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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    พระรำชวังสนำมจันทร์ บัณฑิตวิทยำลัย ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  25600081100657 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต  
     สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
  ภาษาอังกฤษ   Master of Engineering  

Program in Electrical and Computer Engineering 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย         วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) 
 ชื่อย่อภาษาไทย          วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร)์ 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      M.Eng. (Electrical and Computer Engineering) 
 

3. วิชาเอก  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก. แบบ ก 1 มีค่ำเทียบเท่ำ 36 หน่วยกิต 
 แผน ก. แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ      หลักสูตรปริญญำโท หลักสูตร 2 ปี   

5.2  ภาษาที่ใช้    ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ   
 5.3  การรับเข้าศึกษา     รับทั้งนักศึกษำไทยและต่ำงชำติที่สำมำรถใช้ภำษำไทยได้  
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพำะของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญำเพียงสำขำวิชำเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เริ่มเปิดสอนภำคกำรศึกษำต้น ปีกำรศึกษำ 2560 
สภำวิชำกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560 
สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันที่ 17 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีกำรศึกษำ 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
มหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เช่น  
8.1  วิศวกร  
8.2  นักวิจัย  
8.3  นักวิชำกำร  
8.4  ที่ปรึกษำ  
8.5  อำจำรย์  
8.6  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
  [  / ] แบบชั้นเรียน 
  [    ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  [    ] แบบทำงไกลผ่ำนสื่อแพร่ภำพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  [    ] แบบทำงไกลทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  [    ] แบบทำงไกลอินเทอร์เน็ต 
  [    ] อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยศิลปำกร ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2550 
(ภำคผนวก ก) และ/หรือที่มีกำรเปลี่ยนแปลงภำยหลัง  
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
          3.1  หลักสูตร 
               3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      
      แผน ก แบบ ก 1  รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ     36  หน่วยกิต 
      3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 แผน 
คือ แผน ก แบบ ก 1  และ แผน ก แบบ ก 2  
   แผน ก แบบ ก 1 
  วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)      4 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)     36 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต  
   แผน ก แบบ ก 2 
  วิชำบังคับ        6 หน่วยกิต 
  วิชำบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)      1 หน่วยกิต 
  วิชำบังคับเลือก        6 หน่วยกิต 
  วิชำเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ        9 หน่วยกิต 
  วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)      15 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ    36 หน่วยกิต 
   
  ส ำหรับนักศึกษำทั้งในแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 ที่มีควำมรู้พ้ืนฐำนไม่เพียงพอ 
จะต้องศึกษำรำยวิชำพ้ืนฐำนระดับปริญญำตรีในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ตำม    
ดุลยพินิจของภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเพ่ิมเติมจำกหน่วยกิตที่ก ำหนดตำมหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
หลักสูตร  
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       3.1.3  รายวิชา 
        3.1.3.1   รหัสวิชา     ก ำหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลัก 
   เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ ำหน่วยงำนที่รับผิดชอบรำยวิชำ 
    627 หมำยถึง สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
       ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

   เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสรำยวิชำ ดังนี้ 
    เลขตัวแรก หมำยถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษำปกติควรเรียนได้ 
   6 หมำยถึง  ระดับมหำบัณฑิต 
   7 หมำยถึง  ระดับมหำบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 
  เลขตัวท่ีสอง หมำยถึง กลุ่มของรำยวิชำ 
   0 หมำยถึง  กลุ่มวิชำกำรประมวลสัญญำณและภำพดิจิทัล 
   1 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ 
   2 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์  
   3 หมำยถึง  กลุ่มวิชำอะคูสติกส์วิศวกรรม 
   4 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม 
   5 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
   6 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมระบบฝังตัวและหุ่นยนต์ 
   7 หมำยถึง  กลุ่มวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลังและพลังงำนทดแทน 
   8 หมำยถึง กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ 
   9 หมำยถึง  กลุ่มวิชำระเบียบวิธีวิจัย สัมมนำ และวิทยำนิพนธ์ 
  เลขตัวท่ีสาม หมำยถึง ล ำดับที่ของรำยวิชำ 
 
  3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
   รำยวิชำบรรยำย     1 หน่วยกิต เท่ำกับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติกำร  1 หน่วยกิต เท่ำกับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม   1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 - 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
   รำยวิชำวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระ  1 หน่วยกิต เท่ำกับ 3 - 4 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

ในแต่ละรำยวิชำก ำหนดเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยกิตจำกจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย (บ) 
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงท่ีนักศึกษำต้องศึกษำด้วยตนเองนอกเวลำเรียน (น) ต่อ 1 สัปดำห์ แล้วหำรด้วย 3 ซึ่งมี
วิธีคิดดังนี้ 
    จ ำนวนหน่วยกิต     = บ + ป + น 
              3  
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กำรเขียนหน่วยกิตในรำยวิชำต่ำง ๆ ประกอบด้วยตัวเลข 4 ตัว คือ 
   เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจ ำนวนหน่วยกิตของรำยวิชำนั้น  

เลขตัวที่สอง สำม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
เลขตัวที่สอง บอกจ ำนวนชั่วโมงบรรยำยต่อสัปดำห์ 
เลขตัวที่สำม บอกจ ำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดำห์ 
เลขตัวที่สี่ บอกจ ำนวนชั่วโมงศึกษำนอกเวลำต่อสัปดำห์   

 
   3.1.3.3  รายวิชา 
      1) แผน ก แบบ ก 1  
   (ก) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำต่อไปนี้           

