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1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
วศ.ม. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส)
Master of Engineering (Electronics Engineering)
M.Eng. (Electronics Engineering)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
พั ฒ นาการศึ ก ษาและ การวิ จั ย ทางด า นวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ สร า งวิ ศ วกรระดั บ
มหาบัณฑิตและองคความรู อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรระดับมหาบัณฑิต นักวิจัย ใหมีความรู ความสามารถในทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ เ พื่ อ สนองความต อ งการ แก ว งการอุ ต สาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ สวนราชการของประเทศ
4.2.2 เพื่อสนองนโยบายในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมของประเทศ
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4.2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิศวกร ใหมีความสามารถในการนําเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใชกับงาน
อุตสาหกรรมในประเทศ
4.2.4 เพื่อสงเสริม สนับสนุน การเรียน การสอน การคนควาวิจัยทางดานวิศวกรรม และพัฒนาให
คณาจารย ข องภาควิ ช าฯ มี ค วามรู ทั ด เที ย มกั บ ความก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
4.2.5 เพื่อรักษามาตรฐาน ตลอดจนยกระดับ การเรียน การสอน การคนควาวิจัย ทางดานวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสในประเทศ
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551
แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส หรือสาขาวิชาตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
แผน ก แบบ ก 2
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
6.1.2 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิ ศ วกรรมไฟฟ า วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตร-
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ประยุกต สถิติประยุกตวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาม
ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
7.1 ผ า นการสอบคั ด เลื อ กตามประกาศของสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551
7.2 ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 4 การรับเขาเปนนักศึกษา)
8. ระบบการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 2 การจัดการศึกษา)
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
8.1.1 ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
8.1.2 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
8.1.3 การศึกษาภาคฤดูรอน กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน
เทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
8.2 การคิดหนวยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.2.4 การทํ า โครงงานหรื อกิ จกรรมการเรีย นอื่น ใดตามที่ไ ด รั บ มอบหมาย ที่ใ ช เ วลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค
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8.2.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
8.2.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ตองศึกษาใหสําเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ปการศึกษา นับตั้งแตวันขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 6 การลงทะเบียนเรียน)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 11 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
11.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 (หมวด 15 การสําเร็จการศึกษา)
11.2.1 เรียนครบจํานวนหนวยกิตและวิชาตามที่กาํ หนดในหลักสูตร และ
11.2.2 ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดของหลักสูตร และ
11.2.3 ไดคาระดับคะแนนทุกรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรไมต่ํากวา C+ และ
11.2.4 ไดปฎิบัติตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด และ
11.2.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหลักสูตร ดังนี้
11.2.5.1 แผน ก แบบ ก 1 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรื อ ส ว นหนึ่ ง ของผลงานได รั บ การยอมรั บ ให ตี พิ ม พ ใ น
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วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ (Journal/Transaction) ซึ่งเปนที่
ยอมรับไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ
(3) มีผลงานที่เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือไดรับ
การยอมรับ ใหตี พิมพเผยแพร ในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งอาจ
ตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ไดหรือเสนอตอที่ประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 2 เรื่อง
11.2.5.2 แผน ก แบบ ก 2 มีเงื่อนไขดังนี้
(1) มีการศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 และ
(2) มีการเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ
(3) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรื อสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Journal/Transaction) หรือระดับชาติ
ซึ่งอาจตีพิมพเปน Letter หรือ Short paper ก็ได หรือเสนอตอที่
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings) ซึ่งเปนที่ยอมรับไมนอยกวา 1 เรื่อง
ทั้งนี้วารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ ที่นักศึกษาลงตีพิมพหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการเพื่อใชเปนเงื่อนไขในการขอสําเร็จการศึกษา จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําสวนงานวิชาการ
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12. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

*1. ดร.กสิน วิเชียรชม

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
George Washington University,
USA
Ph.D. (Electronics),
University of North Carolina,
USA
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.EE. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
University of Pittsburgh, USA

*2. รศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- VLSI Design
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- CMOS VLSI Design and
Technologies
- Digital ASIC Design

งานวิจัย
- Semiconductor Device
Modeling
- Analog Integrated Circuits
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Operation and applications
of BJT and HBT transistors
- Operation, design and
modeling of field effect
transistors
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

*3. รศ.ดร.อภินันท ธนชยานนท

B.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
M.Eng. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK
Ph.D. (Electronic Engineering),
Imperial College, University of
London, UK

1. งานวิจัย
- High Performance Analog
and Digital Integrated Circuit
Design for Video and Wireless
Communications
- Mixed-Signal Integrated
Circuit Design for Biomedical
Applications
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Advanced RF Microelectronics
- Advanced Analog Circuit
Design

4. รศ.ดร.สุริภณ สมควรพาณิชย

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc.
(Medical Electronics & Physics),
St.Barthomews’ Hospital Medical
College, University of London,
UK
Ph.D.
(Optical Electronics & Laser
Engineering),
Heriot-Watt University, UK

1. งานวิจัย
- Opto Electronics
- Laser & Laser Applications
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน
- สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ภาระงานสอน
- Optoelectronics
- Laser Electronics
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ชื่อ-นามสกุล

5. รศ.ดร.กิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Remote Sensing),
University of Dundee, UK

(*หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร)

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Digital Image Processing
2. ตําราเรียน
- ฟซซี่ตรรกะ
- การประมวลผลภาพดิจิตอล
3. ภาระงานสอน
- Pattern Recognition

9
12.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

1. ศ.ดร.วัลลภ สุระกําพลธร

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Electronics),
University of Kent, UK

2. รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช

วศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 1
(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Linear Integrated Circuit
(Bipolar Technology, MOS
Technology and GaAs
Technology)
- Digital Signal Processing and
Digital Filtering
- Computer Aided Circuit Design
2. ตําราเรียน
- การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3. ภาระงานสอน
- Advanced Analog and Mixed
Signal IC Design
1. งานวิจัย
- Design and Fabrication of
Semiconductor Devices
- Design & Fabrication of
Integrated Circuits
- Semiconductor Sensor Devices
- Switching Devices
2. ตําราเรียน
- สิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนํา
- อิเล็กทรอนิกสสารกึ่งตัวนํา
- วงจรรวมเบือ้ งตน
- ทฤษฎีการออกแบบวงจรพัลซ
3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Devices
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

3. รศ.ดร.มนัส สังวรศิลป

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

1. งานวิจัย
- Biomedical Signal Processing
- Image Processing
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน
- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสทาง
การแพทย
- ทฤษฎีการออกแบบวงจรพัลซ
3. ภาระงานสอน
- Digital Engineering
- Discrete Signal Processing

4. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิรพิ ันธุ

B.Eng. (Electronics),
Kyoto University, JAPAN
M.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN
D.Eng.
(Electrical & Communications
Engineering),
Tohoku University, JAPAN

1. งานวิจัย
- Computer Communication
Networks
- Communication System
- Software Engineering
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Data Communication and
Computer Networks
- Machine Translation
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ชื่อ-นามสกุล

5. รศ.ดร.กิตติ ไพฑูรยวัฒนกิจ

6. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุงเรือง

7. รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมชวย

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D. (Remote Sensing),
University of Dundee, UK
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN
D.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics and Electrical
Engineering),
Imperial College,
University of London, UK

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Digital Image Processing
2. ตําราเรียน
- ฟซซี่ตรรกะ
- การประมวลผลภาพดิจิตอล
3. ภาระงานสอน
- Pattern Recognition
1. งานวิจัย
- Superconductor Device
- MOIS Devices
- Diamond Film Device &
Technology
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Physics
1. งานวิจัย
- Fast Algorithm
- Digital Signal Processing
- VLSI Design
2. ตําราเรียน
- การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
- อิเล็กทรอนิกส 1
3. ภาระงานสอน
- Cryptography
- CMOS VLSI Design and
Technology

12
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

8. รศ.ดร.สุรพันธุ เอื้อไพบูลย

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Tokai University, JAPAN

1. งานวิจัย
- Image Processing
- Microprocessor Applications
- Pattern Recognition
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Digital Image Processing
- Computer Vision

9. รศ. ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Electronics),
Osaka University, JAPAN

10. รศ.ดร.จริยา วงศเตชธรรม

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
Wichita State University, USA
Ph.D. (Electrical Engineering),
Wichita State University, USA

1. งานวิจัย
- CAD for VLSI
- Telecommunication and
Computer
- Computer Network
- Parallel Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- VLSI Design
- Information Theory
1. งานวิจัย
- Control Theory and
Applications
- Electronic Design
- Signal Processing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Linear System Theory and
Design
- Random Variables and
Processes
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ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

11. รศ.ดร.เติมพงษ เพ็ชรกูล

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
D.Eng. (Solid State Electronics),
Tokai University, JAPAN

12. รศ.สมศักดิ์ เชียรศิริกุล

วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

13. รศ.จิรวัฒน ปานกลาง

วท.บ. (ฟสิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

งานวิจัย
- CMOS IC Technology
- Diamond & Carbon Devices
- Semiconductor Devices &
Sensors
2. ตําราเรียน
- ฟสิกสสารกึ่งตัวนํา
- อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3. ภาระงานสอน
- Integrated Circuit Devices
Theory and Fabrication
- Silicon Sensors
1. งานวิจัย
- Silicon Sensors
- Hybrid IC
- Diamond Films and Devices
- Power Electronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Thin Film Technology
1. งานวิจัย
- Semiconductor Devices
- Electronic System
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Switch Capacitor Circuits
- Integrated Circuit Techniques

14
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

14. รศ.พิชัย คูศิริวานิชกร

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

15. รศ.สุชาติ คูณทวีเทพ

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.S.E.E.
(Electrical Engineering),
Manhatton College, USA

16. รศ. ขนิษฐา แซตั้ง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- MRI Brain Image Analysis
2. ตําราเรียน
- การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3. ภาระงานสอน
- Bio-Signal Analysis
1. งานวิจัย
- Electronics Applications
- Digital Signal Processing
- Microprocessor Applications
- Power Electronics
Applications
(DC&AC Drive)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Advanced Logic Design
1. งานวิจัย
- Electronics Circuits and
Systems
- Microstrip Waveguide
2. ตําราเรียน
- สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. ภาระงานสอน
- Advanced Noise Reduction
Techniques

15

ชื่อ-นามสกุล

17. รศ.ดร.ชูชาติ ปณฑวิรุจน

18. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เนียมเจริญ

19. ผศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วท.บ. (รังสีเทคนิค)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (อุปกรณการแพทย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.E. (Biomedical Engineering),
Worcester Polytechnic Institute
(WPI), USA
Ph.D. (Biomedical Engineering),
Drexel University, USA
วท.บ. (ฟสิกส)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Engineeringٛ
- Medical Image Processing
2. ตําราเรียน
- สัญญาณและระบบ
3. ภาระงานสอน
- Computer Graphics
- Concept and Algorithms for
Computer Graphics
1. งานวิจัย
- CMOS IC Design
- DMOS IGBT and Power
Devices
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Metal Semiconductor
Contacts
B.Eng. (Electrical Engineering), 1. งานวิจัย
University of Pennsylvania, USA - Biomedical Engineering
- Digital Signal Processing
M.S.E.E.
- Medical Instrumentation
(Electrical Engineering),
- Medical Image Processing
University of Wisconsin, USA
Ph.D. (Electrical Engineering), 2. ตําราเรียน
- Design of Pulse Oximeters
University of Wisconsin, USA
- Bioinstrumentation
- Minimally Invasive Medical
Technology
3. ภาระงานสอน
- Biomedical Engineering
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ชื่อ-นามสกุล

20. ผศ.ดร.ยุทธนา คิดใจเดียว

21. ผศ.พลผดุง ผดุงกุล

22. ผศ.ประภากร สุวรรณะ

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
Ph.D.
(Electronics & Electrical
Engineering), Imperial College,
University of London, UK
วท.บ. (ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Biomedical Electronic
Instruments
- Neural Network
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Adaptive System
- Matrix Analysis

1. งานวิจัย
- Microprocessor Applications
- Data Communications
- Power Electronics
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Circuit Analysis in Power
Electronics 1
- Circuit Analysis in Power
Electronics 2
1. งานวิจัย
- Electronics Circuit and System
- High Frequency Circuit Design
2. ตําราเรียน
- อิเล็กทรอนิกส 1
3. ภาระงานสอน
- Design of High-Frequency
Amplifiers and Oscillators
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ชื่อ-นามสกุล

23. ผศ.พลศาสตร เลิศประเสริฐ

24. ผศ.ดร.กิติพล ชิตสกุล

25. ผศ.ดร.สุธิชัย ชัยสิทธิ์ศักดิ์

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
DEA. (Biomedical),
University Technologie de
Compienge, FRANCE
Docteur (Biomedical),
University of Paris XII,
FRANCE
B.Eng. (Electronics
Engineering),
Nagoya University, JAPAN
M.Eng. (Physical Electronics),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN
D.Eng. (ElectronicsEngineering),
Tokyo Institute of Technology,
JAPAN

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Medical Instrumentation
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Linear Network Theory
1. งานวิจัย
- Biomedical Signal Processing
- Signal & Image Processing
- Medical Instrumentation
- Computing
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Computational Method
- Applied Mathematics

1. งานวิจัย
- Solar Cells
- Semiconductor Devices
- Thin-film Technology
- Carbon Nanotubes
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Semiconductor Physics
- Thin Film Technology
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26. ดร.ศิริเดช บุญแสง

คุณวุฒิ / สาขาวิชา / สถาบันการศึกษา

วศ.บ. เกียรตินยิ มอันดับ 2
(วิศวกรรมไฟฟา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
M.Sc. (Electrical Engineering),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK
Ph.D.
Instrumentation (Biomedical),
The University of Manchester
Institute of Science and
Technology (UMIST), UK

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย
- Instrumentation
- Biomedical Photonics
- Optical Based Sensors and
Applications
- Photoacoustic sensors and
Applications
- Ultrasonic Techniques in
Biomedical and Non
Destructive
Evaluation (NDE)
2. ตําราเรียน 3. ภาระงานสอน
- Fiber Optic Communication
Systems
- Advanced Noise Reduction
Techniques
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13. จํานวนนักศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
5
5
-

2553
5
5
10
5

ปการศึกษา
2554
5
5
10
5

2555
5
5
10
5

2556
5
5
10
5

2553
20
20
40
20

ปการศึกษา
2554
20
20
40
20

2555
20
20
40
20

2556
20
20
40
20

แผน ก แบบ ก 2
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2552
20
20
-

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
14.2 อุปกรณการสอน
14.2.1 อุปกรณที่มีอยูแลว
ออสซิโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟตรง
เครื่องวิเคราะหสัญญาณเชิงความถี่
คอมพิวเตอร
อุปกรณจําลองระบบ PLC

80
60
60
2
50
6

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
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อุปกรณควบคุมแบบเรียลไทม
โปรแกรมจําลองการทํางานสําหรับการออกแบบวงจรรวม
เครื่องวิเคราะหสัญญาณเชิงความถี่ชนิดความถี่สูงมาก
เครื่องกําเนิดสัญญาณความถี่สูงมาก
14.2.2 อุปกรณที่ตองการเพิ่มในอนาคต
เครื่องวิเคราะหโครงขาย
ออสซิโลสโคปสําหรับสัญญาณความถี่สูงมาก

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
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15. หองสมุด
15.1 จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ ของสํานักหอสมุดกลางและหองสมุดคณะ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
สํานักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถิติจํานวนทรัพยากรสารนิเทศ
จํานวนหนังสือ จํานวนวารสาร จํานวนวารสาร
จํานวน
จํานวนโสตทัศนวัสดุ
ชื่อหองสมุด
ปจจุบัน
(ชื่อเรื่อง)
เย็บเลม
หนังสือพิมพ
(มวน, แผน, ตลับ)
(เลม)
(เลม)
(ชือ่ เรื่อง)
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ วีดีโอ ซีดีรอม เทป
เทป
คาสเซ็ท
สํานักหอสมุดกลาง
83,329 50,784 1,380 299 3,345 4,201 17
2 2,868 12,745 1,391
คณะวิศวกรรมศาสตร 23,146 30,318 38
156 449 5,066 11
2
417
คณะสถาปตยกรรม
16,435 22,584 91
72
401 12,778 9
2
17
10
ศาสตร
คณะ
23,269 9,996 252 144 2,788 2,303 7
1
36
เทคโนโลยีการเกษตร
หองสมุดคณะ
7,357 19,683 107 201 133 1,347 6
1
วิทยาศาสตร
คณะครุศาสตร
30,609 12,032 261
86
771 345
8
1
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
4,741 4,404 83
16
238 253
6
1
17
354
สารสนเทศ
วิทยาเขตชุมพร
8,959 2,721 13
4
1
รวม
197,845 152,522 2,225 974 8,125 26,293 68
11 3,355 13,109 1,391
สถิติ เดือน สิงหาคม 2551
ที่มา : สํานักหอสมุดกลาง
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15.2 รายชื่อฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สํานักหอสมุดกลางมีใหบริการ
ลําดับ
ที่
1

ชื่อฐานขอมูล
AIP/APS Journal

ขอบเขตของเนื้อหา
ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส (Physics)

