขมขน ที่จะทําใหเรียนรูการกําหนดคาของระบบ การสรางซอฟตแวร และการรวม
บริการตาง ๆ ในระบบงานธุรกิจใหไปทํางานอยูบนคลาวด 
This is a hands-on comprehensive course of Cloud concepts and capabilities. Various 
Cloud service models includes Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS), Software as a Service (SaaS), and Business Process as a Service (BPaaS). The course 
also discusses the Cloud security model and associated challenges and introduces High 
Performance Computing and Big Data support capabilities. Through hands-on assignments 
and projects, students will learn how to configure and program IaaS services, how to 
develop Cloud-based software applications on top of various Cloud platforms, how to 
integrate application-level services built on heterogeneous Cloud platforms, and how to 
leverage SaaS and BPaaS solutions to build comprehensive end-to-end business solutions 
on the Cloud.  
 

090245334 การประมวลผลภาพดิจิตอล 
 (Digital Image Processing)  
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
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 Prerequisite: None 
 ความรู เ บ้ืองตนเกี่ยวกับการประมวลผลภาพดิจิตอล การแปลงระบบสีของภาพ การทํา 

thresholding การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การลดสัญญาณรบกวนในภาพ การทํา sampling และ 
quantization การแบงบริเวณของภาพ การหาขอบของภาพ การประมวลผลภาพโดยใชทฤษฎีที่วาดวย
รูปราง การกรองภาพและการทํา correlation การแปลงภาพเชน การแปลงฟูเรียรแบบไมตอเน่ือง การ
แปลงโคไซนแบบไมตอเนื่อง การดึงคุณลักษณะของภาพการรูจําภาพ การซอนทับภาพโดยการกําหนด
ตําแหนง การจําแนกขอมูลภาพ  

 Introduction to digital image processing, image color conversion, image thresholding, 
image enhancement, noise reduction and restoration, image sampling and quantization,  
image segmentation, edge detection, morphological image processing, image filtering and 
correlation, image transforms such as discrete Fourier transform (DFT) and discrete cosine 
transform (DCT), feature extraction, image recognition, image registration, image 
classification.  

 
090245335 การประมวลผลภาพดิจิตอลขั้นสูง 

 (Advanced Digital Image Processing) 
 วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 Prerequisite: None 
 การประมวลผลภาพดิจิตอลข้ันสูงการบีบอัดภาพเชนJPEG และ PEG2000 การปองกันลิขสิทธิ์ของ

ภาพ การเขารหัสภาพเพื่อความปลอดภัย การเรียนรูโดยการปฏิบัติและสืบคนจากอัลกอริท่ึมการ
ประมวลผลภาพใน Matlab การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางโปรเจ็คใหมเก่ียวกับการประมวลผลภาพ 

Advanced digital image processing, image compression such as JPEG and JPEG 2000, 
image copyright protection, image encryption, Learning by implementing and investigating 
image processing algorithms in Matlab, Research and development of new image 
processing projects. 

 
090245420 การบริหารสินทรัพยและระบบอัตโนมัติในสถานีไฟฟา 

 (Asset Management and Substation Automation) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite: Department Permission 
 บทนําเก่ียวกับระบบไฟฟาอัจฉริยะในระบบไฟฟากําลัง อุปกรณไฟฟาแรงสูงและสถานีไฟฟา การ

เสื่อมสภาพของอุปกรณไฟฟาแรงสูง สถิติความผิดปกติเสียหายและการประเมินอายุใชงานของสินทรัพย
และอุปกรณไฟฟาแรงสูง การบํารุงรักษาเชิงแกไขและการบํารุงรักษาแบบปองกัน การตรวจติดตาม
สภาพอุปกรณไฟฟาแรงสูง การบํารุงรักษาเชิงสภาพ การบริหารความเสี่ยง ระบบอัตโนมัติในสถานี
ไฟฟาแรงสูงและมาตรฐาน IEC 61850 การปองกันระบบไฟฟากําลัง 

 Introduction to Smart Grid in power system, High voltage equipment and substation, 
Aging and degradation of HV equipment, Failure statistic and lifetime estimation of HV 
asset, Corrective and preventive maintenance, Condition monitoring, Condition-based 
maintenance, Risk-based maintenance, Substation automation standard IEC 61850, 
Protection in power system. 
 

090245421 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและรถไฟฟา   
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 (Renewable Energies and Electric Vehicle Technology) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 บทนําเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา แหลงพลังงานหมุนเวียนสําหรับการ

แปลงเปนกระแสไฟฟาเชน เซลลแสงอาทิตย กังหันลม พลังงานน้ํา ความรอนจากแสงอาทิตย ชีวมวล 
ความรอนใตพิภพ และ พลังงานจากมหาสมุทร เทคโนโลยีเก็บพลังงานสําหรับระบบ บทนําเก่ียวกับ
เทคโนโลยีรถไฟฟา ชุดขับเคลื่อนและการควบคุม ระบบเก็บพลังงานสําหรับรถไฟฟา 

Introduction of renewable energies for electrical power generation, renewable 

energy sources for conversion to electrical power such as photovoltaic, wind turbines, 

hydro power and solar thermal power plants, biomass, geothermal and ocean energy, 

energy storage technologies for system integration, introduction of electric vehicle 

technology, electric drives and control, battery storage system for electric vehicles. 