 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์    3*(3-0-6) 
    (Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 

627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์   1*(1-0-2) 
   (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
  (ข) วิทยานิพนธ์  
 627 693 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ    36 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
 
   2) แผน ก แบบ ก 2 
  (ก) วิชาบังคับ จ ำนวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยรำยวิชำต่อไปนี้ 
 627 680  คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
   (Advanced Mathematics for Electrical and Computer Engineering) 
               627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
    (Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 
    (ข) วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) จ ำนวน 1 หน่วยกิต 

627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์   1*(1-0-2) 
   (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
                               (ค) วิชาบังคับเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต จำก  3  รำยวิชำ  ต่อไปนี้ 
 627 600 สัญญำณและระบบขั้นสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Signals and Systems) 
      627 660  ระบบสมองกลฝังตัวและกำรประยุกต์ใช้งำน      3(3-0-6) 
            (Embedded Systems and Applications) 

     627 681 กำรวิเครำะห์ขั้นตอนวิธีและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                                  3(3-0-6) 
   (Algorithm Analysis and Numerical Methods)  
 
 *นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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  (ง) วิชาเลือก จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต โดยเลือกจำกรำยวิชำต่อไปนี้  
หรือจำกวิชำบังคับเลือกที่ไม่เคยศึกษำมำก่อน 
627 601 กำรประมวลผลภำพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชัน   3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing and Computer Vision) 
627 602 หัวข้อเกี่ยวกับกำรประมวลสัญญำณดิจิทัลขั้นสูง   3(3-0-6) 
  (Topics in Advanced Digital Signal Processing) 
627 611 ปัญญำเชิงค ำนวณ      3(3-0-6) 
  (Computational Intelligence) 
627 612 โครงข่ำยประสำทเทียม      3(3-0-6) 
  (Artificial Neural Network) 
627 613 คลังข้อมูล       3(3-0-6) 

(Data Warehouse) 
627 614 กำรค ำนวณเชิงขนำน      3(3-0-6) 
  (Parallel Computing) 
627 615 กำรเรียนรู้ของเครื่อง      3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 
627 620 เครื่องมือทำงกำรแพทย์      3(3-0-6) 
  (Medical Instrumentation) 
627 621 กำรประมวลผลภำพทำงกำรแพทย์     3(3-0-6) 
  (Medical Image Processing) 
627 622 ชีวสำรสนเทศ       3(3-0-6) 
               (Bioinformatics) 
627 623 วิศวกรรมประสำทและวิทยำกำรปัญญำ    3(3-0-6) 
  (Neural Engineering and Cognitive Science)  
627 630 อะคูสติกส์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Acoustics) 
627 631 กำรได้ยินและกำรควบคุมเสียงรบกวน    3(3-0-6) 
  (Hearing and Noise Control) 
627 640 ทฤษฎีข่ำวสำรและกำรเข้ำรหัส     3(3-0-6) 
  (Information Theory and Coding) 
627 641 กำรสื่อสำรผ่ำนใยแก้วน ำแสง     3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communication) 
627 642 วิศวกรรมสำยอำกำศ      3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 
627 650 กำรออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก     3(3-0-6) 
  (Analog Integrated Circuits Design) 
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627 651 กำรออกแบบวงจรกรองขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Filter Design) 
627 652 กำรออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Digital System Design) 
627 661 ระบบฝังตัวแบบเวลำจริง      3(3-0-6) 
  (Real-time Embedded Systems) 
627 662 ศำสตร์หุ่นยนต์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Robotics) 
627 670  เครื่องจักรกลไฟฟ้ำและกำรขับเคลื่อน    3(3-0-6) 

(Electrical Machines and Drives) 
627 671  กำรควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของกำรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ 3(3-0-6) 

(Vector Control and Dynamics of AC Motor Drives) 
627 672 ระบบพลังงำนทดแทน      3(3-0-6) 

(Renewable Energy Systems) 
627 682 วิธีกำรหำค่ำเหมำะที่สุด      3(3-0-6) 
  (Optimization Methods) 
627 683  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering I) 
627 684  เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 2  3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering II)  
627 703 กำรประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล     3(3-0-6) 
  (Digital Video Processing) 
627 716 กำรรู้จ ำแบบรูป       3(3-0-6) 
  (Pattern Recognition) 
627 732 อิเล็กโตรอะคูสติกทรำนสดิวเซอร์     3(3-0-6) 
  (Electroacoustic Transducers) 

  (จ) วิทยานิพนธ์  
 627 694 วิทยำนิพนธ์    มีค่ำเทียบเท่ำ 15   หน่วยกิต 
   (Thesis) 
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 3.1.4   แผนการศึกษา 
  3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3*(3-0-6) 
627 692 สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1*(1-0-2) 

รวมจ ำนวน - 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 693 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  12 

รวมจ ำนวน 12 
  
  
 
  
 
 
 

*นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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 3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
   627 680 คณิตศำสตร์ขั้นสูงส ำหรับวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

627 692 
 

สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
วิชำบังคับเลือก 

1*(1-0-2) 
6 

รวมจ ำนวน 9 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 วิชำเลือก 9 
รวมจ ำนวน 12 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 694 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ) 9 

รวมจ ำนวน 9 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
จ ำนวนหน่วยกิต 

(บ-ป-น) 
627 694 วิทยำนิพนธ์ (มีค่ำเทียบเท่ำ)  6 

รวมจ ำนวน 6 
 
 
 

 
 
 