AIP : American Institute of Physids
APS : American Physical Socity
2

ASCE : American Society of Civil Engineers

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engneering)

3

ASME Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)

4

ASTM International Standards and ASTM Journal ฐานขอมูลมาตรฐานครอบคลุมเนื้อหา Cement &
Concrete, Iron and Steel Products, Construction,
Electrical Insulation and Electronics, Textiles,
Petroleum Products, Lubricants, and Fossil Fuels,
Plastics, Rubber, Medical Devices and Implants
เปนตน

5

Blackwell Synergy

ครอบคลุมสาขาวิชา Agricultural and Animal Sciences,
Business, Economics, Finance, Accounting,
Mathematics and Statistics, Engineering, Computing
and Technology, Health Science, Humanities, Law,
Life and Physical Sciences, Medicine, Social and
Behavioral Science, The Arts

6

CAB Abstracts on CAB Direct Plus Fulltext

ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรชีวภาพ รวมถึงวิชา
การเกษตร ปาไม การเพาะพันธุพืช วิศวกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สัตวแพทย
กีฎวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และเศรษฐศาสตรการ
เกษตร
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7

CABI Primary Journal Online 2008

ครอบคลุมสาขาวิชา Nutrition Science & Life Sciences

8

Knovel E-book

ครอบคลุมสาขาวิชาการยึดติด, เครื่องหุมหอ, วัตถุกัน
รั่วและหมึก, เทคโนโลยีเรดาหและการบิน, ชีวเคมี,
ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิศวกรรมเซรามิก, เคมี
และวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟา
และพลังงาน, วิศวกรรมสิ่งแวดลอม, วิทยาการอาหาร,
วิศวกรรมเครื่องกล, โลหะ, เภสัช, เครื่องสําอาง,
พลาสติกและยาง, ความปลอดภัย, สุขภาพและอนามัย,
สิ่งทอ

9

AAAS : Science Online & ScienceNow

ครอบคลุมเนื้อหาดาน Science & Policy, Medicine,
Diseases, Chemistry, Geophysic/Geochemistry,
Physics

10

Access Science (Mcgraw-Hill's)

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11

ACS Online + ACS New Titles

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

12

ACS Legacy Archives

ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีประยุกต/วิศวเคมี, ชีวเคมี/
เทคโนโลยีชีวภาพ, เคมี, เคมีอินทรีย, เภสัชศาสตร,
พอลิเมอรและวัสดุศาสตร

13

Annual Reviews

ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science
และ Social Science

14

Cambridge Journals Online

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร

15

Project Euclid Prime

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
วิทยาการคอมพิวเตอร, ตรรกศาสตร, คณิตศาสตรเชิง
ฟสิกส, คณิตศาสตร, สถิติและความเปนไปได
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16

Proquest Agriculture Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
เชน สัตวศาสตร, พืชศาสตร, ปาไม, การประมง,
เศรษฐศาสตรการเกษตร, อาหารและโภชนาการ

17

SIAM e - Journals

ครอบคลุมสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต,
และวิทยาศาสตรการคํานวณ

18

Springer e - Books Year 2007 Collection

ครอบคลุมสาขาวิชา Architecture Designe and Art,
Business and Economics, Computer Science,
Engineering, Biomedical and Life Science,
Behavioral Sciences, Chemistry & Material
Science, Earth & Environmental Science,
Humanities, Social Science & Law, Medicine,
Physics & Astronomy

19

Morgan & Claypool

เปนฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสสาขาวิชา
วิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวของรวบรวมจากหนังสือ
จํานวน 100 รายชื่อ

20

E-Book (หนังสือภาษาไทย)

เปนฐานขอมูลหนังสือภาษาไทยหมวดตางๆ คือ
กฎหมาย, การศึกษาภาษาศาสตรและวรรณคดี,
การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองการปกครอง, กีฬา
ทองเที่ยว สุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร, ธุรกิจ
เศรษฐศาสตรและการจัดการ, ประวัติศาสตรและ
อัตชีวประวัติ, วิทยาศาสตร, ศาสนาและปรัชญา,
ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม
อุตสาหกรรม, นวนิยาย นิทาน, รวมทั้งหมวดทั่วไปจาก
หนังสือจํานวน 569 เลม
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21

Academic Search Elite

ครอบคลุมสาขาวิชา Computer Sciences, Engineering,
Physics, Chemistry, Language and Linguistics, Arts &
Literature, Medical Sciences, Ethnic Studies

22

ACM Digital Library

ครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

23

Dissertation Abstract Online

เปนฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโท, เอก
จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมยุโรป
ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง

24

H.W. Wilson

ครอบคลุมสาขาวิชา Applied Science &
Technology, Art, Business, Education, General,
Science, Humanities, Library and Information
Scinece, Socieal Science, Law, General Interest
และ Biological & Agricultural Science

25

IEEE

ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา, วิทยาการ
คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

26

ISI Web of Science

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร, มนุษยศาสตร,
สังคมศาสตร

27

Springer Link

ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และทางการแพทยรวมถึงสาขาวิชาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร เชน Behavioral Science, Computer
Science, Biomedical and Life Science, Business
and Economics, Mathematics and Statistics,
Chemistry and Materials Science, Medicine,
Chinese Library of Science, Russian Library of
Science, Humanities, Social Science and Law,
Physics and Astronomy, Earth and Environmental
Sciences, Engineering

26

28

Science Direct

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ

29

E-BOOK DAO Fulltext

ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถาบัน
การศึกษาจากทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มากกวา
1,000 แหง จากทุกสาขาวิชา

30

E-BOOK NetLibrary

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมด 8,561 ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดซื้อ
5,962 ชื่อ

31

E-BOOK Springer

ครอบคลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตร (Scientific),
เทคนิค (Technical) และการแพทย (Medical)
จํานวน 1,359 ชื่อ

32

Thai Digital Collection

บริการสืบคนฐานขอมูลฉบับเต็ม ซึ่งเปนเอกสาร
ฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยของอาจารย
รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วประเทศ

33

KMITL Undergraduate Thesis Online

บริการฐานขอมูลปริญญานิพนธระดับปริญญาตรีของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

16. งบประมาณ
ใช ง บประมาณประจํ า ป หมวดค า วั ส ดุ ค า ใช ส อย ค า ตอบแทน และครุ ภั ณ ฑ ข องคณะ
วิศวกรรมศาสตร ที่ใชในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้ เฉลี่ยคาใชจาย 75,000 บาท/คน/ป
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และ
การศึกษารายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12
หนวยกิต สัมมนา (ไมนับหนวยกิต) 2 หนวยกิต ระเบียบวิธวี ิจยั (ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้
12
หนวยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจัย ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง
6
หนวยกิต
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
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17.3 รายวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

01297101
01297102
01297103
01297104
01297105
01297106
01297107
01297108
01297109

วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS

36 หนวยกิต โดยมีขอกําหนดดังนี้
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต โดยมีขอกําหนดดังนี้
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 3 หนวยกิต
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 6 หนวยกิต
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ ไดไมเกิน 9 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
9 (0-27-0)
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01297110
01297111
01297112
01297113
01297114
01297115
01297116
01297117

วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต
MASTER THESIS

9 (0-27-0)
9 (0-27-0)
9 (0-27-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)
15 (0-45-0)
15 (0-45-0)

แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01297121
01297122

สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
1 (0-2-0)
1 (0-2-0)

แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)
01297123

ระเบียบวิธีวิจยั
RESEARCH METHODOLOGY

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

30
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง
01297124
01297125
01297126
01297127
01297128
01297129
01297130

การจําลองแบบเชิงคณิตศาตร
MATHEMATICAL MODELING
ระเบียบวิธีการคํานวณ
COMPUTATIONAL METHODS
คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
MATHEMATICAL ANALYSIS
คณิตศาสตรเชิงประยุกต
APPLIED MATHEMATICS
การวิเคราะหเมทริกซ
MATRIX ANALYSIS
การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
FUNCTIONAL ANALYSIS
กระบวนการและตัวแปรสุม
RANDOM VARIABLE & PROCESSES

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
01297131
01297132
01297133
01297134
01297135

6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

อุปกรณสารกึง่ ตัวนํา
SEMICONDUCTOR DEVICES
การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
การประมวลสัญญาณเต็มหนวย
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
อิเล็กทรอนิกสทางแสง
OPTOELECTRONICS
ทฤษฎีและการออกแบบระบบเชิงเสน
LINEAR SYSTEM THEORY AND DESIGN

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

31
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาเลือก
01297140
01297141

01297142
01297143
01297144
01297145
01297146
01297147
01297148
01297149
01297150
01297151
01297152
01297153

12

หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เทคนิคการออกแบบวงจรความถี่สูง
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
การออกแบบวงจรขยายสัญญาณและ
3 (3-0-6)
วงจรกําเนิดสัญญาณความถี่สูง
DESIGN OF HIGH-FREQUENCY AMPLIFIERS AND OSCILLATORS
การสื่อสารผานดาวเทียม
3 (3-0-6)
SATELLITE COMMUNICATIONS
การวิเคราะหวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1
3 (3-0-6)
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER ELECTRONICS 1
การวิเคราะหวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 2
3 (3-0-6)
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER ELECTRONICS 2
การวิเคราะหวงจรควบคุมแรงไฟฟาแบบสวิทชิง
3 (3-0-6)
SWITCHING REGULATOR ANALYSIS
ทอนําคลื่นแสงและการประยุกต
3 (3-0-6)
OPTICAL WAVE GUIDE AND THEIR APPLICATIONS
เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
ระบบการสื่อสารดวยเสนใยนําแสง
3 (3-0-6)
OPTICAL FIBER COMMUNICATION SYSTEMS
โฟโตนิกส
3 (3-0-6)
PHOTONICS
หัวขอคัดสรรทางวงจรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CIRCUITS
ทฤษฎีโครงขายเชิงเสน
3 (3-0-6)
LINEAR NETWORK THEORY
การวิเคราะหโครงขายไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED NETWORK ANALYSIS
วงจรสวิตชคาปาซิเตอร
3 (3-0-6)
SWITCH CAPACITOR CIRCUITS

32
01297154
01297155
01297156
01297157
01297158
01297159
01297161
01297162
01297163
01297164
01297165
01297166
01297167
01297168
01297169
01297170

ทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TRANSDUCERS
การคํานวณแบบขนาน
PARALLEL COMPUTING
สถาปตยกรรมแบบขนาน
PARALLEL ARCHITECTURE
ทฤษฎีและการประยุกตใชงานระบบการเขาคิว
QUEUING THEORY AND APPLICATIONS
โครงขายการสวิตชกลุมขอมูล
PACKET SWITCHED NETWORK
การจําลองและวิเคราะหโครงขายสารสนเทศ
MODELING AND ANALYSIS OF INFORMATION NETWORK
การสื่อสารขอมูล และโครงขายคอมพิวเตอร
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
การสงขอมูลดิจิตอล
DIGITAL DATA TRANSMISSION
เครื่องแปลภาษา
MACHINE TRANSLATION
ระบบปรับตัว
ADAPTIVE SYSTEM
ทฤษฎีขาวสารขอมูล
INFORMATION THEORY
ขาวสารขอมูลและสัญญาณ
INFORMATION AND SIGNALS
ทฤษฎีและการใชงานของการเขารหัสสัญญาณ
CODING THEORY AND APPLICATIONS
รหัสความปลอดภัย
CRYPTOGRAPHY
วิศวชีวการแพทย
BIOMEDICAL ENGINEERING
การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ
BIO-SIGNAL ANALYSIS

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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01297171
01297172
01297173
01297174
01297175
01297176
01297177
01297178
01297179
01297180
01297181
01297182
01297183
01297184
01297185
01297186

การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3 (3-0-6)
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
การประมวลผลภาพเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
วิศวกรรมเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
การออกแบบและใชงานตัวกรองเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL FILTERING: DESIGN AND IMPLEMENTATION
ทฤษฎีการกรองแบบใหม
3 (3-0-6)
MODERN FILTER THEORY
หัวขอคัดสรรสําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3 (3-0-6)
SELECTED TOPIC IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING
คอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
หลักการและขัน้ ตอนวิธีสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0-6)
CONCEPTS AND ALGORITHMS FOR COMPUTER GRAPHICS
ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
QUANTUM ELECTRONICS
ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0-6)
MOS CIRCUIT DESIGN
รอยสัมผัสของโลหะและสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
METAL SEMI CONDUCTOR CONTACTS
การวิเคราะหอปุ กรณสารกึ่งตัวนําขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES
เทคโนโลยีวงจรรวมไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
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01297187
01297188
01297189
01297190
01297191
01297192
01297193
01297194
01297195

เทคนิควงจรรวม
INTEGRATED CIRCUIT TECHNIQUES
หัวขอคัดสรรทางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES
การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
VLSI DESIGN
สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญมาก
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
การออกแบบ และเทคโนโลยีของวงจรรวมซีมอส
CMOS VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY
การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง
ADVANCED LOGIC DESIGN
เซ็นเซอรแบบซิลิกอน
SILICON SENSORS
การควบคุมไฟฟาสถิตย
ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL
ระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
SOLAR ELECTRICITY SYSTEM

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

01297196

หลักการทํางานและการใชงานของบีเจที และ เอชบีที
3 (3-0-6)
OPERATION AND APPLICATION OF BJT AND HBT TRANSISTORS

01297197

การทํางานและการออกแบบทรานซิสเตอรที่ทํางานโดยสนามไฟฟา 3 (3-0-6)
OPERATION, DESIGN AND MODELING OF FIELD EFFECT TRANSISTORS
การออกแบบวงจรรวมเชิงอุปมานและแบบผสมขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG AND MIXED-SIGNAL IC DESIGN
ไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงยานความถีว่ ิทยุ
3 (3-0-6)
ADVANCED RF MICROELECTRONICS
การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลเฉพาะงาน
3 (3-0-6)
DIGITAL ASIC DESIGN

01297198
01297199
01297200
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01297201
01297202
01297203
01297204
01297205
01297206
01297207

17.4

คอมพิวเตอรวทิ ัศน
COMPUTER VISION
ความฉลาดเชิงประมวล
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
DATA STORAGE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีฟลมบาง
THIN FILM TECHNOLOGY
การควบคุมสิ่งปนเปอนในไมโครอิเล็กทรอนิกส
CONTAMINATION CONTROL IN MICROELECTRONICS
เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนขั้นสูง
ADVANCED NOISES REDUCTION TECHNIQUES
การทดสอบวงจรรวม
INTEGRATED CIRCUIT TESTING

ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใช กําหนดเปนเลข 8 หลัก คือ
รหัสที่ 1, 2
ไดแกเลข
01
รหัสที่ 3, 4
ไดแกเลข
29
รหัสที่ 5
ไดแกเลข 7
รหัสตัวที่ 6, 7, 8 ไดแกเลข
….

