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1.  �234���ก���	 

1.1    �234���ก���		������������ 
         ��0�ก��.0����.	���-=��  ��'�������0�ก��.@AAB� 
         Master of Engineering Program in Electrical Engineering 
1.2  �234���ก���		��������������� 
        ��0�ก��.0�����$2?���-=��  ��'�������0�ก��.@AAB� 

            Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering 
 

2.  �234�	�//� 
2.1 �234�	�//�	������������ 
 9�2�@�� (����*�7.)  ��0�ก��.0����.	���-=�� (��0�ก��.@AAB�) 

(�������)  �0. .. (��0�ก��.@AAB�) 
 

 9�2����กY2 (����*�7.)  Master of Engineering in Electrical Engineering 
(�������)  M. Eng. (Electrical Engineering) 

 

2.2  �234�	�//�	��������������� 
9�2�@�� (����*�7.)  ��0�ก��.0�����$2?���-=�� (��0�ก��.@AAB�) 

(�������)  �0. �. (��0�ก��.@AAB�) 
 

 9�2����กY2 (����*�7.)  Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
(�������)  Ph. D. (Electrical Engineering) 
 

3.  �(6
+ �(*�3	��7���4� 
��'�������0�ก��.@AAB�   �)���ก������0�ก��.0����& .	������
��*�%;�;
���$����� 
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4.  �	��/����
��9��	�� -)�4 ���ก���	 
ก��:�Z���$���	ก��.'������������*�[������)�%�� ����/���\�����%��%�@�ก��ก���)�

;%����/�����*ก2��ก��.'������]	/*'/.!'7� *:������	�1��'/��	�/���"*�0@��8":�Z��'1<�*�[�
��"*�0���*ก2���$���	ก��.�����*�7.���  %�@.�]��*�����!�
ก�"@�*.���%�����]	��;������@� 
8"�1ก#1�:
����� *��� :
�����@AAB�  *�[��/� *.���*���#1��$���	ก��.  *:��"	�ก@.�.�:
�����@.�
���]���!��]����*	.�"�.!
/�  .�$2�&ก7.���8�)�*���ก�8ก���$���	ก��.@�/  !��*.���ก/������*'/�@�
]����*�-;������$���	ก��. ก78":���� .�ก��]�/ก
@ก����^  *%�����.������$���	ก��.  ���
;�����ก7��8:1��:�!�����%�     !����ก8)����@.��/�����:1��:�	$�����&!
"ก
@ก���;�.�������^  
��ก�$���	ก��.@.��/��*.���]�/���ก
@ก!
"�"�����;�.���  8"�1ก#1����*�[�	�/����'����0�ก� 
@AAB�  	�����0�ก���'�����^���]ก
/*%��� 

��'�������0�ก��.@AAB� ��"	��ก#1�%��.�)�%��'�������ก���/���"��%��%$.!
"
�"�����;�.������   .�����*ก����'/�������.�ก.�����:�Z��ก������$���	ก��.'������  
��ก8�ก��<�!
/�_��.����'�������ก��!'����<���*�[�:	$�����ก���/�� ��'�������0�ก��.@AAB�
*
7�*	7����ก����/��ก)�
��%�'������  ���.�%��.�/%��.��.��#]������ก���"��%��%$.��<�.�%��.
8)�*�[�!
"�)�%�� ���8"������ก��*8���*���;�!
":�Z��ก��'����"*�08�ก*ก2��ก��.@�*�[�
*ก2���$���	ก��.  	
�ก�����-=��01ก2���'���0�ก��.@AAB�  ���*�/�����"��%��%$.81�@�/.�
ก��:�Z��'1<�.����#$��"��%&*:���ก���
����0�ก� ��ก����ก�� ���.�%��.�/'�<����/���"��!
"ก��
%��%$.�����
1ก`1<�  .�%��.��.��#]�ก���)�*��������8��@�/�����.�%$-9�:  *:���8"@�/*�[�ก)�
��
	