*นักศึกษำต้องลงทะเบียน โดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร และได้ผลกำรศึกษำเป็น S 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 
627 600 สัญญาณและระบบขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Signals and Systems) 

สัญญำณดิสครีตและกระบวนกำรแบบสุ่ม กำรแปลงฟูริเยร์และซี ฟังก์ชันควำมสัมพันธ์
และควำมหนำแน่นเชิงควำมถี่ส ำหรับสัญญำณสุ่ม ระบบดิสครีต ระบบเชิงเส้นและไม่แปรเปลี่ยน
กับเวลำที่มีลักษณะเป็นอุดมคติ กำรแปลงฮิลเบิร์ต ปริภูมิสถำนะและกำรสร้ำงระบบ 

Discrete signals and random processes. Fourier and Z transforms. Correlation 
function and spectral density of random signals. Discrete systems. Idealized linear, 
time-invariant systems. Hillbert transform. State-space and system realization. 

 
627 601 การประมวลผลภาพดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิชัน    3(3-0-6) 
  (Digital Image Processing and Computer Vision) 

  กำรรับรู้ภำพ กำรปรับปรุงภำพ กำรแปลงทำงเรขำคณิตของภำพ กำรประมวลผลภำพสี  
กำรประมวลผลภำพโดยใช้มอร์โฟโลจี กำรแบ่งส่วนภำพ กำรบีบอัดภำพ กำรแทนและอธิบำยภำพ 
แนะน ำแนวคิดของคอมพิวเตอร์วิชันและกำรประยุกต์ใช้งำน หลักกำรด้ำนเรขำคณิตและกำรแปลง 
กำรประมำณกำรเคลื่อนที่  
           Image perception. Image enhancement. Geometrical transformations of 
images. Color image processing. Morphological image processing. Image 
segmentation. Image compression. Image representation and description. Computer 
vision concept introduction and applications in computer vision. Geometric 
primitives and transformations. Motion estimation. 

 
627 602 หัวข้อเกี่ยวกับการประมวลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูง    3(3-0-6) 
  (Topics in Advanced Digital Signal Processing) 

  พ้ืนฐำนและแนวคิดของกำรประมวลสัญญำณในกำรประมวลแบบมัลติเรท แบบจ ำลอง
ชนิดพำรำเมทริก ทฤษฎีกำรท ำนำยเชิงเส้น กำรประมำณสเปคตรัมแนวใหม่ เทคนิคจ ำพวกที่มี
ควำมละเอียดสูง กำรประยุกต์ใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับตัวกรองแบบไม่เป็นเชิงเส้นและแปรเปลี่ยนตำม
เวลำ 
  Fundamentals and concepts of signal processing in multirate processing. 
Parametric modeling. Linear prediction theory. Modern spectral estimation. High-
resolution techniques. Applications involving non-linear and time-variant filters. 
 
 
 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
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627 611 ปัญญาเชิงค านวณ       3(3-0-6) 
  (Computational Intelligence) 

  กำรค ำนวณเชิงวิวัฒนำกำรเบื้องต้น ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กลยุทธ์วิวัฒนำกำร ปัญญำ
แบบกลุ่ม หลักกำรพ้ืนฐำนของโครงข่ำยประสำทเทียม ชนิดของโครงข่ำยประสำทเทียม ทฤษฎี  
ฟัซซีเซ็ต ตรรกศำสตร์ฟัซซีและระบบฟัซซี ปัญญำเชิงค ำนวณแบบผสม  กำรประยุกต์ใช้งำน หัวข้อ
วิจัยในปัจจุบัน 
  Introduction to evolutionary computation. Genetic algorithm. Evolutionary 
strategies. Swarm Intelligence. Foundations of artificial neural networks. Types of 
artificial neural networks. Fuzzy sets theory. Fuzzy logics and systems. Hybrid 
computational Intelligence. Applications. Current research topics 

 
627 612 โครงข่ายประสาทเทียม       3(3-0-6) 
  (Artificial Neural Network) 

  ทฤษฎีและกำรประยุกต์ใช้โครงข่ำยประสำทเทียมและตรรกะฟัซซีประกอบด้วย  
เพอร์เซ็บตรอนแบบหลำยชั้น  แผนผังกำรก่อร่ำงตัวเอง  โครงข่ำยแบบเรเดียลเบสิส  โครงข่ำยแบบ  
ฮ็อบฟีลด์  โครงข่ำยแบบวนกลับมำอีก  ทฤษฎีฟัซซีเซ็ต  กำรควบคุมแบบตรรกะฟัซซีและโครงข่ำย
ประสำทฟัซซีแบบปรับตัวเอง ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและกำรค ำนวณเชิงวิวัฒนำกำร  กำร
ประยุกต์ใช้ในกำรควบคุม  กำรจ ำรูปแบบ กำรจ ำลองระบบที่ไม่เป็นเชิงเส้น กำรประมวลภำพและ
เสียงพูด  
  Theory and applications of artificial neural networks and fuzzy logic 
including multi-layer perceptron. Self-organization maps. Radial basis networks. 
Hopfield networks. Recurrent networks. Fuzzy set theory. Fuzzy logic control and 
adaptive fuzzy neural networks. Genetic algorithm and evolutionary computation.   
Applications to control, pattern recognition, nonlinear system modeling, speech and 
image processing. 