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
รายวิชาระดับปริญญาโท
ลําดับที่ของวิชา
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17.5

แผนการศึกษา
17.5.1 นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
First Year 1st Semester
รหัสวิชา
Code
012971xx
01297123

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
MASTER THESIS
ระเบียบวิธีวิจยั (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
x
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
First Year 2nd Semester

รหัสวิชา
Code
012971xx
01297121

ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
MASTER THESIS
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
รวม
x

37
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
012971xx
01297122

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
MASTER THESIS
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
รวม
x
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester

รหัสวิชา
Code
012971xx

ชื่อวิชา
Subject
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0),
12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
x
36

38
นักศึกษาสามัญ แผน ก แบบ ก2
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
ระเบียบวิธีวิจยั (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาพื้นฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
รวม
12
First Year

รหัสวิชา
Code
01297101
01297121
01297123
012971xx
012971xx
012971xx

39
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
First Year

รหัสวิชา
Code
012971xx
012971xx
01297xxx
01297xxx

รหัสวิชา
Code
012971xx
01297122
01297xxx
01297xxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 2 (ไมนับหนวยกิต)
1(0-2-0)
SEMINAR 2
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
Second Year 2nd Semester
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
Code
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
012971xx
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 3 (0-9-0), 6 (0-18-0), 9 (0-27-0), 12 (0-36-0),
MASTER THESIS
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร
36

17.6

คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาวิทยานิพนธ (THESIS COURSES)
01297101-01297104 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ชานี้นั ก ศึ ก ษาตอ งทํา งานวิ จัย ภายใตคํา แนะนํ าของอาจารยที่ ปรึก ษาวิทยา
นิพนธโดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชนและขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
01297105-01297108

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

6 (0-18-0)
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วิ ชานี้นั ก ศึ ก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนํ าของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธโดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชนและขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
01297109-01297112

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
9 (0-27-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้นั ก ศึ ก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนํ าของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธโดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชนและขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร

This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
01297113-01297115

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
12 (0-45-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้นั ก ศึ ก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนํ าของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธโดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชนและขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร

This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences.
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01297116-01297117

วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
15 (0-45-0)
MASTER THESIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ชานี้นั ก ศึ ก ษาตอ งทํา งานวิจัย ภายใตคํา แนะนํ าของอาจารยที่ ปรึ ก ษาวิ ทยา
นิพนธโดยเนนในหัวขอ ที่มีแนวความคิดใหมสามารถนําไปใชประโยชนและขยายวิทยาการทางดาน
วิศวกรรมศาสตร
This course provides an opportunity for a student to do research under the
supervision of his/her advisor. The research should emphasize the originality and aim toward new and
useful results in engineering sciences
หมวดวิชาสัมมนา (SEMINAR COURSES) ไมนับหนวยกิต

01297121

สัมมนา 1
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิต
ในการอาน ทําความเขาใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานซึ่งอาจจะได
จากการอานวิเคราะหบทความผลการวิจัยทีม่ ีคุณภาพ หรือเปนผลงานของตนเองภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล นอกจากนี้นักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาที่
คณะวิศวกรรมศาสตรจัดขึ้น

This is the first in the series of required courses which must be taken
consecutively by every master candidate. The purpose of this course is to develop student’s ability in
reading and understanding technical papers, and in researching and presenting the result to the audience
in a seminar. The students must also attend seminars given by distinguished scholars which are
arranged by the Faculty of Engineering. From such seminars, the students can learn about the works of
other scholars, gain a broader view point and develop self-confidence in presentation of one's work.
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01297122

สัมมนา 2
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
วิชาบังคับกอน : 01297121 สัมมนา 1
Prerequisite : 01297121 SEMINAR 1
วัตถุประสงคของวิชานี้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิต
ในการอาน ทําความเขาใจและนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยการจัดใหมีการเสนอผลงานของตนเอง
ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ตอผูฟงในกลุมและมีกรรมการประเมินผล นอกจากนีน้ ักศึกษา
จะตองเขารวมสัมมนาที่คณะวิศวกรรมศาสตรจัดขึ้น
This is the second in the series of required courses which must be taken
consecutively by every master candidate. The purpose of this course is to develop student’s ability in
reading and understanding technical papers, and in researching and presenting the result of his/her
research to the audience in a seminar. The students must also attend seminars given by distinguished
scholars which are arranged by the Faculty of Engineering. From such seminars, the students can learn
about the works of other scholars, gain a broader view point and develop self-confidence in
presentation of one's work

หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต (RESEARCH COURSE) ไมนับหนวยกิต
01297123
ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
METHODOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ช านี้ จ ะมี ก ารบรรยายในเนื้ อ หาการออกแบบการทดลอง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารวิ จั ย ที่ ดี
ตัวอยางเชน การจําลองระบบดวยคอมพิวเตอร การใชเครื่องมือใหถูกตอง รวมทั้งการวางแผนโครงสราง
งานวิจัยโดยภาพรวม
This subject is a lecture class; The objective of this class is the design of research
infrastructure in order to obtain an outstanding research work. For instance, simulation, experimental
setup including research overall planning
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หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง (ADVANCED MATHEMATICS COURSES)
01297124

การจําลองแบบเชิงคณิตศาตร

3 (3-0-6)

MATHEMATICAL MODELING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้ศึกษาถึงหลักการและวิธีการในการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
การฟต
แบบจําลอง การจําลองรูปแบบตอเนื่องและไมตอเนื่องของโมเดลแบบพลวัตร โมเดลแบบความนาจะ
เปน และโมเดลแบบหาคําตอบเหมาะสมที่สุด การจําลองทางการทดลองและทางการจําลองสราง การ
วิเคราะหทางมิติและสิมิลิจูต ฟงกชันกราฟเปนแบบจําลอง รวมถึงการตีความผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง
เปรียบเทียบกับขอมูลจริง การพัฒนาและแกไขรูปแบบจําลอง
The course includes the following topics: the principles and methodology of the
mathematical modeling process, model fitting, discrete and continuous modeling of dynamic models,
probabilistic models and optimization models, experimental and simulation modeling, dimensional
analysis and similitude, graphs of function as models, the interpretation of model’s results in
comparison with the real data, correcting and improving the models.
01297125

ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0-6)
COMPUTATIONAL METHODS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรูพื้นฐานการวิเคราะห ผลเฉลยสมการเชิงเสนและเมทริกซผกผัน ไดแก ระเบียบ
วิธีการกําจัดแบบเกาส ระเบียบวิธีแบบแยกสวน ระเบียบวิธีทําซ้ํา ผลเฉลยสมการไมเปนเชิงเสนไดแก
สมการพีชคณิต ระเบียบวิธีทําซ้ํา การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การคํานวณคาเจาะจงและเวกเตอร
เจาะจง ระเบียบวิธีกําลัง การแปลงเมทริกซ การประมาณคาฟงกชนั และการประมาณคาภายในชวง ผล
เฉลยสมการเชิงอนุพันธ เทคนิคระเบียบวิธีการคํานวณไดแก การแปลงฟูริเยรแบบไมตอเนื่อง การ
แปลงฟูริเยรแบบเร็ว การประมาณคาสเปคตัมแบบเร็ว การแยกสเปคตรอล และฟงกชันกอกําเนิดแบบ
สุม
Fundamentals of analysis; linear equation solutions and inverse matrix; Gaussian
elimination; factorization method; iterative method; nonlinear equation solutions; algebraic equation;
iterative methods; error estimations; computations of eigen-value and eigen-vector; power method;
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matrix transformations; function approximation and interpolation method; ordinary differential
equation solutions; techniques of computational methods; discrete Fourier transform; fast Fourier
transform; fast spectral estimation; spectral factorization; dummy random generation.
01297126

คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
3 (3-0-6)
MATHEMATICAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปริภูมิเวกเตอร การลูเขาและการแปลงเชิงเสน หลักเบื้องตนของกําหนดการเชิงเสน
ปญหาคาเจาะจง และรูปแบบกําลังสอง การดําเนินการในปริภูมิเชิงเสน การแทนสเปคตรอล ฟงกชันแบบ
กรีนและฟงกชันเดลตา และเงื่อนไขขอบเขตแบบไมเอกพันธ
Vector spaces; convexity and linear transformations; basic principles of linear
programming; characteristic valued problems and quadratic forms linear space operators; spectral
representation; Green's function and delta function; non-homogeneous boundary conditions.
01297127

คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0-6)
APPLIED MATHEMATICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิธีการของฟงกชันแบบกรีน แคลคูลัสการแปรผัน วิธีการเรยล-ี ริตซ วิธีกาเลอรคิน
ผลตางสืบเนื่องและวิธีไฟไนตอิลีเมนต และการวิเคราะหเชิงซอน
Green's function method; calculus of variations; Rayleigh-Ritz method; Galerkin
method; finite difference and finite element methods; complex analysis.

01297128

การวิเคราะหเมทริกซ
3 (3-0-6)
MATRIX ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เวกเตอร อิสระเชิงเสน มิตหิ ลัก การสงเชิงเสน การแปลงระบบพิกัด การสรางและการ
ดําเนินการทางเมทริกซ แรงค คาเจาะจงและเวกเตอรเจาะจง มิติยอยไมเปลี่ยนแปลง ตัวกําหนด การ
ดําเนินการแนวทแยงมุมและรูปแบบบัญญัติ ทฤษฎีคาเลย-เฮมิลตัน ผลคูณภายใน รูปแบบกําลังสอง
นอรม ฟงกชันเมทริกซ เมทริกซและสมการเชิงอนุพันธ
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Vectors; linear independence; basic dimensions; linear mapping; coordinate
transformations; matrix operations and formations; ranks; eigen values and eigen vectors; invariant
subspaces; determinants; diagonalization and canonical forms; Caley-Hamilton theorem; inner
products; quadratic forms; norms; matrix functions; matrix and differential equations.
01297129

การวิเคราะหเชิงฟงกชนั
3 (3-0-6)
FUNCTIONAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ปริภูมิเมทริกซ การลูเขา ลําดับโคชี คอมพลีต ปริภมู ินอรม ปริภมู ิบานาช คอมแพค
ปริภูมิมิติจํากัด การดําเนินการเชิงเสน ฟงกชันนอลเชิงเสน ทฤษฎีกราฟแบบปด ปริภูมิคูเสมอกัน
ปริภูมิฮิลเบิรต เซตและลําดับเชิงตั้งฉาก การดําเนินการผูกพัน การลูเขาแบบออน พหุนามเชพบิเชพ
ทฤษฎี สเปคตรอลในมิติจํากัด การดําเนินการแบบบวก และการดําเนินการแบบโพเจคชัน
Metrix spaces; convergence; Cauchy sequences; completeness; normed spaces;
Banach spaces; compactness and finite dimensional spaces; linear operators; linear functionals; close
graph theorem; dual spaces; Hilbert spaces; orthonormal sets and sequences; adjoint operators; weak
convergence; Chebyshev polynomials; splines; finite dimensional spectral theory; positive operators;
projection operators.

01297130

กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLES & PROCESSES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สัจพจนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันตัวแปรสุม ลําดับตัวแปรสุม
กระบวนการเฟนสุม
Axioms of probability; random variables; functions of random variables; sequences of
random variables; stochastic processes.
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หมวดวิชาพืน้ ฐาน (FUNDAMENTAL COURSES)
01297131

อุปกรณสารกึง่ ตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ทบทวนปรากฏการเชิงไฟฟาในสารกึ่งตัวนํา ทฤษฎีของรอยตอพี-เอ็น ไบโพลาร
ทรานซีสเตอร และอุปกรณที่ทํางานดวยสนามไฟฟา ไดโอดชนิดตาง ทรานซีสเตอรรอยตอเดียว และ
อุปกรณหลายรอยตอ เชน ไธรีสเตอร
Review of electrical phenomena in semiconductor physics; P-N junction theory;
bipolar transistors and field effect devices; tunnel diodes; backward diodes; unijunction transistors and
thyristor devices.

01297132

การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นกาวหนา
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบและวิเคราะหวงจรรวมเชิงอุปมาน ทั้งเทคโนโลยีแบบไบโพลาร มอส
และไบซีมอส การควบคุมอัตราการขยาย แถบความถี่ การพิจารณาปริมาณกระแสในวงจร และการ
พิจารณาสัญญาณรบกวน
Design and analysis of analog integrated circuit including Bipolar technology; MOS
technology and Bi-CMOS technology; boosting rate control; frequency bands; gain and bandwidth
improvement; current driving consideration; noise margin consideration.

01297133

การประมวลสัญญาณเต็มหนวย
3 (3-0-6)
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบเชิงเสน สัญญาณเต็มหนวย การสุม สมการเชิงเสนของระบบ การแปลงและการ
แปลงผกผันลาปลาส การแปลงและการแปลงผกผันแบบแซท ฟงกชนั่ การถายโอนแบบพัลส การจับคู
ระหวางระนาบตาง ๆ การพิจารณาเสถียรภาพและเฟส การพิจารณา และการออกแบบวงจรกรอง
ดิจิตอลแบบมีการปอนกลับ และไมมีการปอนกลับ
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Discrete linear systems; discrete signals; sampling processes and theorems; linear
difference equations; Laplace transformation of discrete signals; Z-transformation and its inverse; pulse
transfer functions; mapping from S-plane to Z-plane; stability and minimum phases consideration;
physical reliability of H (Z); recursive digital filter design; pulse invariant techniques.
01297134

อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หนวยที่ใชในการวัดแสง ทฤษฎีทั่วไปของทอนําคลื่น ลักษณะสมบัติการเคลื่อนที่ของ
คลื่นในทอนําคลื่น แหลงกําเนิดแสงแบบตางๆ อุปกรณตรวจจับแสงแบบสารกึ่งตัวนํา การพิจารณา
สัญญาณรบกวนในระบบตรวจจับแสง
การประยุกตของแสงและวงจรอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน
ระบบสื่อสารรับ-สงโดยแสง
Units and definitions used in the light measurement; wave guide theories; wave
propagation in a wave guide; light sources; semiconductor-typed sensors for light detection;
consideration on noises in the optoelectronic devices and light applications; electronic circuits e.g.
communications systems via light waves.

01297135

ทฤษฎีและการออกแบบระบบเชิงเสน
3 (3-0-6)
LINEAR SYSTEM THEORY AND DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความเขาใจพืน้ ฐานของระบบ วิธีนําเสนอระบบแบบปริภูมิสถานะ คุณสมบัติของระบบ
เชิงเสน ความสามารถในการควบคุม ความสามารถในการสังเกต การปอนกลับของสถานะ ตัว
ประมาณสถานะ เสถียรภาพของระบบ
Basic system concepts; state-space and I/O representation. Properties of linear
systems. Controllability, observability. State feedback and state estimators. Stabilty of linear system
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หมวดวิชาเลือก (ELECTIVE COURSES)
01297140

เทคนิคการออกแบบวงจรความถี่สูง
3 (3-0-6)
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาความเพีย้ นของสัญญาณ ในแงของ ขนาด ฮารโมนิกส เฟส และ เวลาหนวงของ
สัญญาณ สัญญาณรบกวนตางๆ และวิธีการวัด อุปกรณที่ใชในความถี่สูงและแบบจําลอง เชน ตัวกรอง
สัญญาณแบบเซรามิก ทรานซิสเตอร เปนตน วงจรทีประกอบดวยตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา ตัวเก็บประจุ
และการแมทชอิมพีแดนซ การออกแบบวงจรความถี่สูง อาทิเชน ตัวกรองสัญญาณแบบแบนดพาส
วงจรขยายสัญญาณ และ วงจรรับ-สงสัญญาณ
The study of signal distortion types: sizes, harmonic, phase and delay; noises and
measurement methods used in high frequencies components and their models: ceramic filters and
transistors etc.; RLC circuits and impedance matching; design of high frequency circuits: bandpass
filters, small signal amplifiers and transmitter, receiver circuits.
01297141

การออกแบบวงจรขยายสัญญาณและวงจรกําเนิดสัญญาณความถี่สงู 3 (3-0-6)
DESIGN OF HIGH - FREQUENCY AMPLIFIERS AND OSCILLATORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงพารามีเตอรตางๆของทรานซิสเตอรเพื่อนํามาออกแบบวงจรขยายสัญญาณ
ความถี่สูง การแมทชอิมพีแดนซแบบตางๆดวย ไมโครสติป และ สตับ การใชแผนภาพของสมิธในการ
แมทชอิมพีแดนซ ออกแบบและหาความมีเสถียรภาพของวงจรขยายสัญญาณ ใชพารามีเตอรของการ
กระเจิง ออกแบบและหาความมีเสถียรภาพของวงจรกําเนิดสัญญาณ
Transistor parameters and its design of amplifiers at high frequency; matching
network: impedance matching with microstrip line and stub; Smith’s chart and its use for matching
networks and design of amplifiers; bias stability; scattering parameters and its use for oscillator design;
stability and stability determining.
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01297142

การสื่อสารผานดาวเทียม
3 (3-0-6)
SATELLITE COMMUNICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาของการสื่อสารผานดาวเทียม ดาวเทียมสื่อสารแบบตางๆ อาทิ
เชน INTELSAT, FDM-FM-FDMA, ACPC/SPADE, PCM-TDM-PSK-TDMA,TDMA/DST สถานี
ดาวเทียม และระบบจานรับสัญญาณดาวเทียม พารามิเตอรในการรับ-สง สัญญาณดาวเทียม เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมที่มีสัญญาณรบกวนต่ํา
Development of satellite communications; communication satellites INTELSAT,
FDM-FM-FDMA, ACPC/SPADE, PCM-TDM-PSK-TDMA, TDMA/DST; earth stations; antenna
systems; carrier to noise power ratio; low noise receivers.
01297143

การวิเคราะหวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 1
3 (3-0-6)
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER ELECTRONICS 1
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับสวิทช วงจรขับพลังงานไฟฟาในอิเล็กทรอนิกสกําลัง สวิทชในวงจร
เปลี่ยนพลังงาน อุปกรณไฟฟาที่ใชในอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง เชน ไดโอด ไธรีสเตอร มอส ฯลฯ และ
ปญหาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสกาํ ลัง
Introduction to switches and drives; switches in power electronics; switches in static
converters; power semiconductor diodes; power thyristors; power MOSFET; power IGBT; circuit
layout problems.
3 (3-0-6)
01297144
การวิเคราะหวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกสกําลัง 2
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER ELECTRONICS 2
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับวงจรขับพลังงานไฟฟาทีใ่ ชสวิทชกับไดโอด
อุปกรณไฟฟาทีใ่ ชใน
อิเล็กทรอนิกสกําลัง วงจรควบคุมแรงดันไฟฟากระแสสลับ วงจรกรองแรงดันไฟฟา วงจรเปลี่ยนระดับ
แรงดันไฟฟากระแสตรง วงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟากระแสตรงเปนกระแสสลับ วงจรเปลี่ยนแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ
Circuits with switches and diodes; power semiconductor switches; AC voltage
controllers; control rectifiers; control rectifiers; DC to DC converters; inverters; AC to AC inverters.
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01297145

การวิเคราะหวงจรควบคุมแรงไฟฟาแบบสวิทชิง
3 (3-0-6)
SWITCHING REGULATOR ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับวงจรควบคุมแรงดันไฟฟาพืน้ ฐาน เทคนิคการมอดดูเลทแบบพัลส วิธีการ
วิเคราะหวงจรสวิทชิงแบบโหมดแรงดัน วงจรสวิทชิงแบบโหมดกระแส การประเมินสมรรถภาพ และ
ความเรียบของสัญญาณขาออก
Basic switching regulator circuit; pulse width modulation techniques; analytical
method; voltage-mode switching; current-mode switching; regulation and performance evaluation.