 
090245422 โปรโตคอลการสื่อสารสําหรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

 (Communication Protocols for Smart Grids) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 โทโปโลยีของโครงขายและมาตรฐานโมเดลอางอิงแบบ ISO/OSI  โครงขายพ้ืนที่ประจําทองถิ่น 

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะการออกแบบโปรโตคอลของการสื่อสาร ชุดโปรโตคอล TCP/IP วิธีการ
จัดการขอมูลที่ผิดพลาดการกําหนดเสนทางการเช่ือมโยง การควบคุมความแออัดของ TCP 
สถาปตยกรรมโครงขายการสื่อสารไฟฟาอัจฉริยะ WAN และ FAN ขอพิจารณาในการออกแบบโครงขาย
แนะนําโปรโตคอลDLMS/COSEM และ ANSI C การประยุกตใชในการดําเนินงาน-ระบบ SCADAและ 
WAMS 

 The ISO/OST reference model. Local area network. Basic concepts and design aspect 
of communication protocols.TCP/IP protocol suit. Error handling methods. Routing 
algorithms. TCP congestion control. Smart grid communication network architecture – WAN, 
FAN. Network design consideration. DLMS/COSEM and ANSI C Protocols. Wide area 
monitoring system. Application in utility operation–SCADA and WAMS. 

  
090245423 ระบบสื่อสารสําหรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

 (Communication Systems for Smart Grids) 

 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 อุปกรณประเภทฮารดแวรในระบบสื่อสารไรสาย ในโครงขายSmart Grid หลักการสะทอนและ

การสงผาน สายสัญญาณประเภทตางๆ และทฤษฎีสายสงในระบบโทรคมนาคม อุปกรณความถี่วิทยุ
ประเภทพาสซีพและแอคทีฟ ความรูเบือ้งตนเก่ียวกับสายอากาศ การซอมบํารุงระบบสื่อสารความถี่วิทยุ
และไมโครเวฟและการวัดทดสอบอุปกรณเบ้ืองตนหลักการเบ้ืองตนของการสงถายพลังงานไฟฟาแบบไร
สายโครงขาย RF Mesh การสื่อสารผานสายสงไฟฟา โครงขายโทรศัพทเคลื่อนที ่

 Hardware components for wireless communications in smart grids, Reflection and 
transmission, RF cables and transmission line theory in communications systems, RF 
passive and active components, Antenna basics, Maintenance of RF and microwave 
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systems and basic measurement techniques, Principles of wireless power transfer, RF 
mesh networks, Power Line Communications (PLC), Cellular Networks. 

 
090245424 อินเทอรเน็ตของสิ่งตางๆ รอบตวั 

 (Internet of Things) 

 วชิาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 สวนประกอบและสถาปตยกรรมของ IoT, ระบบสมองกลฝงตัว, ซอฟตแวรฝงตัว, การเชื่อมตอสื่อสาร

สําหรับระบบสมองกลฝงตัว, การสื่อสารระหวางเครื่องจักรกล, ตัวอยางการใชงานและการประยุกตใช 

IoT, การออกแบบและพัฒนาใชงาน IoT 

       Components and architecture of IoT, Embedded system, Embedded software, 

Communication interfaces for embedded systems, Machine to machine 

communication, IoT applications and case studies, Design and development of IoT 

application. 

  
090245425 ความปลอดภัยไซเบอรสําหรับโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

 (Cyber Security for Smart Grids) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 สถาปตยกรรมความปลอดภัย บริการความปลอดภัย ความปลอดภัยระบบ ความปลอดภัยเครือขาย 

ความปลอดภัยไซเบอร การวิเคราะหความผิดพลาดของโพรโทคอล การโจมตีไซเบอร แนะนํารหัสลับ
วิทยา การเขารหัสลับ บูรณภาพขอมูล การพิสูจน ความปลอดภัยเครือขายไรสาย ความปลอดภัยระบบ 
RF mesh, Wi-Fi ความปลอดภัยเครือขายรังผึ้ง ความปลอดภัย PLC ความปลอดภัย DLMS/COSEM 

Security architecture, Security services, System security, Network security, Cyber 

security, Protocol failure analysis, Cyber attacks, Introduction to cryptography, 

Encryption, Data integrity, Authentication, Wireless network security, Security of RF 

mesh, Wi-Fi systems, Security of cellular networks, Security of PLC, Security of 

DLMS/COSEM. 

 
090245426 หัวขอพิเศษในสาขาวิศวกรรมโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

 (Advanced Topics in Smart GridEngineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
 เรื่องคัดเฉพาะในวิศวกรรมโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 

Selected topics in smart grids engineering.  
 

090245427 ปญหาพิเศษสาขาวิศวกรรมโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ 
 (Special Problems in Smart Grid Engineering) 
 วิชาบังคับกอน: โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 Prerequisite: Department Permission 
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 การแกปญหาดานวิศวกรรมโครงขายไฟฟาอัจฉริยะท่ีไดรับมอบหมาย การเรียนผานการฝก
แกปญหาจริง (Problem-Based Learning) การรายงานความคืบหนาของการแกปญหา การทบทวน
และปรับทิศทางการทํางาน การรับฟงความเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษา รวมท้ังจากนักศึกษาคนอ่ืนๆ การ
เขียนรายงานเชิงเทคนิค 

 Problem solving for topics in the field of smart grids engineering, Problem-based 
learning concept, Progress presentation, Review and checking of project status, Application 
of suggestions and comments from supervising lecturers and classmates, Writing of 
technical report. 

  
 