 
627 613 คลังข้อมูล        3(3-0-6) 

(Data Warehouse) 
  หลักกำร ทฤษฎีและสถำปัตยกรรมของคลังข้อมูล เทคนิคกำรใช้ข้อมูลของคลังข้อมูล 
เทคโนโลยีกำรประมวลเชิงวิเครำะห์แบบออนไลน์ (โอแอลเอพี)  กำรท ำพรีโปรเซสข้อมูล กำร
โมเดลข้อมูลหลำยมิติ ตัวชี้วัด อนุกรมล ำดับขั้น 
  Data warehouse principles, theory and architecture. Data warehouse 
implementation techniques. Online Analytical Processing (OLAP) technology. Data 
preprocessing. Multidimensional modelling. Indices. Hierarchies. 
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627 614 การค านวณเชิงขนาน       3(3-0-6) 
  (Parallel Computing) 

  สถำปัตยกรรมส ำหรับกำรค ำนวณแบบขนำน หน่วยควำมจ ำแบบใช้ร่วมกันและแบบ
กระจำย สถำปัตยกรรมแบบเอสไอเอ็มดีและเอ็มไอเอ็มดี เครือข่ำยเชื่อมต่อ สถำปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ชนิดดำต้ำโฟลว์และอะเรย์ซิสโตลิก กำรประมวลผลแบบขนำน ขั้นตอนวิธีและ
ซอฟต์แวร์ส ำหรับคอมพิวเตอร์แบบขนำน 
  Architectures for parallel computing. Shared and distributed memory. SIMD 
and MIMD architectures. Interconnection networks. Dataflow and systolic array 
computer architectures. Parallel processing. Algorithms and software for parallel 
computers. 

 
627 615 การเรียนรู้ของเครื่อง       3(3-0-6) 
  (Machine Learning) 

  พ้ืนฐำนกำรเรียนรู้ของเครื่อง ควำมน่ำจะเป็น แบบจ ำลองเชิงเส้นส ำหรับกำรถดถอย 
แบบจ ำลองเชิงเส้นส ำหรับกำรจ ำแนก วิธีกำรเคอร์เนล แบบจ ำลองและกำรอนุมำนเชิงกรำฟ 
แบบจ ำลองผสมและขั้นตอนวิธีอีเอ็ม กำรเรียนรู้เชิงลึก กำรประยุกต์ใช้งำน 
  Fundamentals of machine learning. Probability. Linear models for regression. 
Linear models for classification. Kernel methods. Graphical models and inferences. 
Mixture models and the EM algorithm. Deep learning. Applications. 

 
627 620 เครื่องมือทางการแพทย์       3(3-0-6) 
  (Medical Instrumentation) 

สรีรวิทยำพ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร  หลักกำรเครื่องมือทำงกำรแพทย์และกำรวัดทำง
สรีรวิทยำ วงจรขยำยสัญญำณไบโอโพเทนเซียล ทรำนสดิวเซอร์และอิเล็กโตรด กำรวิเครำะห์
สัญญำณชีวกำรแพทย์ ระบบกำรติดตำมผู้ป่วยและควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับ
เครื่องมือทำงกำรแพทย์และกำรประยุกต์ใช้งำน 

Physiology fundamentals for engineers. Principles of medical 
instrumentation and physiological measurement. Biopotential amplifiers. 
Transducers and electrodes. Analysis of biomedical signals. Patient monitoring 
system and electrical safety. Special topics in medical instrumentation and 
applications. 
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627 621 การประมวลผลภาพทางการแพทย์     3(3-0-6) 
  (Medical Image Processing) 

  เทคโนโลยีกำรสร้ำงภำพทำงกำรแพทย์ เทคนิคกำรประมวลผลภำพส ำหรับงำนวิเครำะห์
ภำพทำงกำรแพทย์ หัวข้อประกอบด้วย กำรปรับปรุงภำพ กำรแบ่งส่วนภำพ กำรลงทะเบียนภำพ 
และกำรสร้ำงภำพ 3 มิต ิ
  Medical imaging technologies. Image processing techniques for medical 
image analysis. Topics include image enhancement, image segmentation, image 
registration and 3D image reconstruction.   

 
627 622 ชีวสารสนเทศ        3(3-0-6) 
                   (Bioinformatics)  

  วิธีเชิงกำรค ำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรศึกษำข้อมูลล ำดับทำงชีวภำพใน
ชีววิทยำเชิงเปรียบเทียบและวิวัฒนำกำร กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและควำมหมำย  เทคนิคส ำหรับ
กำรสืบค้นฐำนข้อมูลด้ำนล ำดับทำงชีวภำพ กำรจับคูแ่ละกำรเปรียบเทียบควำมเหมือนของล ำดับทำง
ชีวภำพแบบหลำยสำย วิธีแบบวิวัฒนำกำรชำติพันธุ์ วิธีส ำหรับกำรรู้จ ำแบบและกำรอนุมำนเชิง
ฟังก์ชันจำกข้อมูลล ำดับ 
  Computational methods using computers to study biological sequence data 
in comparative biology and evolution. Analysis of structure and meaning. 
Techniques for searching biosequence databases, pairwise and multiple biological 
sequence alignment. Phylogenetic methods. Methods for pattern recognition and 
functional inference from sequence data. 