01297146

ทอนําคลื่นแสงและการประยุกต
3 (3-0-6)
OPTICAL WAVE GUIDE AND THEIR APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เปนคําตอบจากการวิเคราะหสมการของแมกซเวลล
คุณสมบัติของสารที่นํามาทําทอนําคลื่นแสง ทฤษฎีและคุณสมบัติสําหรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา การหักเห
และเลี้ยวเบนชองคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แนวเชื่อมตอหนึ่ง ทอนําคลื่นแบบ สแลบ เสนใยนําแสง และ
อุปกรณที่ทํามาจากเสนใยนําแสง ทอนําคลื่นแบบหลายชั้น และอุปกรณที่ทํามาจากทอนําคลื่นชนิดนี้
Maxwell’s equation and solutions; electromagnetic waves; effects of optical wave
guide material; optics of beams; reflection and refraction at single interface; slab wave guide; planar
wave guide integrated optics; optical fibers and fiber devices; channel wave guide integrated optics and
coupled mode devices.
01297147

เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คุณสมบัติของแสงทั่วไปกับแสงเลเซอร ทฤษฎีการเกิดแสงเลเซอร สวนประกอบของ
ระบบเลเซอร ชนิดและคุณสมบัติทั่วไปของแสงเลเซอร ลําแสงเกาซเซียน บทบาทของแสงเลเซอรในการ
ประยุกตทวั่ ไปและการประยุกตในทางอิเล็กทรอนิกส วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชรวมกับแสงเลเซอร
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Properties of light and laser light; theory of the source of laser light; components of
laser system; types and properties of laser beams; Gaussian beam; roles of laser light applications in
electronics; electronic circuits used with laser light.
01297148

ระบบการสื่อสารดวยเสนใยนําแสง
3 (3-0-6)
OPTICAL FIBER COMMUNICATION SYSTEMS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาของเสนใยนําแสง ชนิดและคุณสมบัติของเสนใยนําแสง การ
เคลื่อนที่และสนามแมเหล็กไฟฟาในเสนใยนําแสง เทคนิคการผลิตเสนใยนําแสง อุปกรณและเทคนิค
ตางๆที่ใชระบบการสื่อสารดวยเสนใยนําแสง การวัด และการทดสอบพารามิเตอรตางๆ ที่ใชระบบการ
สื่อสารดวยเสนใยนําแสง
Development of optical waveguides and lasers; characteristics of optical fibers;
feasible fields of fiber optics; light propagation theory; classification of optical fibers; transmission
characteristics; mechanical characteristics; optical fiber fabrication methods; optical components
optical transmission systems; optical fiber splicing; measurement and measurement equipments.
01297149

โฟโตนิกส
3 (3-0-6)
PHOTONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เปนวิชาที่ชี้ถึงการประยุกตใชโฟตอนในทางอิเล็กทรอนิกส
โดยเฉพาะทางดานการ
สื่อสารความเร็วสูง ความสัมพันธคุณสมบัติของแสงกับโฟตอน ฟูเรียรออพติกสและการประมวลผลดวย
แสง อุปกรณที่เกี่ยวกับโฟตอน ตัวอยางของระบบของโฟโตนิกสที่ใชในอิเล็กทรอนิกส
Exploitation of photons in electronics especially in light-wave (high frequency)
communications; relationships between light wave and photon; Fourier optics an optical processing;
photonic devices; some photonic applications and systems used in electronics.
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01297150

หัวขอคัดสรรทางวงจรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN ELECTRONIC CIRCUITS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหัวขอที่นาสนใจทางดานวงจรอิเล็กทรอนิกส โดยหัวขอการสอนจะถูกพิจารณา
จากอาจารยผสู อน
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of
electronic circuits.

01297151

ทฤษฎีโครงขายเชิงเสน
3 (3-0-6)
LINEAR NETWORK THEORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับการสังเคราะหฟงกชันจุดขับ และฟงกชันโอนยาย โทโปโลยีของ
โครงขายไฟฟาเชิงเสน อุปกรณยอยตางๆ ในโครงขายไฟฟาแบบแอคทิฟ วงจรกรองสัญญาณแบบ
แอคทิฟ ความออนไหว และการยอมรับตอความคลาดเคลื่อนของโพล
Synthesis of driving point functions; synthesis of transfer functions; filters; network
topology; active network elements; active filters; pole sensitivity and tolerances.
01297152

การวิเคราะหโครงขายไฟฟาดวยคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
COMPUTER AIDED NETWORK ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ และสภาวะทรานเชียนต
ในเชิงตัวเลขโดยใชทฤษฎีของ เคอรชอฟฟ ซึ่งมักจะ ใชกันในการวิเคราะหแบบโหนด และการวิเคราะห
แบบเมซ การวิเคราะหแบบ modified และ sparse tableau การหาคําตอบของการวิเคราะหแบบตางๆ ที่
กลาวมา ดวยเทคนิค direct elimination, LU factorization, forward substitution, sparse-matrix techniques
และ iterative การวิเคราะห และการหาคําตอบแบบ state variable
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Circuit analysis; linear DC analysis; linear AC analysis and transient analysis;
equation formulation using network graph equations: branch relations, Kirchoff's topological laws,
cutset analysis, loop analysis, nodal analysis with and without voltage sources, modified nodal
analysis, modified tableau
analysis and sparse tableau formulation; solution of a system of linear equations: direct elimination,
LU factorization, forward and backward substitution, sparse-matrix techniques, iterative techniques,
state variable representation of networks equation formulation and solution.
01297153

วงจรสวิตชคาปาซิเตอร
3 (3-0-6)
SWITCH CAPACITOR CIRCUITS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนวคิดเกีย่ วกับการชักตัวอยางขอมูลเชิงอุปมาณ ความสัมพันธระหวางโดเมนตอเนื่อง
กับโดเมนดิสครีต ความสัมพันธระหวาง โดเมน S กับ โดเมน Z เมื่ออัตราการชักตัวอยางของงาน
ประมวลผลสัญญาณมีคาสูง วงจรขายสวิตชคาปาซิเตอร วงจรกรองแบบสวิตชคาปาซิเตอร และการ
ประยุกตใชงานวงจรสวิตชคาปาซิเตอร
Analog sampled data concepts; relationship between continuous and discrete domains;
relationship between S-domain and Z-domain for high sampling rates implementation of basic signal
processing operations; switched capacitor networks; switched capacitor filters; applications of switched
capacitor circuits.
01297154

ทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
INDUSTRIAL TRANSDUCERS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อุปกรณโซลิดสเตตเฉพาะงาน อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ การหนวงเวลา การตรวจจับ
การหนวงเวลา เวลา แรงดัน การสวิตชโซลิดสเตต วงจรเรียงกระแสหลายเฟส การคงคาแรงดัน
ประยุกตใชงานไทริสเตอรในงานอุตสาหกรรม วงจรขยายแบบแมเหล็ก วงจรรวม การควบคุมเชิงเลข
Special solid state devices; temperature sensing devices; photo sensing devices; time
delay actions; sensing of delay actions; sensing of time voltage; solid state switching; polyphase
rectifiers; voltage regulators; thyristor applications in industries; magnetic amplifiers; integrated
circuits; numerical control.

55
01297155

การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL COMPUTING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายเกี่ยวกับแหลงกําเนิดและลักษณะธรรมชาติของการตอขนานที่เปนไปไดในการ
ประยุกตใชงานตางๆ ความสามารถและขอจํากัดของวิทยาการที่มีใชกนั อยู ภาษา ตัวแปลโปรแกรมและ
ระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบซอฟแวรที่จําเปนในการประมวลผลแบบขนาน การทําใหผูใชสามารถ
สรางและทําการแกปญหาไดตามตองการ
Source and nature of potential parallelism in a number of applications; its capability
and limitations of the available technology; languages, compilers and operating systems; examination
of the software needed for parallel processing; how to enable a user to create and execute a problem
solving as desired.
01297156

สถาปตยกรรมแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL ARCHITECTURES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับการแบงกลุมสถาปตยกรรมที่สําคัญ 3 กลุม คือ SIMD, MIMD และแบบ
ลูกผสมของ 2 แบบแรก ตรวจสอบโครงขายแบบตางๆ ที่ใชในการตอกันขององคประกอบหนวย
ประมวลผล ตลอดจนคาใชจา ยและขอจํากัดของโครงขาย
Studying of three major architectural groupings: SIMD, MIMD and hybrid
combinations of the two; examines the variety of network that can be used to interconnect the
processing elements and also discuss the engineering costs and limitations of the various networks.
01297157

ทฤษฎีและการประยุกตใชงานระบบการเขาคิว
3 (3-0-6)
QUEUING THEORY AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบของสายงาน กระบวนการสุมที่สําคัญ ระบบการเขาคิวแบบเกิด-ตาย ระบบการ
เขาคิวแบบมารคอฟ ระบบการเขาคิวที่แจกจายการบริการทั่วไป และการเขาคิวตามลําดับความสําคัญ
System of flows; some important random processes; birth-date queuing systems;
Markovian queuing systems; queuing systems with general service distribution; priority queuing.
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01297158

โครงขายการสวิตชกลุมขอมูล
3 (3-0-6)
PACKET SWITCHED NETWORK
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
แนะนําเกีย่ วกับโครงขายการสวิตชกลุมขอมูล โทโพโลยีของโครงขาย วิธีการสวิตช
กลุมขอมูลหลายระดับ กฎควบคุมการสงผานและเสนทางการควบคุมการไหล ทราฟฟก โพรโตคอลและ
การสื่อสาร
Introduction to packet switched network; network topologies; switching methodology;
multi-level packet; transmission and routing policy; traffic flow control; protocols and communication.
01297159

การจําลองและวิเคราะหโครงขายสารสนเทศ
3 (3-0-6)
MODELING AND ANALYSIS OF INFORMATION NETWORK
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบโทรศัพท การแปลง Z แบบจําลองการเขาคิว คือ M/M/1 M/M/S การวิเคราะห
มัลติ เพลกซแบบแบงเวลาโดยใชเครือขายมารคอฟแบบฝงใน การโพลล ระบบการเขาถึงแบบสุม เซิรฟ
เวอรที่ใหบริการเปนพักๆ การเขาคิวแบบจัดลําดับความสําคัญ คือ การประยุกตใชงานระบบวงแหวน
โครงขายของการเขาคิว
Telephone systems Z-Transformation; queuing models: M/M/1, M/M/S; imbedded
Markov chain analysis of time-division multiplexing; polling; random access systems; intermittently
available server; priority queues; application to ring systems; networks of queues.
01297161

การสื่อสารขอมูล และโครงขายคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
DATA COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
สถาปตยกรรมระบบแบบกระจาย การสงขอมูล โพรโตคอลระดับลิงค การเชื่อมโยง
ทางไฟฟา ขายเทอรมินอล โพรโตคอลการสื่อสารจากคอมพิวเตอรถึงคอมพิวเตอร เครือขายขอมูล
สาธารณะ และเครือขายทองถิ่น
Distributed system architectures; data transmission; link-level protocols; electrical
interface; terminal-based networks; computer-to-computer communications protocols; public data
networks; local area data networks.
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01297162

การสงขอมูลดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL DATA TRANSMISSION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขายเชื่อมโยงการสื่อสารผานวงจรคุณภาพเสียงในยานเบสแบนด
และวิธีการเพิม่ ความจุของชองสัญญาณ
โพรโตคอลและการเชื่อมโยงการซิงโครไนซและการมัลติ
เพลกซ รหัสสารสนเทศ การเฝาตรวจการแกความผิดพลาด และการทดสอบวงจรปฏิบัติการ
Communication links transmission over voice-grade circuits; binary basebands and
modern channel capacity; increasing methods; multiplexing and synchronization; interfacing and
protocols; information codes and error correction; monitoring and testing on operations circuits.

01297163

เครื่องแปลภาษา
3 (3-0-6)
MACHINE TRANSLATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ความรอบรูและทางเลือกในระบบการแปลภาษา
การประมวลภาษาที่มีหลักและ
ภาษาธรรมชาติ ความสําคัญของภาษารองในการแปลแบบอัตโนมัติ ระบบแปลภาษาโดยใชความรอบรู
โครงสรางของภาษาภายใน การสรางภาษาธรรมชาติ การรวมไวยากรณและการจัดคํา
Knowledge and choices in MT; linguistics and natural language processing in MT;
significance of sublanguages for automatic translation; knowledge-based MT; structure of interlingua;
natural language generation; integrating syntax; semantics.
01297164

ระบบปรับตัว
3 (3-0-6)
ADAPTIVE SYSTEM
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คําจํากัดความและลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทั่วไป การปรับตัวแบบลูปเปดและปด
คอมไบเนอรเชิงแบบปรับตัว
ฟงกชนั สมรรถนะ
ดิคอริเลชันของความความผิดพลาดกับอินพุท
คุณสมบัติของพื้นผิวสมรรถนะกําลังสอง การหาพื้นผิวสมรรถนะ การระบุระบบและการหาแบบจําลอง
แบบปรับตัว การหาแบบจําลองอยางผกผัน การตัดการแทรกสอดแบบปรับตัว การแนะนําใหรูจัก
อาเรยและการกอตัวของลําคลื่นแบบปรับตัว
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Definition and characteristic; general properties; open and closed loop adaptation;
adaptive linear combiner; performance function; performance surface alternative expression of
gradient; decorrelation of error and input components; properties of quadratic performance surface;
searching the performance surface; adaptive modeling and system identification; inverse adaptive
modeling; adaptive interference canceling; introduction to adaptive arrays and adaptive beam forming.
01297165

ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0-6)
INFORMATION THEORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
กระบวนการเฟนสุม คาเฉลี่ยของขาวสารขอมูลและคาสูงสุดขาวสารขอมูล กฏของซิพฟ
ขาวสารขอมูลเชื่อมโยง อัตราการรับสงและแถบความกวางของความถี่ การสุม มิติเหนือของแถบความ
กวางของความถี่
Information and measurement; stochastic process; average information and maximum
information; Zipf's law; joint information; transmission rate and noise bandwidth; sampling and noise
hypersphere power for bandwidth.
01297166

ขาวสารขอมูลและสัญญาณ
3 (3-0-6)
INFORMATION AND SIGNALS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ภาษาและการกลาวแทน ไวยากรณ ออโตมาตาจํากัด ไวยากรณปกติ ปริบท ไวยากรณ
อิสระ ออโตมาตาแบบกดลง และออโตมาตาแบบเรียงซอน
Languages and their representations; grammars; finite automata and regular
grammars; context-free grammars; push-down automata; stack automata.
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01297167

ทฤษฎีและการใชงานของการเขารหัสสัญญาณ
3 (3-0-6)
CODING THEORY AND APPLICATIONS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
หลักการพื้นฐาน และคําจํากัดความที่สําคัญของทฤษฎีการเขารหัสเพื่อการสื่อสารขอมูล
คณิตศาสตรเบื้องตนสําหรับการเขาและถอดรหัส เชน ไฟไนทฟลด และ พีชคณิตนาม รหัสบีซีดี รหัส
ฮานนิงค รหัส พหุนามวัฏจักร การถอดรหัส บีซีดี และ รหัส รีด-โซโลมอน การประยุกตทฤษฎีเชิงเลข
การแปลงฟูริเยรในระบบการเขาและถอดรหัส การใชงานของ อีซีซี และ ซีอารเอสซี รหัสคูณประสาน
และการถอดโดยรหัสวิธกี ารวิเทอรบิ
Basic concepts and necessary terminology of coding theory; fundamental mathematics
for encoding and decoding, i.e. finite field and abstract algebra; BCH codes; Hamming codes; cyclic
polynomial codes; decoding of BCH and Reed Solomon codes; the applications of number theoretic;
finite field discrete Fourier transformation in encoding and decoding systems; recent applications of
ECC and CIRSC codes; convolutional codes; Viterbi’s decoding techniques.
01297168

รหัสความปลอดภัย
3 (3-0-6)
CRYPTOGRAPHY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบรหัสเพือ่ ความปลอดภัยขั้นตน ทฤษฏีเชิงเลข มาตรฐานตางๆ ของรหัส การ
เขารหัสแบบสตรีม และ รหัสสาธารณะ รหัส รีด-โซโลมอน สําหรับลดความผิดพลาด ลายเซ็นดิจิตอล
และ การพิสูจนตัวจริง การกําหนดรหัสสําหรับความปลอดภัยของขอมูล
Fundamental of cryptosystems; number theory; data encryption standard; stream
crypfer system; public key cryptosystem; Galois field arithmetic; Reed-Solomon codes; error control
for cryptosystems; digital signature and authentication; key generation; cryptographic application.
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01297169

วิศวชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะสมบัติทางไฟฟาและทางกลของเนื้อเยื่อและเซลล ปรากฏการณ
ของเนื้อเยื่อ พฤติกรรมทางไฟฟาของเซลล การสื่อสารระหวางเซล การสงผานสัญญาณไฟฟาในระบบ
ประสาท คลื่นไฟฟาหัวใจ ทรานสดิวเซอรแบบอัลตราซาวดและแบบการแปรคาอิมพีแดนซ ระบบ
ติดตามผูปวย ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของอุปกรณทางไฟฟา และทางกลที่ใชทางการแพทย
และการวัดตาง ๆ ทางคลินิกส
Electrical and mechanical properties of tissues and cells; membrane phenomena;
neural electrical behavior; cell communication; electrical transmission in neural systems;
electrocardiography; transducers: ultrasonic and variable impedance; patient monitoring system; safety
and reliability in electrical and mechanical devices and system used in medicine; clinical measurement.
01297170

การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ
3 (3-0-6)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงการบรรยายลักษณะของสัญญาณในโดเมนความถี่ สเปคตรัมเชิงซอน การ
แปลงฟูริเยร การแปลงลาปลาส การแปลงวอลช การบรรรยายลักษณะสัญญาณและระบบในโดเมนเวลา
ฟงกชันน้ําหนัก ผลการประสาน ลักษณะสมบัติทางดานการกรองของฟงกชันน้ําหนักแบบตอเนือ่ งหรือ
แบบที่ถูกสุม ลักษณะสมบัติสหสัมพันธและการสุม สหสัมพันธแบบรวมกลุมหรือระหวางกลุม ตัว
แปลงสัญญาณ อนาลอกเปนดิจติ อล การวัดดิจิตัลไลเซอร ทรานสดิวเซอรแบบดิจิตอล ตัวแปลง
สัญญาณดิจิตอลเปนอนาลอก ตัวแปลงสัญญาณรูปแบบอนุกรมเปนแบบขนาน ศึกษาถึงปญหาการ
วิเคราะหสัญญาณชีวภาพ
Signal description in a frequency domain; complex spectra; Fourier, Laplace and
Walsh transformation; signal and system description in a time domain; weighting functions;
convolution; filtering properties of continuous and sampled weighting functions; correlation and
sampling properties; auto and cross-correlations; analog to digital converters; digitalizers for
measurement; digital transducers; digital to analog converters; series to parallel converters; problems of
biological signal analysis.
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01297171

การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3 (3-0-6)
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การนําเสนอสัญญาณเวลาตอเนื่อง การแปลงฟูริเยรเต็มหนวย การแปลงฟูริเยรเต็ม
หนวย แบบ 2 มิติ การแปลงฟูริเยรแบบเร็ว การแปลงของ วอลช ฮาดามารด การแปลงของ ฮาร การ
แปลง โคซายเต็มหนวย ระบบการกรอง เวียนเนอร แบบทั่วไป การบีบอัดขอมูล ตัวอยางการบีบอัด
ขอมูลสัญญาณไฟฟาหัวใจ และสัญญาณภาพ , การแปลงสําหรับการจดจํารูปแบบ
Presentation of continuous signals; discrete Fourier transformation (DFT); 2dimensional DFT; fast Fourier transformation (FFT); Rademacher and Haar functions; Walsh
functions; Walsh-Hadamard transformation; various kinds of fast Walsh-Hadamard transformation;
generalized transformation; Haar transformation; Slant transformation; discrete cosine transformation;
generalized Wiener filtering; data compression; examples of electrocardiographic data and image data
compression, transformation in pattern recognition.
01297172

การประมวลผลภาพเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบการมองเห็น แบบจําลองของภาพ การชัก ตัวอยางและการแจงหนวยของระบบ
การแปลงภาพ การแปลงฟูรเิ ยร แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ, การประสานและผลรวมยอดประสานในการ
ปรับปรุงภาพ การปรับแตงฮีสโตแกรม การกรองแบบความถี่ต่ําผานของภาพ (การทําภาพใหเรียบ) การ
กรองแบบความถี่สูงผานของภาพ (การทําภาพใหคม) การไดคืนมาของภาพ การเขารหัสภาพ การแบง
ภาพและการอธิบายรายละเอียดของภาพ
Visual perception systems; image models; sampling and quantization of image
transformation; 1-D and 2-D fast Fourier transform; convolution and correlation image enhancement;
histogram equalization; lowpass filtering (image smoothing); highpass filtering (image sharpening);
homomorphic image models; pseudo-color image processing; image restoration; degradation models;
circulant and block circulant matrices; inverse filtering; least-square Wiener filtering; image coding;
fidelity criteria; error-free coding; differential coding for storage of satellite imagery; DPCM transform
coding; image segmentation and description.
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01297173

วิศวกรรมเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ตัวกระทําทางตรรก อุปกรณทางตรรกและการเก็บขอมูล , ฮารแวร และ ซอฟทแวร
สําหรับตัวกระทําทางคณิตศาสตร โครงสรางของตัวประเมินผลกลาง , ภาษาเครื่องและการโปรแกรม
Logical operation; logic elements and storage; hardware and software implementation
for arithmetic and control operations; central processor structures; machine language and
microprogramming.
01297174

การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การหาความเหมือนโดยใชหนากาก การประมวลผลเบื้องตนสําหรับระบบการจดจํา
ตัวอักษร การทํารูปแบบสองระดับ การทําใหบาง การแบงกลุมสําหรับการจดจํา การจัดกลุมของรูปแบบ
โดยใชวิธีการเบยเซียน เทคนิคในการแบงระบบที่เปนเชิงเสนยอย การตัดสินใจของระบบเชิงเสนยอย
การตัดสินใจโดยใชพีชคณิตบูลีน และการตัดสินใจที่เปนลําดับ
Mask matching; preprocessing for character recognition; binarization alignment;
thining; linear techniques; recognition classes: minimum error by Bayesian classifiers; fixed increment
procedures; piecewise linear techniques; piecewise linear discriminant functions; Boolean and
sequential decision making.
01297175

การออกแบบและใชงานตัวกรองเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL FILTERING: DESIGN AND IMPLEMENTATION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การใชงานในระบบเชิงเสนที่ไมขึ้นกับเวลา
การออกแบบตัวกรองโดยการประยุกต
ทฤษฎีของตัวกรองแบบ ไอไออาร และ เอฟไออาร การหาผลรวมยอดประสาน กระบวนการลดทอน
สัญญาณรบกวนในตัวกรองเชิงเลข สภาวะเสถียรของระบบการกรองเชิงเลข การใช ฮารแวร และตัว
ประเมินผลกลางในการประยุกตใชงานตัวกรองเชิงเลข
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Implementation properties of linear shift invariant systems; design and realization
methods for IIR and FIR filters; convolution using effects of finite wordlenght; quantization noises and
limit cycle reduction strategies; limit cycles and overflow oscillations; wave digital filters; hardware
and microprocessor implementation of digital filters applications.
01297176

ทฤษฎีการกรองแบบใหม
3 (3-0-6)
MODERN FILTER THEORY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ฟงกชั่นโครงขาย การประมาณคาโพลของตัวกรอง การแปลงในเชิงความถี่ ตัวสงผาน
ของระบบการกรอง การเลื่อนของเฟสและเวลาในตัวกรอง และตัวกรองชนิดพิเศษที่ใชงานเฉพาะอยาง
Network functions; approximation all pole filter; frequency transformation; element of
passive synthesis; approximation rational transfer functions; phase-shifting and time-delay filters; time
domain considerations; special function filters.
01297177

หัวขอคัดสรรสําหรับการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN DIGITAL SIGNAL PROCESSING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาจะครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ในวิชาการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข โดยอาจารย
ผูสอนจะเปนผูกําหนดหัวเรื่อง และแนวทางในการคนควาวิจัย
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of digital
signal processing and image processing.
01297178

คอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟกส แบบ 3 มิติ การแปลงระนาบ 3 มิติ การใช
งาน Matrix 3 มิติ ความลึกของภาพ 3 มิติ และการแสดงผลภาพ 3 มิติ
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Mathematical elements for computer graphics; transformation of points;
transformation of lines and objects; homogeneous coordinate systems; sequential 3-D transformation;
viewport planning of 3-D graphics; mathematical elements in 3-D computer graphics: coordinate
systems, transformation matrix, 3-D vision, perspective depth, viewport planning for 3-D graphics,
screen display of 3-D graphics; hidden line and surface removals: visibility of single convex object,
visibility of several objects, masking techniques, image space algorithms; shading: shading model,
applying shading models, special effects.
01297179

หลักการและขั้นตอนวิธีสําหรับคอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0-6)
CONCEPTS AND ALGORITHMS FOR COMPUTER GRAPHICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ระบบ คอมพิวเตอรกราฟฟกส เคอรเนลกราฟฟกสมาตราฐาน การกรอง การตัดภาพ
และการสรางเงา การสรางระบบ คอมพิวเตอรกราฟฟกส แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เสนโคงในระนาบ และ
การนําเสนอ การทํา Interpolation และ การแสดงภาพพืน้ ผิว 3 มิติ
Computer graphics system; standard graphics kernel CKS; filtering; clipping and
shading textures; two-dimensional and three-dimensional procedural modeling and rendering
algorithms; plane curves and space curves presentation; interpolation and approximation;
approximation approach; fractal lines and surfaces; surfaces description and generation; three–
dimensional surface images.
01297180

ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
QUANTUM ELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงกลศาสตรควอนตัม สมการ ชโรดิงเจอร ระดับพลังงานของอะตอมและโมเลกุล
ทฤษฎี perturbation ความนาจะเปนของการเปลี่ยนระดับพลังงาน ควอนไตเซชั่น การแปลงพลังงานและ
ระบบของอะตอม และทฤษฎีควอนตัมเลเซอร
Formalism of quantum mechanics; Schrodinger's equation; atomic and molecular
energy levels; matrix formulation; perturbation theory; transition probability; field quantization;
interpretation of radiation and atomic systems; parametric amplification; quantum theory of lasers.
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01297181

ฟสิกสของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงลักษณะของอิเลคตรอน ลักษณะแถบพลังงานของสารกึ่งตัวนํา สถานะพลังงาน
ของสารเจือปน ความหนาแนนของพาหะ คุณลักษณะการถายเทของพาหะ สารกึ่งตัวนําที่ไมเปนเนื้อ
เดียวกัน ทฤษฎีรอยตอพี-เอ็น และคุณลักษณะทางแสง
Electron states; semiconductor band structures; impurity states; method of
investigation; thermal equilibrium carrier densities; transport properties; inhomogeneous
semiconductors; theory of P-N junctions; optical and photoelectric properties.
01297182

ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงรูปแบบพลังงานของมอสในภาวะสมดุล ผลของการปอนศักดาไบอัส คาปาซิ
เตอรในมอส ผลกระทบของผิวสัมผัสตอพฤติกรรมในมอส ทฤษฎีพื้นฐานของมอส ศักดาขีดเริม่ และการ
ควบคุมคา กระแสในยาน subthreshold ความเร็วของพาหะในเชลแนล แบบจําลองของมอส ทฤษฎีการ
ลดขนาด และการจําลองการทํางาน
Thermal-equilibrium energy-band diagram of MOS structure; effect of bias voltage;
capacitance of MOS system; MOS electronics; oxide and interface charge; surface effects on in
junctions; basic theory of MOSFET, MOSFET parameters, threshold voltage of MOSFET and its
control; technological evolution; complementary MOSFETS; subthreshold current; channel velocity
limitations; improved MOSFET model; small MOSFET considerations; scaling MOSFETS to smaller
sizes; numerical simulation.
01297183

การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0-6)
MOS CIRCUIT DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาทฤษฎีพนื้ ฐานและคุณลักษณะของมอส ทฤษฎีพื้นฐานของสารกึ่งตัวนํา การ
วิเคราะหทรานซิสเตอรแบบมอส การออกแบบวงจรโดยใชมอส พืน้ ฐานของวงจรอินเวอรเตอร วงจร
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static และ dynamic Synchronous machines ระบบหนวยความจําแบบมอส อันไดแก RAM และ ROM
เปนตน
Basic theory and characteristics of MOS; basic semiconductor theory; analysis of
MOS transistors; devices parameters and characteristics; MOS circuit design theory; basic digital
inverters; inverter design; logic design with MOS; static and dynamic logics; synchronous sequential
machines; conversion of preliminary design to 2-phase ratioed logic; ratioless logic and 4-phase logic;
MOS memory systems; alterable random access memory; MOS mechanization; design trade-off;
RAM; ROM techniques.
01297184

รอยสัมผัสของโลหะและสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
METAL SEMICONDUCTOR CONTACTS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงกําแพงศักยชอตกี้ คุณสมบัตบิ างประการของพื้นผิวบริเวณรอยสัมผัส การ
วิเคราะหแบบจําลองของ บารดีน วิธีการวัดขนาดกําแพงศักยชอตกี้ กลไกในการนํากระแสอันไดแกการ
นํากระแสแบบอิมิสชั่น และทันเนลลิ่ง การรวมตัวกันในยานปลอดพาหะ การฉีดของโฮล ลักษณะทาง
คาปาซิเตอรของหนาสัมผัสชอคกื้ ความจุไฟฟาของไดโอดในอุดมคติภายใตการไบอัสแบบรีเวอส วิธีใน
การผลิต
ผลกระทบของความรอนตอหนาสัมผัสชอตกี้
การควบคุมขนาดของกําแพงศักยชอตกี้
หนาสัมผัสแบบโอมมิก
Schottky barrier; some surface properties of solid formation of Schottky barrier;
generalized analysis of Bardeen model; methods of measurement of barrier heights; current transport
mechanisms; emission over barrier; tunneling through barrier; recombination in depletion region; hole
injection; reverse characteristics; capacitance of Schottky barrier; capacitance of ideal diode under
reverse bias; effect of interfacial layer; effect of deep traps capacitance under forward bias; practical
contacts; methods of manufacture; effects of heat treatment; control of barrier heights; ohmic contacts.

01297185

การวิเคราะหอุปกรณสารกึ่งตัวนําขัน้ สูง
ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3 (3-0-6)
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ศึกษาการจัดรูปแบบของ ปริมาณทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสารกึ่งตัวนําและ
ปริมาณทางกายภาพ ศึกษาอุปกรณสารกึง่ ตัวนําตางๆอันไดแก ไดโอดแบบกันน และ ไดโอดแบบอิม
แพกค เปนตน
Classification of physical quantities; interaction between semiconductors and physical
quantities; discrete devices including Gunn Diode, IMPACT diode, etc.
01297186

เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3 (3-0-6)
INTRODUCTION TO MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงวงจรรวมเบื้องตนและทบทวนหลักการเบื้องตนของสารกึ่งตัวนําและอุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา วงจรรวมแบบโมโนลิธิค การจัดเตรียมแผนผลึก ขั้นตอนของการทําอิพิทาเซียล ออกซิเดชั่น
การแพรสารเจือ โฟโตลิโธกราฟ, การเคลือบโลหะ และ การเก็บบรรจุ
Introduction to integrated circuits; review of semiconductor theory and devices;
monolithic IC; single crystalline wafer preparation; epitaxial processes; oxidation; diffusion;
photolithography; metallization and IC packaging.