 
627 623 วิศวกรรมประสาทและวิทยาการปัญญา     3(3-0-6) 
  (Neural Engineering and Cognitive Science) 

พ้ืนฐำนสรีรวิทยำระบบประสำทและวิทยำกำรปัญญำ หลักของกำรรับรู้ กระบวนกำร
ทำงปัญญำและกำรกระท ำ วิธีกำรและเทคโนโลยีกำรแสดงผลสัญญำณสมอง พ้ืนฐำนกำรวัดและ
ประมวลสัญญำณสมอง หลักกำรเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีพ้ืนฐำนและงำนวิจัยใน
ปัจจุบันของกำรเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์และวิทยำกำรปัญญำ 

Fundamentals of neurophysiology and cognitive science. Principles of 
perception, cognition and action. Brain signal monitoring methods and technologies. 
Fundamentals of brain signal measurement and processing. Principles of brain-
computer interface. Basic theories and current research of brain-computer interface 
and cognitive science. 
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627 630 อะคูสติกส์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering Acoustics) 

  แนวคิดเชิงทฤษฎีพ้ืนฐำนของระบบอะคูสติกส์ กำรสั่นทำงกล ปรำกฏกำรณ์คลื่นระนำบ 
และคลื่นทรงกลมในตัวกลำงของไหล ระบบลัมพ์และดิสตริบิวทิดเรโซแนนซ์ ปรำกฏกำรณ์กำร
ดูดกลืนและกำรได้ยิน   
  Fundamental theoretical concepts of acoustical systems. Mechanical 
vibrations. Plane and spherical wave phenomena in fluid media. Lumped and 
distributed resonant systems. Absorption phenomena and hearing. 

 
627 631 การได้ยินและการควบคุมเสียงรบกวน     3(3-0-6) 
  (Hearing and Noise Control) 

  หลักกำรของกำรได้ยินเสียง หน่วยและระดับกำรวัด กำรตอบสนองของมนุษย์ต่อเสียง
รบกวน ธรรมชำติของเสียงและกำรควบคุมเสียงรบกวน  เครื่องมือวัดเสียงรบกวน อะคูสติกส์ของ
ห้อง กำรเคลื่อนที่ของเสียงผ่ำนโครงสร้ำงและท่ีโล่ง กำรควบคุมกำรสั่นสะเทือน 
  Principles of hearing. Measurement units and levels. Human response to 
noise. Nature of sounds and noise control. Instrumentations for noise measurement. 
Room acoustics. Sound propagation through structures and outdoors. Vibration 
control.  

 
627 640 ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส      3(3-0-6) 
  (Information Theory and Coding) 

 ทฤษฎีข่ำวสำร ควำมน่ำจะเป็นและเอนโทรปี  แบบจ ำลองช่องสัญญำณ ควำมจุ
ช่องสัญญำณ ทฤษฎีอัตรำกำรสูญเสีย  พ้ืนฐำนของกำรเข้ำรหัสช่องสัญญำณ รหัสแก้ไข
ข้อผิดพลำด รหัสวน รหัสแฮมมิง รหัสรีดโซโลมอน รหัสคอนโวลูชัน อัลกอริทึมวิเทอร์บิ        
กำรมอดูเลตแบบเทรลลิส รหัสตรวจสอบพำริตี้แบบควำมหนำแน่นต่ ำ (แอลดีพีซี) รหัสเทอร์โบ 
รหัสสมัยใหม่อื่นๆ 
 Information theory. Probability and entropy. Channel models. Channel 
capacity. Rate distortion theory. Fundamentals of channel coding. Error-correcting 
codes. Cyclic codes. Hamming codes. Reed-Solomon codes. Convolutional codes. 
Viterbi algorithm. Trellis modulation. Low-density parity-check (LDPC) codes. 
Turbo codes. Other modern codes. 
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627 641 การสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง      3(3-0-6) 
  (Optical Fiber Communication) 

กำรแพร่กระจำยในใยแก้วน ำแสง ส่วนประกอบของสำยใยแก้ว กำรกระจำย กำรหักเห
สองแนว  กำรวัดค่ำ แหล่งก ำเนิดแสง ตัวมอดูเลต ตัวตรวจจับ สมกำรอัตรำ กำรมอดูเลตทำงตรง
และทำงอ้อม วงจรสมดุล สัญญำณรบกวน ตัวรับแสง ควำมไวและช่วงพลวัต ระบบโคเฮียเรนท์ 
สมรรถนะระบบ ระบบและเทคนิคข้ันสูงของกำรสื่อสำรด้วยสำยใยแก้ว  

Propagation in optical fibers. Optical components. Dispersion. Birefringence. 
Measurements. Optical sources. Modulators. Detectors. Rate equations. Direct and 
indirect modulation. Equivalent circuits. Noise. Optical receivers. Sensitivity and 
dynamic range. Coherent systems. System performance. Advanced systems and 
techniques of optical fiber communication. 

 
627 642 วิศวกรรมสายอากาศ       3(3-0-6) 
  (Antenna Engineering) 

   หลักกำรเบื้องต้นและค ำจ ำกัดควำมทำงวิศวกรรมสำยอำกำศ ระบบกำรแพร่กระจำย
คลื่น ข้อควรพิจำรณำในทำงปฏิบัติ สำยอำกำศแบบสำยและผลกระทบของกำรต่อกรำวด์ไม่
สมบูรณ์ สำยอำกำศแบบอเพอร์เจอร์ ท่อน ำคลื่น ฮอร์นและชนิดตัวสะท้อนคลื่น หัวข้อคัดสรร
เกี่ยวกับทฤษฎีและกำรออกแบบวิศวกรรมสำยอำกำศ 
   Basic principles and definitions of antenna engineering. Radiation systems. 
Practical considerations. Wire antenna and impacts of imperfect ground. Aperture 
antennas. Waveguide. Horn and reflector types. Selected topics in antenna 
engineering theory and design. 
 

627 650 การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก      3(3-0-6) 
  (Analog Integrated Circuits Design) 

  เทคโนโลยีกำรผลิตวงจรรวม วงจรรวมพ้ืนฐำนในเทคโนโลยีบีเจที ซีมอส และไบซีมอส 
อุปกรณ์แอคทีฟส ำเร็จรูป วงจรเชื่อมต่อระหว่ำงระบบแอนะล็อกและดิจิทัล วงจรกรองควำมถี่แบบ
แอนะล็อก ออสซิลเลเตอร์ สัญญำณรบกวนในวงจรรวมและวิธีกำรลดสัญญำณรบกวน 
  Integrated circuit fabrication technology. Basic integrated circuits in BJT, 
CMOS and BiCMOS technologies. Active building blocks. Interface circuits in analog 
and digital systems. Analog filters. Oscillators. Noise in integrated circuits and noise 
reduction methods. 
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627 651 การออกแบบวงจรกรองข้ันสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Filter Design) 

  ข้อก ำหนดของวงจรกรองและขั้นตอนกำรออกแบบ ฟังก์ชันถ่ำยโอน กำรสเกลและกำร
แปลค่ำรีแอคแตนซ์ ทฤษฎีกำรประมำณของวงจรกรอง  หลักเกณฑก์ำรออกแบบด้วยค่ำก ำลังสอง
น้อยที่สุดและรำบเรียบที่สุด โครงข่ำยแบบสองพอร์ต โครงข่ำยแบบแลดเดอร์และแลตทิซ กำร
ออกแบบวงจรกรองแบบแอคทีฟ  ควำมไว กำรป้อนกลับ วงจรเหนี่ยวน ำจ ำลอง 
  Filter specifications and design processes. Transfer functions. Reactance 
scaling and transformation. Filter approximation theory. Least mean square and 
maximally flat design criteria. Two-port networks. Ladder and lattice networks. 
Active filter designs. Sensitivity. Feedback. Simulated inductance circuits. 

 
627 652 การออกแบบระบบดิจิทัลข้ันสูง       3(3-0-6) 

 (Advanced Digital System Design) 
  สถำปัตยกรรมระบบดิจิทัล หน่วยตรรกะเลขคณิต เส้นทำงข้อมูล ตัวประมวลผล             
กำรออกแบบแบบล ำดับขั้น   ระบบบัสภำยในชิป กำรออกแบบเพ่ือกำรทดสอบได้ กำรสังเครำะห์
ระบบดิจิทัล กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของระบบดิจิทัล กำรประยุกต์ใช้งำน หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 
  Digital system architecture. Arithmetic logic units. Datapaths. Processors. 
Hierarchical design.  On-chip bus systems. Design for testability. Digital system 
synthesis.  Digital system performance analysis.  Applications.  Current research 
topics. 

 
627 660 ระบบสมองกลฝังตัวและการประยุกต์ใช้งาน     3(3-0-6) 

 (Embedded Systems and Applications) 
สถำปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว ฮำร์ดแวร์ฝังตัว หน่วยประมวลผลฝังตัว 

ซอฟต์แวร์ฝังตัว ระบบเวลำจริง กำรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับระบบสมองกลฝังตัว กำร
ออกแบบฮำร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์ และกำรประยุกต์ใช้ 

Embedded system architecture. Embedded hardware. Embedded 
processors. Embedded software. Real-time system. Electronic circuits design for 
embedded systems. Hardware/software codesign and applications. 
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627 661 ระบบฝังตัวแบบเวลาจริง       3(3-0-6) 
  (Real-time Embedded Systems) 

  สถำปัตยกรรมไมโครคอนโทรเลอร์ ไอ/โอ และอุปกรณ์ต่อพ่วง กำรเชื่อมต่อกับไอ/โอ 
ระบบปฏิบัติแบบเวลำจริง เงื่อนไขบังคับแบบเวลำจริง ทฤษฎีกำรจัดก ำหนดกำร ระเบียบวิธีกำร
ออกแบบระบบแบบเวลำจริง กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ฝังตัวแบบเวลำจริง กรณีศึกษำ 

Microcontroller architecture. I/O and peripheral devices. I/O interfacing. 
Real-time operating systems. Real-time constraints. Scheduling theory. Real-time 
system design methodology. Real-time embedded software development. Case 
studies. 

 
627 662 ศาสตร์หุ่นยนต์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
  (Advanced Robotics) 

  หลักกำรพื้นฐำนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ จลนศำสตร์ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรรับรู้ กำรระบุ
ต ำแหน่งของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ กำรวำงแผนและกำรน ำทำง ปัญญำประดิษฐ์ส ำหรับหุ่นยนต์
เคลื่อนที่ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน 
  Fundamental principles of autonomous mobile robots. Mobile robot 
kinematics. Perception. Mobile robot localization. Planning and navigation. Artificial 
intelligence for autonomous mobile robots. Current research topics. 