01297187

เทคนิควงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT TECHNIQUES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
พื้นฐานการสรางวงจรรวม อุปกรณพื้นฐานในวงจรรวม เชนตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ
รอยตอพี-เอ็น ไดโอด ช็อตคียไดโอด ทรานซิสเตอรชนิดพี-เอ็น-พี และชนิด เอ็น-พี-เอ็น เฟทและมอส
เทคนิค ของวงจรรวมเชิงอุปมาน วงจรกระแสคงที่ วงจรแรงดันคงที่ วงจรเลื่อนระดับแรงดัน วงจรทาง
อินพุทและเอาตพุต วงจรขยาย วงจรคูณ ออสซิลเลเตอร เฟสล็อคลูป และเทคนิควงจรดิจิตอลเกท แบบ
ตาง ๆ
Basic integrated circuit fabrication methods; basic IC components, e.g. resistors,
capacitors, P-N junctions, diodes, Schottky barrier diodes, NPN and PNP transistors, FET and MOS;
analog IC design techniques; constant current stages; constant voltage stages; level shifting stages;
input-output stages; amplifiers; multipliers; VCO; PLL; digital IC techniques; various type of gates
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01297188

หัวขอคัดสรรทางอุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6)
SELECTED TOPICS IN SEMICONDUCTOR DEVICES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงอุปกรณสารกึ่งตัวนําที่นาสนใจโดยหัวขอการสอนจะถูกพิจารณาจากอาจารย

ผูสอน
The course will cover topics of interest selected by the instructor in the field of
semiconductor devices.
01297189

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาโดยละเอียดถึงการสรางและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมาก (วีแอลเอสไอ)
ผลกระทบของ วีแอลเอสไอ ตอสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร การออกแบบแบบ เอสิก นักศึกษาจะได
มีโอกาสไดออกแบบ วีแอลเอสไอ จริงในลักษณะของโครงงานโดยไดใชอุปกรณชวยในการออกแบบ
บนคอมพิวเตอร
The course concerns a detailed study of Very Large Scale Integration (VLSI)
technology and VLSI design method, the impacts of VLSI on chip architecture, Application Specific
Integrated Circuit (ASIC) design automation. In this course, students will perform a real design of
VLSI circuit as a course project using engineering workstation and VLSI design tools.
01297190

สถาปตยกรรมแบบแถวของวงจรรวมขนาดใหญมาก
3 (3-0-6)
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงแถวหลายมิติ โครงสรางแบบทอสง โปรเซสเซอรแบบแนวหนาคลื่น การใช
ขั้นตอนวิธีจับคู กับโครงสรางแบบขั้นตอนวิธีแถวของการประมวลผลของสัญญาณ และภาพการ
ออกแบบระบบและซอฟทแวรการออกแบบสถาปตยกรรมแบบแถว
และการนําไปใชงานในงาน
ประมวลผลของสัญญาณ และภาพ
Systolic array; pipeline structure; wavefront array processors; mapping algorithms
into array structures; signal and image processing algorithms; system and software designs
implementation of array architecture; applications to signal and image processing.
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01297191

การออกแบบ และเทคโนโลยีของวงจรรวมซีมอส
3 (3-0-6)
CMOS VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงทฤษฎีและการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญมากที่ใชอุปกรณประเภทซีมอส
เทคโนโลยีการผลิตซีมอส การประมาณประสิทธิภาพและคุณลักษณะของวงจร การจําลองการทํางาน
ของวงจร การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบวงจรซีเควนเชียล วงจรประเภทขีด
ความสามารถสูง ปญหาตางๆที่เกิดขึน้ จริงในวงจรรวม วิธีการและการออกแบบสําหรับระบบที่
ซับซอนและโปรแกรมชวยออกแบบ กระบวนการทดสอบการทํางานของวงจรและระบบ
MOS Transistor Theory; CMOS processing technology; circuit characterization and
performance estimation; circuit simulation; combinational circuit design; sequential circuit design; high
performance CMOS circuits; practical problems of CMOS VLSI particularly in deep sub-micron
process. design methodology and tools; testing and verification;
01297192

การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงการออกแบบวงจรตรรกะแบบทัว่ ๆไป อัลกอริทึมสเตทแมชิน (เอแอสเอ็ม) การ
ออกแบบโดยอาศัยหลักการของ เอแอสเอ็ม การสังเคราะหโดยใชอปุ กรณที่สามารถโปรแกรมได การ
พรรณนาพีชคณิตของรีด-มูลเลอร วงจรลําดัลแบบเชิงเสน การซิมูเลชัน่ ของการสวิชชิ่ง การตรวจสอบวง
จรสวิชชิ่งแบบออโตเมติก และวงจร multiple valued switching
Traditional logic design methods; Algorithmic State machine Method (ASM);
synthesis of ASM-based design; synthesis by programmable devices; Reed-Muller algebraic
descriptions; linear sequential circuits; advanced topics; simulation of switching; automatic testing of
switching circuits; multiple-vaulted switching circuits.

70
01297193

เซ็นเซอรแบบซิลิกอน
3 (3-0-6)
SILICON SENSORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหลักการโดยทัว่ ไปของการวัด
ระบบควบคุมและการแปลงของสัญญาณ
ซิลิกอนเซ็นเซอรสําหรับการวัดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาอนุภาคนิวเคลียร สัญญาณทางกายภาพอันไดแก
ความดัน ความเรง สัญญานความรอน สนามแมเหล็ก สัญญาณทางเคมีอันไดแกความเขมขนของแก็ส
และความชืน้ ศึกษาถึงขั้นตอนการผลิตของซิลิกอนโดยจะเนนหนักไปที่การผลิตซิลิกอนเซ็นเซอร เชน
ไมโครแมชชิน
Principle of measurement; control system and signal conversion; silicon sensors for
measurement of electromagnetic radiation; nuclear particle; mechanical signals such as pressure and
acceleration; thermal signals; magnetic field; chemical signal such as gas concentration and humidity;
review of silicon processing technology. Special attention is paid to those steps which are of particular
interest to silicon sensors fabrication such as micro machining.
01297194

การควบคุมไฟฟาสถิตย
3 (3-0-6)
ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึง พื้นฐานทางทฤษฎี และคณิตศาสตรของไฟฟาสถิตย แนวคิดของ การ
เปลี่ยนแปลงไฟฟาสถิตย แบบจําลองของความเสียหายเนื่องจากผลของ อีเอสดี การวิเคราะหความ
ลมเหลวของ อีเอสดี การวิเคราะหความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และการออกแบบที่มีการควบคุม
อีเอสดี
Theoretical and mathematical fundamental of electrostatic; physical concepts of static
electrification; ESD damage models; analysis of ESD failure; failure analysis case histories; design
techniques using ESD control.

01297195

ระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
SOLAR ELECTRICITY SYSTEM
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None

3 (3-0-6)
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การออกแบบเซลลแสงอาทิตยและขบวนการผลิต การแปลงพลังงานจากแสงอาทิตยไป
เปนพลังงานไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย การวัดพารามิเตอรของแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณหนวย
เก็บพลังงาน การกระจายตัวที่ศักดาต่ํา ขนาดและราคาของระบบ การติดตั้งและการบํารุงรักษา
Solar cell design and fabrication; solar energy to electricity conversion by solar cell;
specific parameter of solar panel measurement; solar electricity energy storage element; distribution at
low voltage; sizing and costing of system; installation and maintenance.
01297196

หลักการทํางานและการใชงานของ บีเจที และ เอชบีที
3 (3-0-6)
OPERATION AND APPLICATIONS OF BJT AND HBT TRANSISTORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหลักการทํางานและการใชงานของไบโพลารทรานซิสเตอรแบบบีเจที และ เอช
บีที โมเดลตางๆของ บีเจที และ เอชบีที ที่ถูกใชในโปรแกรมจําลองการทํางานของวงจร เชน สไปซ การ
นํา บีเจที และ เอชบีที ไปใชงานโดยเฉพาะในยานความถี่สูง ศึกษาถึงหลักการทํางานพื้นฐานและการ
นําไปใชงานของ ไบซีมอส
Basic concepts of bipolar junction transistor(BJT) and heterojunction bipolar
transistor(HBT); various models of these devices as implemented in SPICE circuit simulation; various
applications of BJT and HBT especially in high speed circuit; basic concepts of BiCMOS.
01297197

การทํางานและการออกแบบทรานซิสเตอรที่ทํางานโดยสนามไฟฟา 3 (3-0-6)
OPERATION, DESIGN AND MODELING OF
FIELD EFFECT TRANSISTORS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงหลักการทํางานและปรากฏการณตางๆของอุปกรณประเภททรานซิสเตอรที่
ทํางานโดยสนามไฟฟา อันไดแก มอสเฟท, เมสเฟท และ มอดเฟท เมื่อถูกไบอัสในสภาวะตางๆ ศึกษา
ถึงขั้นตอนและวิธีการสรางรูปแบบจําลองของอุปกรณดังกลาวภายใตทั้งแบบวงจรดีสครีตและแบบวงจร
รวม การทําความเขาใจกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับผลลัพธที่ไดจากการจําลองการทํางาน และ วิธีการ
ในการแกปญหาดังกลาว เชน การออกแบบรูปแบบจําลองใหมโดยใหมีความเหมาะสมกับงาน
Basic concept for a unified treatment of many phenomena responsible for the
operation of the Field Effect Transistors (MOSFET; MESFET and MODFET) under various bias
conditions; modeling technique for the devices incorporated in both discrete and integrated circuit. In
addition; the course will address the problem of unexpected circuit simulation result that the circuit
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designers may have experienced and introduce the method in alleviating such problem by modifying
the model to be appropriate for the given task.
01297198

การออกแบบวงจรรวมเชิงอุปมานและแบบผสมขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED ANALOG AND MIXED-SIGNAL IC DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบและสรางวงจรรวมเชิงอุปมานและแบบ
ผสมอนาลอก-ดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสูง รายละเอียดของวิชามีดังนี้ (1) แนะนําเทคโนโลยีวงจรรวม
และผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางวงจรรวมและระบบดิจิตอล อนาลอก และ แบบ
ผสม (2) ทบทวนอุปกรณสารกึ่งตัวนํา วิธีและขั้นตอนการออกแบบและผลิตวงจรรวม (3) การใช
โปรแกรมการออกแบบวงจรรวม (4) วงจรพื้นฐานของ วงจรรวมแบบผสม เชน วงจรแปลงดิจิตอลเปน
อนาลอก วงจรแปลงอนาลอกเปนดิจิตอล วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรขยายออปแอมป (5) การ
ออกแบบวงจรพื้นฐานของวงจรรวมอนาลอก (6) การออกแบบวงจรพื้นฐานของวงจรรวมดิจิตอล (7) ขอ
ควรพิจารณาและเทคนิคการสรางวงจรรวมแบบผสม อนาลอกและดิจิตอล ในชวงทายของหลักสูตร
นักศึกษาจะถูกแบงเปนกลุมละ 2-3 คน เพื่อทําโครงงานเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวม
This course is concerned with the design and implementation of high-performance
analog and mixed-signal integrated circuits and systems. The syllabus includes: (1) introduction to
VLSI technology and its impact to electronics, examples of digital, analog and mixed-signal circuits
and systems (2) review of semiconductor devices and modeling, VLSI design methodology and
fabrication processes (3) IC design automation (4) mixed-signal IC building blocks: digital-to-analog
converters, analog-to-digital converters, comparators, operational amplifiers (5) analog circuit design
(6) digital circuit design: logic gates, flip-flops, timing circuits (7) layout techniques and considerations
for mixed analog and digital circuits and systems. At the end of course; groups of 2-3 individuals will
be assigned to work on IC design projects.
01297199

ไมโครอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงยานความถี่วิทยุ
3 (3-0-6)
ADVANCED RF MICROELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบวงจรรวมและระบบไมโครอิเล็กทรอนิกสที่
ใชงานสําหรับยานความถี่วิทยุ โดยที่จะเนนทางดานการออกแบบวงจรและสถาปตยกรรมสําหรับการ
สรางในเทคโนโลยีวงจรรวม ไบโพลาร และซีมอส รายละเอียดของวิชามีดังนี้ (1) แนะนําเทคโนโลยี
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ไรสายสําหรับยานความถี่วิทยุ (2) คุณสมบัติที่สําคัญ สําหรับไมโครอิเล็กทรอนิกสยานความถี่วิทยุ (3)
เทคนิ ค การมอดดู เ ลท การดี ม อดดู เ ลท การมั ล ติ เ พล็ ก ซ สั ญ ญาณ มาตรฐานของระบบไร ส าย (4)
โครงสรางและสถาปตยกรรมของวงจรรับ-สงคลื่นวิทยุประเภทตางๆ (5) วงจรขยายที่มีสัญญาณรบกวน
นอย และวงจรผสมสัญญาณ (6) วงจรออสซิลเลเตอร และ วงจรสังเคราะหความถี่ (7) วงจรขยายกําลัง
งาน นักศึกษาที่ลงเรียนควรจะมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวมอนาลอก และ ทฤษฎีของ
สัญญาณและระบบ
This course is concerned with the analysis, design and implementation of RF
integrated circuits and systems. The main emphasis is on both architecture and circuit design issues
with respect to monolithic implementation in both modern bipolar and CMOS VLSI technology. The
syllabus includes (1) introduction to RF wireless technology (2) significant properties for RF design (3)
modulation; demodulation, multiple access techniques and wireless standards (4) transceiver
architectures (5) low-noise amplifiers and mixers (6) oscillators and frequency synthesizers (7) power
amplifiers. Students who take the course are required to have basic understanding of analog IC design
and the theory of signals and systems.
01297200

การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลเฉพาะงาน
3 (3-0-6)
DIGITAL ASIC DESIGN
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลดวยการใชภาษาพรรณนาทางฮารดแวร เชน เวอริลอก วี
เอชดีแอล และ การใช แคดแบบ ตาง ๆ สังเคราะหวงจร เนนการออกแบบที่คํานึงถึงการใชงานจริง
การออกแบบจากข อ กํ า หนดทางเวลา การออกแบบระบบที่ เ น น การใช กํ า ลั ง งานต่ํ า เอสโอซี การ
ออกแบบเพื่อการทดสอบ และการประยุกตใชงาน ในวิชานี้ นักศึกษากลุมละ 2 -3 คน ตองทําโครงงาน
ดานการออกแบบวงจรรวมเฉพาะงาน
Design of digital Application-Specific-Integrated-Circuit (ASIC) based on Hardware
Description Languages such as Verilog and VHDL and CAD tools, particularly logic synthesis.
Emphasis on design practices and underlying algorithms. Introduction to timing-driven design, lowpower design, System-on-a-chip (SoC), design-for-test and ASIC applications. In this course groups of
2-3 individuals will be assigned to work on design projects.
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01297201

คอมพิวเตอรวิทัศน
3 (3-0-6)
COMPUTER VISION
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
บทนําไปสูแนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอรวิทัศน ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหภาพใน
ระดับลาง ประกอบดวย การเกิดขึ้นของภาพ การตรวจจับขอบขอบภาพ การตรวจจับรูปลักษณะภายใน
ภาพ การแยกแยะภาพ การแปลงภาพ ภาพสามมิติ การหาระยะภาพโดยการใชภาพสเตอริโอ การสราง
ภาพสามมิ ติ จ ากลํ า ดั บ ชั้ น ของแสง และการวิ เ คราะห ภ าพเคลื่ อ นไหว การประยุ ก ต ใ ช ง านระบบ
คอมพิวเตอรวิทัศนกับหุนยนต
Introduction to the basic concepts in computer vision. Low-level image analysis
methods, including image formation, edge detection, feature detection, and image segmentation, Image
transformations. Three-dimentsional image, depth from stereo, shape from shading, and motion image
analysis. Application of computer vision system for robot.
01297202

ความฉลาดเชิงประมวล
3 (3-0-6)
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
วิ ช านี้ ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การพื้ น ฐานของความฉลาดเชิ ง ประมวลโดยประกอบด ว ย การ
ประมวลเชิงยอย การประมวลเชิงโครงขายประสาท การประมวลเชิงวิวัฒนาการ และชีวิตเทียม การ
ประมวลเชิงยอยไดแก ระบบฟซซี เซ็ตคราว และหลักเหตุผลเชิงความนาจะเปน กฏการประมวลเชิง
โครงขายประสาทรวมถึง การเรียนรูแบบมีผูสอน และไมมีผูสอน การเรียนรูแบบย้ํา และแบบแขงขัน
การประมวลเชิงวิวัฒนาการประกอบดวย วิธีการจีเนติก โปรแกรมจีเนติก วิวัฒนาการรวม และความ
ฉลาดรวมกลุม ระบบตานทานเทียม และแบบจําลองลูกผสม เชน วิธีการนิวโร-ฟซซี วิธีการนิวโร-ฟซซีจิเนติก ยังรวมถึงตัวอยางการประยุกตใชงานทางวิศวกรรม
The course deals with fundamental issues of computational intelligence including
granular computing, neuron computing, evolutionary computing and artificial life. Granular computing
as fuzzy systems, rough sets and probabilistic reasoning, Principles of neural computing such as
supervised, unsupervised, reinforcement and competitive learning, Evolutionary computing for
example, genetic algorithm, genetic programming, co-evolution and swarm intelligence, Artificial
immune systems and the hybrid models such as neuro-fuzzy, neuro-fuzzy-genetic algorithms and the
engineering applications.
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01297203

เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาครอบคลุมหัวขอตอไปนี้
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตฮารดิสคไดรฟ
ตัวกลางสําหรับเก็บขอมูล หัวอาน และ สไลเดอร ระบบทางกลของฮารดิสคไดรฟ ระบบอิเล็กทรอนิกส
ของฮารดิสคไดรฟ การประมวลผลสัญญาณขอมูล เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลทางแสง เทคโนโลยีการ
จัดเก็บขอมูลดวยสารกึ่งตัวนํา
Topics include hard disk drive technology and manufacturing; recording media, head
and slider; mechanical subsystem; electronic subsystem; signal processing for data storage; optical data
storage technology and semiconductor-based data storage technology
01297204

เทคโนโลยีฟลม บาง
3 (3-0-6)
THIN FILM TECHNOLOGY
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
อธิบายถึงวัสดุที่ใชในการสรางฟลมบาง กระบวนการสรางฟลมบางที่สําคัญในการ
สรางวงจรรวม ไดแก กระบวนการเกิดชัน้ ฟลมจากไอเคมี กระบวนการระเหยดวยความรอนและดวยลํา
อิเล็กตรอน กระบวนการสปตเตอริ่ง การกัดดวยพลาสมา การพลานาไรเซชั่น ดวยการขัดมันทางเคมี
และกระบวนการทางความรอนแบบเร็ว เทคนิคการวัดความหนาของ ฟลมบาง สมบัติของฟลมบาง และ
การตรวจสอบคุณภาพของฟลมบาง
This courses concerns introduction to materials for growth thin films, thin film
processes, chemical vapor deposition (CVD) process, thermal and electron beam evaporation process
and sputtering, plasma etching, planarization by chemical polishing and thermal rapid process,
thickness measurement of thin films and properties and quality control of thin film
01297205