 
627 670  เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน     3(3-0-6) 

(Electrical Machines and Drives) 
หลักกำรเบื้องต้นของวงจรแปลงผันก ำลังในกำรขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟ้ำ กำร

ควบคุมกำรแปรเปลี่ยนควำมเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำ กำรขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสตรง
ด้วยกำรควบคุมมุมเฟส และวงจรแปลงแบบสวิทช์โหมด กำรขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน ำด้วย
ระดับแรงดันไฟฟ้ำที่ขดลวดสเตเตอร์ กำรควบคุมก ำลังงำนสลิป และกำรควบคุมแบบสเกลำร์ 
หลักกำรขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน ำด้วยกำรควบคุมแบบเวกเตอร์  

Basic principles of power converters in electrical machine drives. Variable 
speed control of electric motors. Motor drives using phase-control, and switch 
mode converters. Induction motor drives using stator voltage control, slip power 
control, and scalar control. Principles of vector controlled induction motor drives. 
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627 671  การควบคุมแบบเวกเตอร์และพลวัตของการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ 3(3-0-6) 
(Vector Control and Dynamics of AC Motor Drives) 

กำรขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับเบื้องต้น แบบจ ำลอง ดี และ คิว ของเครื่องจักรไฟฟ้ำ
เหนี่ยวน ำและซิงโครนัส แบบจ ำลอง ดี และ คิว ของคอนเวอร์เตอร์ก ำลังโซลิดสเตท กำรวิเครำะห์
เวกเตอร์เชิงซ้อนของเครื่องจักรไฟฟ้ำเหนี่ยวน ำ หลักกำรควบคุมแบบเวกเตอร์และฟิลด์โอเรียน  
เตชัน  กำรตอบสนองพลวัติของวงจรแปรผันก ำลัง ควำมไวของพำรำมิเตอร์และผลกำรอ่ิมตัวใน
ฟิลด์โอเรียนเตชันทำงอ้อม กำรท ำงำนช่วงสนำมแม่เหล็กอ่อนตัว  

Introduction to ac motor drives. D and Q modeling of induction and 
synchronous machines. D and Q modeling of solid-state converters. Complex vector 
analysis of induction machines. Principles and dynamic response vector control and 
field orientation. Dynamic response of power converters. Parameter sensitivity and 
saturation effects in indirect field orientation. Field weakening operation.  

 
627 672 ระบบพลังงานทดแทน       3(3-0-6) 

(Renewable Energy Systems) 
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ ชีวมวล ลมและคลื่นมหำสมุทร พลังงำนใต้พิภพ  

กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนและเทคนิคในกำรเชื่อมต่อเข้ำกับระบบไฟฟ้ำ กำรออกแบบระบบ
พลังงำนทดแทนที่ค ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำในปัจจุบัน 

Electric energy resources from solar, biomass, wind and ocean waves. 
Geothermal energy. Energy Conversion and interface techniques to electricity 
systems. Environmental design of renewable energy systems. Current 
developments. 

 
627 680   คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematics for Electrical and Computer Engineering) 

  คณิตศำสตร์ส ำหรับแก้ปัญหำด้ำนวิศวกรรม  สมกำรอนุพันธ์ สมกำรอนุพันธ์ย่อย กำร
แปลงลำปลำสและกำรแก้ปัญหำในโดเมนเวลำ สมกำรอินทิกรัล เมตริกส ์แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และ
เชิงปริพันธ์ของเวคเตอร์   ตัวแปรและฟังก์ชันเชิงซ้อน กำรหำอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชัน
เชิงซ้อน  
  Mathematics for solving engineering problems. Ordinary differential 
equations. Partial differential equations. Laplace transform and time domain 
solution. Integral equations. Matrices. Vector differential and integral calculus. 
Complex variables and functions. Differentiation and integration of complex 
functions.  
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627 681 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 
  (Algorithm Analysis and Numerical Methods) 

  กำรวิเครำะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีส ำหรับกำรจัดเรียง กำรค้นหำและวิธีกำรแบบสุ่ม 
ปัญหำเอ็นพีบริบูรณ์ พ้ืนฐำนระเบียบวิธีเชิงตัวเลข กำรแก้สมกำรไม่เป็นเชิงเส้น กำรแก้ระบบ
สมกำรพีชคณิตเชิงเส้น กำรประมำณค่ำด้วยฟังก์ชันพหุนำม  กำรหำอนุพันธ์เชิงตัวเลข กำรหำ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข   กำรประมำณค่ำผลเฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์ 
  Analysis and design of algorithms for sorting, searching and random 
methods. NP-completeness problems. Foundations of numerical methods. Solving 
non-linear equations. Solving systems of linear equations. Polynomial interpolation. 
Numerical differentiation and integration. Numerical solutions of ordinary differential 
equations. 
 

627 682 วิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด       3(3-0-6) 
  (Optimization Methods) 

  พ้ืนฐำนคณิตศำสตร์ กำรหำค่ำเหมำะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ กำรหำค่ำต่ ำที่สุดของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว วิธีเกรเดียนต์ วิธีของนิวตัน วิธีก ำลังสองน้อยสุด ก ำหนดกำรเชิงเส้น กำรหำ
ค่ำเหมำะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับท่ีไม่เป็นเชิงเส้น 
  Mathematical foundations. Unconstrained optimization. Single variable 
minimization. Gradient methods. Newton’s method. Least square method. Linear 
programming. Nonlinear constrained optimization. 

 
627 683  เรื่องคัดเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1   3(3-0-6) 

(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering I) 
เรื่องท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันและกำรพัฒนำใหม่ๆ ในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
Currently interesting topics and recent developments in the field of 

electrical and computer engineering. 
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627 684  เรื่องคัดเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2   3(3-0-6) 
(Selected Topics in Electrical and Computer Engineering II)  

เรื่องที่น่ำสนใจในปัจจุบันและกำรพัฒนำใหม่ๆ ในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 
โดยเนื้อหำไม่ซ้ ำกับรำยวิชำ 627 683 เรื่องคัดเฉพำะด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 1 

Currently interesting topics and recent developments in the field of 
electrical and computer engineering, of which the content is not overlapping with that 
of the course 627 683 Selected Topics in Electrical and Computer Engineering I. 

 
627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   3(3-0-6) 

(Research Methodology in Electrical and Computer Engineering) 
 เงื่อนไข : นักศึกษำ แผน ก แบบ ก 1 วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U  
   นักศึกษำ แผน ก แบบ ก 2 วัดผลกำรศึกษำเป็นระดับกำรศึกษำ 

            กำรท ำงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรทบทวนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
กำรออกแบบวิธีวิจัย กำรเขียนข้อเสนอโครงงำนวิจัย  กำรออกแบบกำรทดลอง กำรเก็บและ
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ กำรเขียนรำยงำนวิจัย เทคนิคกำรน ำเสนอ
และเผยแพร่ผลงำนวิจัย 
  Systematic approach in conducting research. Research topic formulation. 
Literature review. Research design. Research proposal writing. Experimental design. 
Data collection and analysis by qualitative and quantitative approaches. Research 
report writing. Presentation techniques and research findings dissemination. 

 
627 692 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์     1(1-0-2) 
  (Seminar in Electrical and Computer Engineering) 
  เงื่อนไข : วิชำนี้วัดผลกำรศึกษำเป็น S หรือ U 

  กำรอ่ำนและควำมเข้ำใจบทควำมในหัวข้อที่น่ำสนใจในสำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำและ
คอมพิวเตอร์ น ำเสนอบทควำมต่อที่ประชุมประกอบด้วยอำจำรย์และนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน
รำยวิชำสัมมนำ ส่งรำยงำนเรื่องท่ีได้น ำเสนอภำยในเวลำที่ก ำหนด 
  Reading and comprehending articles on interesting topics in the field of 
electrical and computer engineering. Presentation of the articles to a meeting 
consisting of faculty members and students registering for this course. Submitting a 
presented article within the due date. 
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627 693 วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
            วิชำบังคับก่อน : 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
       และ 627 692  สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

 งำนวิจัยในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 1 
 Research in the field of electrical and computer engineering under the 
supervision of an advisor for students enrolling in Plan A-1. 

 
627 694 วิทยานิพนธ์           มีค่าเทียบเท่า 15 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
  วิชำบังคับก่อน : 627 690 ระเบียบวิธีวิจัยทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์  
      และ  627 692  สัมมนำทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ 

  งำนวิจัยในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและคอมพิวเตอร์ ภำยใต้กำรควบคุมของอำจำรย์ที่
ปรึกษำส ำหรับนักศึกษำแผน ก แบบ ก 2 
  Research in the field of electrical and computer engineering under the 
supervision of an advisor for students enrolling in Plan A-2. 

 
627 703 การประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล      3(3-0-6) 
  (Digital Video Processing) 

  หลักกำรพ้ืนฐำนกำรประมวลผลวีดิทัศน์ดิจิทัล กำรชักตัวอย่ำงวีดิทัศน์และกำรแปลง
อัตรำ กำรประมำณกำรเคลื่อนไหวสองมิติ กำรแบ่งส่วนวีดิทัศน์ พ้ืนฐำนกำรเข้ำรหัสวีดิทัศน์ 
ประกอบไปด้วย กำรเข้ำรหัสไบนำรี่ กำรควอนไทซ์ กำรเข้ำรหัสกำรแปลง และมำตรฐำนกำรบีบ
อัดวีดิทัศน์ 
  Basic principles of digital video processing. Video sampling and rate 
conversion. Two-dimensional motion estimation. Video segmentation. Video coding 
fundamentals: binary coding, quantization, transform coding, and video 
compression standards. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
http://rirs3.royin.go.th/coinages/websearch.php?Wd=%B4%D4%A8%D4%B7%D1%C5&Sj=0
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627 716 การรู้จ าแบบรูป        3(3-0-6) 
  (Pattern Recognition) 

         ระบบกำรรู้จ ำแบบรูปและกำรประยุกต์ใช้งำน ทฤษฏีกำรตัดสินใจแบบเบย์  กำรคัดสรร
และกำรค้นพบลักษณะส ำคัญ ตัวจ ำแนก ขั้นตอนวิธีกำรจัดกลุ่ม กำรเรียนรู้แบบไม่มีผู้ฝึกสอนและ
แบบมีผู้ฝึกสอน 

Pattern recognition systems and applications. Bayes decision 
theory.  Principal feature discovery and selection. Classifiers. Clustering 
algorithms. Supervised and unsupervised learning. 
 

627 732 อิเล็กโตรอะคูสติกทรานสดิวเซอร์      3(3-0-6) 
  (Electroacoustic Transducers) 

    ทฤษฎีและกำรออกแบบอุปกรณ์ อิ เล็กโตรอะคูสติกส์ทรำนสดิวเซอร์  เนื้อหำ
ประกอบด้วย ศัพท์และควำมรู้เบื้องต้นทำงอะคูสติกส์  สมกำรคลื่นและค ำตอบ วงจรทำงไฟฟ้ำ
ทำงกลและทำงอะคูสติกส์  ไมโครโฟน  ล ำโพง และทรำนสดิวเซอร์ชนิดเชิงเส้นที่ใช้งำนกลับหน้ำที่
ได้ อิเล็กโตรอะคูสติกส์ทรำนสดิวเซอร์ส ำหรับระบบกำรสื่อสำรไร้สำยที่ล้ ำสมัย 
  Theory and design of electroacoustic transducers:  acoustic terminology and 
basic knowledge, wave equation and solution, electro-mechano-acoustical circuits, 
microphones, loudspeakers, and linear transducers with reciprocal electroacoustic 
capabilities. Electroacoustic transducers for the state-of-the-art wireless 
communication system.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