การควบคุมสิ่งปนเปอนในไมโครอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
CONTAMINATION CONTROL IN MICROELECTRONICS
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
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ศึกษาถึงเทคโนโลยีการกรองฝุนละออง เทคโนโลยีหองสะอาด เทคโนโลยีน้ําบริสุทธิ์
อนุภาคในกาซที่ใชงาน
การควบคุมสิ่งปนเปอนในสารเคมี
และในขบวนการไมโครลิโทกราฟ
เทคโนโลยีการปองกันการจับตัวของอนุภาค ที่ผิว และระบบการขนสงแผนเวเฟอรแบบอัตโนมัติ
This course focuses on filtering dust technology, clean room technology, deionization
water technology, small particle in gas, contamination control in chemical solvent and
microlithography process, protection of particle condensation on the surface and wafer automatic
transporting system
01297206

เทคนิคการลดสัญญาณรบกวนขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED NOISES REDUCTION TECHNIQUES
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
ศึกษาถึงพื้นฐานของกระบวนการเกิดสัญญาณรบกวน คํานิยามของสัญญาณรบกวน
ชนิดตางๆ คุณสมบัติของสัญญาณรบกวนชนิดตางๆ แบบจําลองของสัญญารบกวนในวงจรขยาย
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหสัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวนในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เชน
ทรานซิสเตอร สัญญารบกวนในเซนเซอรและทรานซดิวเซอร การสรางแบบจําลองของสัญญาณรบกวน
ในระบบ เทคนิคการวัดสัญญาณรบกวน ระเบียบวิธีการออกแบบวงจรที่มีสัญญาณรบกวนต่ํา รวมไปถึง
เทคนิคการควบคุมสัญญาณรบกวนเชน การชิลด การกราวด การบาลานซ การเชื่อมโยง และการกรอง
เปนตน
This subject includes the fundamental of noise mechanisms, noise definition, noise
properties, noise model in amplifier, cad tool for noise analysis, noise in electronic devices such as
bipolar transistors, field effect transistor, noise in sensors and transducers system noise modeling, noise
measurement techniques and low noise circuit design methodology. The course also contains the noise
control techniques such as shielding and grounding, balancing, decoupling and filtering
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01297207

การทดสอบวงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT TESTING
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
เนื้อหาครอบคลุมหัวขอตอไปนี้ กระบวนการทดสอบวงจรรวมในอุตสากรรม การ
ควบคุมคุณภาพการผลิต แบบจําลองความผิดพลาดและการจําลองความผิดพลาด การสรางแบบทดสอบ
สําหรับวงจรรวมดิจิตอล วงจรรวมอนาลอก และวงจรรวมแบบผสม วิธิการทดสอบแบบตางๆเชน การ
ทดสอบ วงจรขยาย วงจรกรอง วงจรแปลงสัญญาณ และการทดสอบวงจรดิจิตอล อันไดแก วงจร
หนวยความจํา การทําดีเลยเทสต ไอดีดีควิ เทสต การออกแบบวงจรชนิดตางๆ เพือ่ การทดสอบ เชน
สแกนเทสต บิสต
Topics include integrated circuit testing; test economics and product quality; fault
modeling and simulation; test generator for analog integrated circuits digital integrated circuits and
mixed-signal integrated circuits; test methods including amplifier filter and data converter testing
memory test, delay test, IDDQ test; design for testability such as scan based design, boundary scan and
built-in self test (BIST).
18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร จัดใหมีอาจารยประจํา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน จัดใหมีทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา มีระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยใหนกั ศึกษาไดทํา
วิจัยกับอาจารยผูมีความเชีย่ วชาญ ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการติดตามสอบถามและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ
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19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้ คือ
19.1.1 โครงสรางและการบริหารหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ระบบการรับและ
คัดเลือกนักศึกษาและการใหบริการ
19.1.2 อาคารสถานที่ ครุภัณฑ วัสดุ งบประมาณ อุปกรณการเรียน และปจจัยเกื้อหนุน
ดานระบบ สารสนเทศ
19.1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ และเครือขายความ
รวมมือสนับสนุน
1.4.19 ความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของนายจางผูใชบณ
ั ฑิต
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุก ๆ ระยะ 5 ป
19.3 กําหนดการประเมินครั้งแรก ป 2556
20. จํานวนเอกสาร
สถาบันฯ
ไดจัดสงเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 5 ชุด พรอมมติสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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21. เหตุผลการขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
ฉบับป พ.ศ.2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ ไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที…
่ 28 เมษายน
2541...
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่……………./……………………เมื่อวันที…
่ ……………………………………..
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริม่ ใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหทุก
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย และกอใหเกิดประโยชนแกนักศึกษาใหสามารถใชในการ
ประกอบวิชาชีพในปจจุบัน
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
(ระบุสวนที่ตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถาตองการเปดรายวิชา
ใหมเพิ่ม ตองระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต
จํานวน ชั่วโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เปนตน)
5.1 คุณสมบัติผูเขาศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.2 โครงสรางหลักสูตร เพิม่ แผน ก แบบ ก 1
5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
5.4 แผนการศึกษา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
5.5 เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
5.6 เปลี่ยนรหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4 จากเดิมใชรหัส 04 เปนรหัสของภาควิชาอิเล็กทรอนิกส
เปลี่ยนมาใชรหัส 29 เปนรหัสสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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5.1 คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 (แบบไมกระทบกระเทือน)
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2538
ซึ่งคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขา
ศึกษา และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.1
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
การวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.2
สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรม
การวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสกิ สประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกต
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.1.3 สําเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
และสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 และ 6.1.3 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสาขาวิชาตามประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
บัณฑิตวิทยาลัย
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ใหเปนไปตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
แผน ก แบบ ก 1
นักศึกษาสามัญ
สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเ ล็ กทรอนิ ก ส วิศวกรรมระบบควบคุม
วิ ศ วกรรมการวั ด คุ ม วิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส หรื อ สาขาวิ ช าตามประกาศของบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (ระบบ 4.00) หรือเทียบเทา
แผน ก แบบ ก 2
6.1 นักศึกษาสามัญ
6.1.3 สํ า เร็ จ การศึ ก ษาวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมระบบ
ควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ และสาขาวิชาตามประกาศของ
คณะวิศวกรรมศาสตร
6.1.4 สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม
โทรคมนาคม วิ ศ วกรรมไฟฟ า วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร วิ ศ วกรรมระบบควบคุ ม
วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมสารสนเทศ ฟสิกสประยุกต ฟสิกส คณิตศาสตรประยุกต สถิติประยุกตวิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชา
ตามประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร ดวยคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 (ระบบ
4.00) หรือเทียบเทา
6.2 นักศึกษาทดลองเรียน
สําเร็จการศึกษา ตามขอ 6.1.1, 6.1.2 หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาม
ประกาศของบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
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5.2 เปลี่ยนโครงสรางหลักสูตร โดยการเพิ่ม แผน ก แบบ ก 1
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
รวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสูตร

36
36

หนวยกิต
หนวยกิต

17.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธเปนหลัก
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
36
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจยั ไมนับหนวยกิต) 3
หนวย
รวม
36
หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ และ
การศึกษารายวิชา แผนการศึกษาแบบ ก 2 ตลอดหลักสูตรจะตองมีการทําวิทยานิพนธ 12
หนวยกิต การสัมมนา (ไมนับหนวยกิต) 2 หนวยกิต ระเบียบวิธีวิจยั (ไมนับหนวยกิต)
3 หนวยกิต และเรียนรายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต ดังนี้
12
หนวยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาบังคับ (ระเบียบวิธีวิจยั ไมนับหนวยกิต) 3
หนวยกิต
หมวดวิชาสัมมนา (ไมนับหนวยกิต)
2
หนวยกิต
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง
6
หนวยกิต
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
6
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก
12
หนวยกิต
รวม
36
หนวยกิต
5.3 รายวิชา เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2
รายละเอียดดูไดจากขอ 22. ตารางเปรีย บเทียบการปรับปรุงหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
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5.4 เปลี่ยนแผนการศึกษา โดยเพิ่มแผน ก แบบ ก 1 ,เปลี่ยนแผน ก แบบ ก 2
และเพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
012971xx
01297123

First Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต)
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
รวม
x

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
012971xx
01297121

First Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 1 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
รวม
x
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)

ไมมี แผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 1
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Code
012971xx
01297122

Second Year 1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
สัมมนา 2 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 2
รวม
x

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Code
012973xx

Second Year 2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0), 15 (0-45-0)
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร
36
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2

ปที่ 1
รหัสวิชา
Code
01047105
01047121
01047125

010471xx
010471xx

รหัสวิชา
Code
01047106
010471xx
010471xx
010471xx

ภาคการศึกษาที่ 1

First Year
1st Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธ 1
3 (0 - 9)
THESIS 1
สัมมนา 1
1 (0 - 3)
SEMINAR 1
ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3 - 0)
(บังคับเรียน)
COMPUTATIONAL METHODS
(COMPULSORY)
วิชาพืน้ ฐาน
3 (3 - 0)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาพืน้ ฐาน
3 (3 - 0)
FUNDAMENTAL COURSES
รวม
13 (9 - 12)

ปที่ 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

ปที่ 1
รหัสวิชา
Code
01297101
01297121
01297123
012971xx
012971xx
012971xx

ภาคการศึกษาที่ 2

First Year
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ
Subject
Credits (Lecture – Practice)
วิทยานิพนธ 2
3 (0 - 9)
THESIS 2
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3 - 0)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาเลือก
3 (3 - 0)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3 - 0)
ELECTIVE COURSES
รวม
12 (9 - 9)

First Year
1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0)
MASTER THESIS
สัมมนา 1 (ไมนบั หนวยกิต)
1 (0-2-0)
SEMINAR 1
ระเบียบวิธีวิจัย (ไมนับหนวยกิต) 3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
วิชาพืน้ ฐาน
3 (3-0-6)
FUNDAMENTAL COURSES
รวม
12

ปที่ 1
รหัสวิชา
Code
012971xx
012971xx
01297xxx
01297xxx

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

First Year
2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
คณิตศาสตรขั้นสูง
3 (3-0-6)
ADVANCED MATHEMATICS COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
3 (3-0-6)
ELECTIVE COURSES
รวม
x
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2552)

แผน ก แบบ ก 2

ปที่ 2
รหัสวิชา
Code
01047107
01047122

แผน ก แบบ ก 2

ภาคการศึกษาที่ 1

Second Year
ชื่อวิชา
Subject
วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
สัมมนา 2

ปที่ 2

1st Semester
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา
Credits (Lecture – Practice) Code
3 (0 - 9)
012971xx
1 (0 - 3)

01297122

SEMINAR 2
010471xx
010471xx

วิชาเลือก
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSES
รวม

ปที่ 2
รหัสวิชา
Code
01047108

Second Year
1st Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0),
MASTER THESIS
9 (0-27-0)
สัมมนา 2 (ไมนบั หนวยกิต) 1 (0-2-0)

SEMINAR 2
3 (3 - 0)

01297xxx

3 (3 - 0)

01297xxx

10 (6 - 12)

ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาเลือก
ELECTIVE COURSES
วิชาเลือก
ELECTIVE COURSES
รวม

ปที่ 2

Second Year
2nd Semester
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต)ิ รหัสวิชา
Subject
Credits (Lecture – Practice) Code
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0 - 9)
012971xx
MASTER THESIS
รวม
3 (0 - 9)
รวมตลอดหลักสูตร

ภาคการศึกษาที่ 1

38 (24 -4 2)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
x

ภาคการศึกษาที่ 2

Second Year
2nd Semester
ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
Subject
Credits (Lecture – Lab – Self-learning)
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
3 (0-9-0), 6 (0-18-0)
MASTER THESIS
9 (0-27-0), 12 (0-36-0)
รวม
x
รวมตลอดหลักสูตร

36
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา
(ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาบังคับ
(ระเบียบวิธีวจิ ยั ไมนับหนวยกิต)
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
-

โครงสรางเดิม โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต
2 หนวยกิต

-

-

3 หนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

-

36 หนวยกิต

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
หมวดวิชาสัมมนา

เกณฑกระทรวง
ศึกษาธิการ
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

โครงสรางเดิม
โครงสรางใหม
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)

หมวดวิชาบังคับ
(ระเบียบวิธีวจิ ยั ไมนับหนวยกิต)
หมวดวิชาพืน้ ฐาน
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง
หมวดวิชาเลือก
รวมตลอดหลักสูตร

รายวิชาไมนอยกวา
24 หนวยกิต

ไมนอยกวา 36 หนวยกิต

3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
38 หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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22. ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
ไมมีแผน ก แบบ ก 1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
หมวดวิชาวิทยานิพนธ
แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
01297101-01297104 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01297105-01297108 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01297109-01297112 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01297113-01297115 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
01297116-01297117 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01297121
สัมมนา1
SEMINAR 1
01297122
สัมมนา 2
SEMINAR 2

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มแผน ก แบบ ก 1
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท สามารถ
เลือกเรียนโดยทําวิจัยอยาง
เดียว
3 (0-9-0)
6 (0-18-0)
9 (0-27-0)
12 (0-36-0)
15 (0-45-0)

1 (0-2-0)
1 (0-2-0)

แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01297123
ระเบียบวิธีวจิ ยั
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
01047105 วิทยานิพนธ 1
THESIS 1
01047106 วิทยานิพนธ 2
THESIS 2
01047107 วิทยานิพนธ 3
THESIS 3
01047108 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต
MASTER THESIS
วิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
01047121 สัมมนา 1
SEMINAR 1
01047122 สัมมนา 2
SEMINAR 2

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
3 (0-9)
-ยกเลิก3 (0-9)

-ยกเลิก-

3 (0-9)

-ยกเลิก-

3 (0-9)

-ยกเลิก-

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
29
- ยกเลิกรายวิชา
01047105-01047108
เนื่องจากไดเปลี่ยนชื่อและ
จํานวนหนวยกิต

วิชาสัมมนา 2 หนวยกิต
1 (0-3) 01297121 สัมมนา 1
1 (0-2-0) - วิชาสัมมนาใชรวมกับ
แผน ก แบบ ก 1
SEMINAR 1
1 (0-3) 01297122 สัมมนา 2
1 (0-2-0) และเรียนโดย
ไมนับหนวยกิต
SEMINAR 2
หมวดวิชาบังคับ 3 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
01297123 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
RESEARCH METHODOLOGY
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง 6 หนวยกิต
หมวดวิชาคณิตศาสตรขนั้ สูง 6 หนวยกิต
01297124 การจําลองแบบ
3 (3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 01297124
เชิงคณิตศาสตร
MATHEMATICAL MODELING
3 (3-0-6) - 01297125 เปลี่ยนชื่อ
01047125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
3 (3-0) 01297125 ระเบียบวิธีการคํานวณ
วิชาภาษาไทยและ
COMPUTATIONAL METHODS
(บังคับเรียน)
ภาษาอังกฤษ
COMPUTATIONAL METHODS
(COMPULSORY)
3 (3-0-6)
01047126 คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
3 (3-0) 01297126 คณิตศาสตรเชิงวิเคราะห
MATHEMATICAL ANALYSIS
MATHEMATICAL ANALYSIS
3 (3-0-6)
01047127 คณิตศาสตรเชิงประยุกต
3 (3-0) 01297127 คณิตศาสตรเชิงประยุกต
APPLIED MATHEMATICS
APPLIED MATHEMATICS
3 (3-0-6)
01047128 การวิเคราะหเมทริกซ
3 (3-0) 01297128 การวิเคราะหเมทริกซ
MATRIX ANALYSIS
MATRIX ANALYSIS
3 (3-0-6)
01047129 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
3 (3-0) 01297129 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน
FUNCTIONAL ANALYSIS
FUNCTIONAL ANALYSIS
01047130 กระบวนการและตัวแปรสุม
3 (3-0) 01297130 กระบวนการและตัวแปรสุม 3 (3-0-6)
RANDOM VARIABLE & PROCESSES
RANDOM VARIABLE & PROCESSES
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หนวยกิต
01047131 อุปกรณสารกึ่งตัวนําเบือ้ งตน 3 (3-0)
BASIC SEMICONDUCTOR DEVICES
01047132 การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง
3 (3-0)
ADVANCED ANALOG CIRCUIT
DESIGN
01047133 การประมวลสัญญาณเต็มหนวย 3 (3-0)
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
01047134 อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0)
OPTOELECTRONICS

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หนวยกิต
01297131 อุปกรณสารกึ่งตัวนํา
3 (3-0-6) ดวยตนเอง และเปลี่ยน
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
SEMICONDUCTOR DEVICES
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
01297132 การออกแบบวงจรเชิงอุปมานขั้นสูง
29
3 (3-0-6)
- 01297131 เปลี่ยนชื่อ
ADVANCED ANALOG CIRCUIT
วิชาภาษาไทยและ
DESIGN
01297133 การประมวลสัญญาณเต็มหนวย 3 (3-0-6) ภาษาอังกฤษ
DISCRETE SIGNAL PROCESSING
01297134 อิเล็กทรอนิกสทางแสง
3 (3-0-6)
OPTOELECTRONICS
01297135 ทฤษฏีและการออกแบบ
3 (3-0-6) - เพิ่มรายวิชา 01297135
ระบบเชิงเสน
LINEAR SYSTEM THEORY
AND DESIGN

หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
01047140 เทคนิคการออกแบบวงจร
3 (3-0)
ความถี่สูง
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
01047141 การออกแบบวงจรขยาย
3 (3-0)
สัญญาณและวงจรกําเนิดสัญญาณ
ความถี่สูง
DESIGN OF HIGH-FREQUENCY
AMPLIFIERS AND OSCILLATIORS
01047142 การสื่อสารผานดาวเทียม
3 (3-0)
SATELLITE COMMUNICATIONS
01047143 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (3-0)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 1
CIRCUIT ANALYSIS IN
POWER ELECTRONICS 1

หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต
01297140 เทคนิคการออกแบบวงจร
3 (3-0-6)
ความถี่สูง
HIGH FREQUENCY TECHNIQUES
01297141 การออกแบบวงจรขยาย
3 (3-0-6)
สัญญาณและวงจรกําเนิดสัญญาณ
ความถี่สูง
DESIGN OF HIGH-FREQUENCY
AMPLIFIERS AND OSCILLATIORS
01297142 การสื่อสารผานดาวเทียม
3 (3-0-6)
SATELLITE COMMUNICATIONS
01297143 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 1
CIRCUIT ANALYSIS IN
POWER ELECTRONICS 1
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01047144

01047145

01047146

01047147
01047148

01047149
01047150

01047151
01047152

01047153
01047154
01047155

หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (3-0)
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 2
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER
ELECTRONICS 2
การวิเคราะหวงจรควบคุม
3 (3-0)
แรงไฟฟาแบบสวิทชิง
SWITCHING REGULATOR
ANALYSIS
ทอนําคลื่นแสงและการประยุกต 3 (3-0)
OPTICAL WAVE GUIDE AND
THEIR APPLICATIONS
เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0)
LASER ELECTRONICS
ระบบการสื่อสารดวย
3 (3-0)
เสนใยนําแสง
OPTICAL FIBER COMMUNICATION
SYSTEMS
โฟโตนิกส
3 (3-0)
PHOTONICS
เรื่องคัดสรรทางวงจร
3 (3-0)
อิเล็กทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
ELECTRONIC CIRCUITS
ทฤษฏีโครงขายเชิงเสน
3 (3-0)
LINEAR NETWORK THEORY
การวิเคราะหโครงขายไฟฟา
3 (3-0)
ดวยคอมพิวเตอร
COMPUTER AIDED NETWORK
ANALYSIS
วงจรสวิตชคาปาซิเตอร
3 (3-0)
SWITCH CAPACITOR CIRCUITS
ทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม 3 (3-0)
INDUSTRIAL TRANSDUCERS
การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0)
PARALLEL COMPUTING

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01297144 การวิเคราะหวงจรไฟฟา
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
อิเล็กทรอนิกสกําลัง 2
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
CIRCUIT ANALYSIS IN POWER
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
ELECTRONICS 2
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
01297145 การวิเคราะหวงจรควบคุม
3 (3-0-6)
29
แรงไฟฟาแบบสวิทชิง
SWITCHING REGULATOR
ANALYSIS
01297146 ทอนําคลื่นแสงและการประยุกต3 (3-0-6)
OPTICAL WAVE GUIDE AND
THEIR APPLICATIONS
01297147 เลเซอรอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
LASER ELECTRONICS
01297148 ระบบการสื่อสารดวย
3 (3-0-6)
เสนใยนําแสง
OPTICAL FIBER COMMUNICATION
SYSTEMS
01297149 โฟโตนิกส
3 (3-0-6)
PHOTONICS
01297150 หัวขอคัดสรรทางวงจร
3 (3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส
SELECTED TOPICS IN
ELECTRONIC CIRCUITS
01297151 ทฤษฏีโครงขายเชิงเสน
3 (3-0-6)
LINEAR NETWORK THEORY
01297152 การวิเคราะหโครงขายไฟฟา 3 (3-0-6)
ดวยคอมพิวเตอร
COMPUTER AIDED NETWORK
ANALYSIS
01297153 วงจรสวิตชคาปาซิเตอร
3 (3-0-6)
SWITCH CAPACITOR CIRCUITS
01297154 ทรานสดิวเซอรอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
INDUSTRIAL TRANSDUCERS
01297155 การคํานวณแบบขนาน
3 (3-0-6)
PARALLEL COMPUTING
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01047156
01047157

01047158
01047159

01047161

01047162
01047163
01047164
01047165
01047166
01047167

01047168
01047169

หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
สถาปตยกรรมแบบขนาน
3 (3-0)
PARALLEL ARCHITECTURE
ทฤษฎีและการประยุกตใชงาน 3 (3-0)
ระบบการเขาคิว
QUEUING THEORY AND
APPLICATIONS
โครงขายการสวิตชกลุม ขอมูล 3 (3-0)
PACKET SWITCHED NETWORK
การจําลองและวิเคราะหโครงขาย 3 (3-0)
สารสนเทศ
MODELING AND ANALYSIS OF
INFORMATION NETWORK
การสื่อสารขอมูล และโครงขาย 3 (3-0)
คอมพิวเตอร
DATA COMMUNICATIONS AND
COMPUTER NETWORKS
การสงขอมูลดิจิตอล
3 (3-0)
DIGITAL DATA TRANSMISSION
เครื่องแปลภาษา
3 (3-0)
MACHINE TRANSLATION
ระบบปรับตัว
3 (3-0)
ADAPTIVE SYSTEM
ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0)
INFORMATION THEORY
ขาวสารขอมูลและสัญญาณ
3 (3-0)
INFORMATION AND SIGNALS
ทฤษฎีและการใชงานของ
3 (3-0)
การเขารหัสสัญญาณ
CODING THEORY AND
APPLICATIONS
รหัสความปลอดภัย
3 (3-0)
CRYPTOGRAPHY
วิศวชีวการแพทย
3 (3-0)
BIOMEDICAL ENGINEERING

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01297156 สถาปตยกรรมแบบขนาน
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
PARALLEL ARCHITECTURE
01297157 ทฤษฎีและการประยุกตใชงาน 3 (3-0-6) รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
ระบบการเขาคิว
29
QUEUING THEORY AND
APPLICATIONS
01297158 โครงขายการสวิตชกลุม ขอมูล 3 (3-0-6)
PACKET SWITCHED NETWORK
01297159 การจําลองและวิเคราะห
3 (3-0-6)
โครงขายสารสนเทศ
MODELING AND ANALYSIS OF
INFORMATION NETWORK
01297161 การสื่อสารขอมูล และโครงขาย 3 (3-0-6)
คอมพิวเตอร
DATA COMMUNICATIONS AND
COMPUTER NETWORKS
01297162 การสงขอมูลดิจิตอล
3 (3-0-6)
DIGITAL DATA TRANSMISSION
01297163 เครื่องแปลภาษา
3 (3-0-6)
MACHINE TRANSLATION
01297164 ระบบปรับตัว
3 (3-0-6)
ADAPTIVE SYSTEM
01297165 ทฤษฎีขาวสารขอมูล
3 (3-0-6)
INFORMATION THEORY
01297166 ขาวสารขอมูลและสัญญาณ 3 (3-0-6)
INFORMATION AND SIGNALS
01297167 ทฤษฎีและการใชงานของ
3 (3-0-6)
การเขารหัสสัญญาณ
CODING THEORY AND
APPLICATIONS
01297168 รหัสความปลอดภัย
3 (3-0-6)
CRYPTOGRAPHY
01297169 วิศวชีวการแพทย
3 (3-0-6)
BIOMEDICAL ENGINEERING
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01047170
01047171

01047172
01047173
01047174
01047175

01047176
01047177

01047178
01047179

01047180
01047181
01047182

หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ 3 (3-0)
BIO-SIGNAL ANALYSIS
การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับ
3 (3-0)
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
การประมวลผลภาพเชิงเลข
3 (3-0)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
วิศวกรรมเชิงเลข
3 (3-0)
DIGITAL ENGINEERING
การจดจํารูปแบบ
3 (3-0)
PATTERN RECOGNITION
การออกแบบและใชงานตัวกรอง 3 (3-0)
เชิงเลข
DIGITAL FILTERING: DESIGN AND
IMPLEMENTATION
ทฤษฏีการกรองแบบใหม
3 (3-0)
MODERN FILTER THEORY
หัวขอพิเศษสําหรับการ
3 (3-0)
ประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
RECENT TOPIC IN DIGITAL
SIGNAL PROCESSING
คอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0)
COMPUTER GRAPHICS
หลักการและขั้นตอนวิธสี ําหรับ 3 (3-0)
คอมพิวเตอรกราฟฟกส
CONCEPTS AND ALGORITHMS
FOR COMPUTER GRAPHICS
ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0)
QUANTUM ELECTRONICS
ฟสิกสของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา 3 (3-0)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0)
PHYSICS OF MOS DEVICES

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01297170 การวิเคราะหสัญญาณชีวภาพ 3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
BIO-SIGNAL ANALYSIS
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
01297171 การแปลงเชิงตั้งฉากสําหรับ 3 (3-0-6) รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
ORTHOGONAL TRANSFORM FOR
29
DIGITAL SIGNAL PROCESSING
01297172 การประมวลผลภาพเชิงเลข 3 (3-0-6)
DIGITAL IMAGE PROCESSING
01297173 วิศวกรรมเชิงเลข
3 (3-0-6)
DIGITAL ENGINEERING
01297174 การจดจํารูปแบบ
3 (3-0-6)
PATTERN RECOGNITION
01297175 การออกแบบและ
3 (3-0-6)
ใชงานตัวกรองเชิงเลข
DIGITAL FILTERING: DESIGN AND
IMPLEMENTATION
01297176 ทฤษฏีการกรองแบบใหม
3 (3-0-6)
MODERN FILTER THEORY
01297177 หัวขอคัดสรรสําหรับการ
3 (3-0-6)
ประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
SELECTED TOPIC IN DIGITAL
SIGNAL PROCESSING
01297178 คอมพิวเตอรกราฟฟกส
3 (3-0-6)
COMPUTER GRAPHICS
01297179 หลักการและขั้นตอนวิธสี ําหรับ 3 (3-0-6)
คอมพิวเตอรกราฟฟกส
CONCEPTS AND ALGORITHMS
FOR COMPUTER GRAPHICS
01297180 ควอนตัมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
QUANTUM ELECTRONICS
01297181 ฟสิกสของอุปกรณสารกึง่ ตัวนํา 3 (3-0-6)
SEMICONDUCTOR PHYSICS
01297182 ฟสิกสของอุปกรณมอส
3 (3-0-6)
PHYSICS OF MOS DEVICES
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01047183
01047184

01047185

01047186

01047187

01047188

01047189

01047190

01047191

01047192
01047193

หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0)
MOS CIRCUIT DESIGN
รอยสัมผัสของโลหะและ
3 (3-0)
สารกึ่งตัวนํา
METAL SEMI CONDUCTOR
CONTACTS
การวิเคราะหอุปกรณ
3 (3-0)
สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
ADVANCED SEMICONDUCTOR
DEVICES
อุปกรณสารกึ่งตัวนําสําหรับ
3 (3-0)
วงจรรวมและการผลิต
INTEGRATED CIRCUIT DEVICES
THEORY AND FABRICATION
เทคนิควงจรรวม
3 (3-0)
INTEGRATED CIRCUIT
TECHNIQUES
เรื่องคัดสรรทางอุปกรณ
3 (3-0)
สารกึ่งตัวนํา
SELECTED TOPICS IN
SEMICONDUCTOR DEVICES
การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0)
ขนาดใหญมาก
VLSI DESIGN
สถาปตยกรรมแบบแถว
3 (3-0)
ของวงจรรวมขนาดใหญมาก
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
การออกแบบ และเทคโนโลยี 3 (3-0)
ของวงจรรวม CMOS
CMOS VLSI DESIGN &
TECHNOLOGIES
การออกแบบวงจรโลจิกขั้นสูง 3 (3-0)
ADVANCED LOGIC DESIGNS
เซ็นเซอรแบบซิลิกอน
3 (3-0)
SILICON SENSORS

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01297183 การออกแบบวงจรมอส
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
MOS CIRCUIT DESIGN
01297184 รอยสัมผัสของโลหะและ
3 (3-0-6) รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
สารกึ่งตัวนํา
29
METAL SEMI CONDUCTOR
CONTACTS
01297185 การวิเคราะหอุปกรณ
3 (3-0-6)
สารกึ่งตัวนําขั้นสูง
ADVANCED SEMICONDUCTOR
DEVICES
01297186 เทคโนโลยีไมโคร
3(3-0-6)
อิเล็กทรอนิกส เบื้องตน
INTEGRATED CIRCUIT DEVICES
THEORY AND FABRICATION
01297187 เทคนิควงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT
TECHNIQUES
01297188 หัวขอคัดสรรทางอุปกรณ
3 (3-0-6)
สารกึ่งตัวนํา
SELECTED TOPICS IN
SEMICONDUCTOR DEVICES
01297189 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-6)
ขนาดใหญมาก
VLSI DESIGN
01297190 สถาปตยกรรมแบบแถว
3 (3-0-6)
ของวงจรรวมขนาดใหญมาก
VLSI ARRAY ARCHITECTURE
01297191 การออกแบบ และเทคโนโลยี 3 (3-0-6) 01297191 เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ
ของวงจรรวมซีมอส
CMOS VLSI DESIGN AND
TECHNOLOGY
01297192 การออกแบบวงจรตรรกะขั้นสูง 3 (3-0-6)
ADVANCED LOGIC DESIGN
01297193 เซ็นเซอรแบบซิลิกอน
3 (3-0-6)
SILICON SENSORS
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
3 (3-0-6) - เพิ่มจํานวนชั่วโมงศึกษา
01047194 การควบคุมไฟฟาสถิตย
3 (3-0) 01297194 การควบคุมไฟฟาสถิตย
ดวยตนเอง และเปลี่ยน
ELECTROSTATIC DISCHARGE
ELECTROSTATIC DISCHARGE
รหัสวิชาตัวที่ 3 และ 4
CONTROL
CONTROL
01047195 ระบบไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 3 (3-0) 01297195 ระบบไฟฟาจากเซลล
3 (3-0-6) จากเดิมใช 04 เปลี่ยนเปน
29
แสงอาทิตย
SOLAR ELECTRICITY SYSTEM
SOLAR ELECTRICITY SYSTEM
3 (3-0-6)
01047196 หลักการทํางานและ
3 (3-0) 01297196 หลักการทํางานและ
การใชงานของ BJT และ HBT
การใชงานของบีเจที และ เอชบีที
OPERATION AND APPLICATION OF
OPERATION AND APPLICATION OF
BJT AND HBT TRANSISTORS
BJT AND HBT TRANSISTORS
01047197 การทํางานและการออกแบบ
3 (3-0) 01297197 การทํางานและการออกแบบ 3 (3-0-6)
ทรานซิสเตอรแบบ FIELD EFFECT
ทรานซิสเตอรที่ทํางานดวยสนามไฟฟา
OPERATION, DESIGN AND
OPERATION, DESIGN AND
MODELING OF FIELD EFFECT
MODELING OF FIELD EFFECT
TRANSISTORS
TRANSISTORS
01047198 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0) 01297198 การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-6)
เชิงอุปมานและแบบผสมขั้นสูง
แบบอนาลอกและแบบผสมขั้นสูง
ADVANCED ANALOG AND
ADVANCED ANALOGUE AND
MIXED-SIGNAL IC DESIGN
MIXED-SIGNAL IC DESIGN
01047199 ไมโครอิเล็กทรอนิกสชนั้ สูงยาน 3 (3-0) 01297199 ไมโครอิเล็กทรอนิกสขนั้ สูงยาน 3 (3-0-6)
ความถี่วิทยุ
ความถี่วิทยุ
ADVANCED RF
ADVANCED RF
MICROELECTRONICS
MICROELECTRONICS
01297200 การออกแบบวงจรรวมดิจิตอล 3 (3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
01297200-01297203
เฉพาะงาน
DIGITAL ASIC DESIGN
01297201 คอมพิวเตอรวิทศั น 3 (3-0-6)
COMPUTER VISION
01297202 ความฉลาดเชิงประมวล
3 (3-0-6)
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
01297203 เทคโนโลยีการเก็บขอมูล
3 (3-0-6)
DATA STORAGE TECHNOLOGY
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หลักสูตรใหม (พ.ศ. 2541)
-

-

-

-

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
เหตุผลในการปรับปรุง
01297204 เทคโนโลยีฟลมบาง
3 (3-0-6) - เพิ่มรายวิชา
01297204-01297207
THIN FILM TECHNOLOGY
01297205 การควบคุมสิ่งปนเปอ น
3 (3-0-6)
ในไมโครอิเล็กทรอนิกส
CONTAMINATION CONTROL
IN MICROELECTRONICS
01297206 เทคนิคการลดสัญญาณ
3 (3-0-6)
รบกวนขั้นสูง
ADVANCED NOISES
REDUCTION TECHNIQUES
01297207 การทดสอบวงจรรวม
3 (3-0-6)
INTEGRATED CIRCUIT TESTING