�ก]�ก��:�Z��*�%;�;
��]	/���%.���@� 

	
�ก�����-=��01ก2���'�������0�ก��.@AAB���< 81�*�/����ก����8��!
"�������:�_&��<�
]��"���������;�!
"*�ก  ;����ก01ก2���.��#*
��ก*����!�������8��
/��  	���!��.�ก��
*��������������������กก�������8��  ��<���<'1<�ก��:�<�a�����%��.�/!
"��ก2"'����ก01ก2�!��
"
��� �/*
��ก!����8��
/��8"�/��.�%��.�/:�<�a���/����0�ก��.0����&]�*ก-=&��.�ก    �/���.�%��.�/
%��.��.��#��.�ก���%-��0����&  �"��%��%$.   ก��%)���-�/��%�.:��*���&   !
"ก��
��ก!���"����*
7ก�����ก�&     8"@�/���:�8��-�*�[�:�*02   ��ก01ก2���8*
��ก�\����������8��
����/���"��%��%$.!
"�"�����;�.���  �/��:
����� 	�������/���"����8b���"  !
"
�c�����"��2a&    `1��ก7'1<����ก��%��.:�/�.'��%-�8���& �/���8"*�[���8���&�����1ก2����
�������:�_&�/�� 
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5. ก'��(�ก�	,�:��4( 
 �dก��01ก2� 2550 
 

6. -�������7�0,�0��<ก�� 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
7.  ก�	-��,�24ก7�0,�0��<ก�� 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
8.  	���ก�	�<ก�� 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
9.  	�+�,
��ก�	�<ก�� 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
10. ก�	� *�,��+(,	�+( 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
11.  ก�	
��7����ก�	�'�,	@Aก�	�<ก�� 
 *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$����� ����/��ก��01ก2�'�<���-=��01ก2�  
 
12.   4�A�	+)7�0�4( 
12.1  4�A�	+)�	�A'����ก���	���4�A�	+)7�0	��7���4����ก���	 

     �'���(6           �'�,	@Aก�	�<ก�� 

    *� 
���ก�	  �234-�ก��  -��
�C�         ����
���           �9���(            �D !.�. 
1.  0. �.�. ��. ����$Z� �$8��8�         B.Sc.  Electrical Engineering Royal Thai Air          1984 

      (1st Class Honours) Force Academy 
     Ph.D.    Electronics and Electrical University of            1987 
      Engineering           Birmingham(UK) 
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2.  �0. ��.     ก���� ���#ก�8.�%
  B.Eng.  Electronic Engineering      KMITL        1994 
(2nd Class Honours) 

                                                                   M.S.     Electrical Engineering Vanderbilt U. USA    1996 
                                                                   Ph.D.     Electrical Engineering Vanderbilt U. USA    1999 
3.  �0. ��.     �����& �$��0���@
�&         B.Eng.  Electrical Engineering Khon Kaen U.         1986 
                                                                  M.Eng. Electrical Engineering KMITL                      1991 
                                                                    Ph.D.    Electrical Engineering Dalhousie U. Canada 2000 
4.  �0. ��.     ������& 0��!ก/�         B.Eng.  Electronic Engineering KMITL                    1994 

(2nd Class Honours) 
                                                                   M.S.     Electrical Engineering Vanderbilt U. USA    1997 
                                                                   Ph.D.     Electrical Engineering Vanderbilt U. USA    2000 
5.  �0. ��.    _������ ก$
�������:�2& B.Eng.  Electrical Engineering Suranaree U.              1997 

           (1stClass  Honours) of Technology 
                                                                    M.Eng.  Electrical Engineering Chulalongkorn U.      1999 

     Ph.D.    Electronics and Electrical University of             2003 
      Engineering           Birmingham(UK) 

 

12.2 4�A�	+)7�0�4( 

     �'���(6       �'�,	@Aก�	�<ก�� 

    *� 
���ก�	  �234-�ก��  -��
�C�         ����
���           �9���(              �D !.�. 
1.  0. �.�. ��. ����$Z� �$8��8�  Ph.D. Electronics and Electrical University of            1987 

      Engineering           Birmingham(UK) 
2.  �0. ��.    ก���� ���#ก�8.�%
     Ph.D.  Electrical Engineering Vanderbilt U. USA   1999 
3.  �0. ��.    ก��&_� �)�����"0���&    Ph.D.   Mechanical Engineering University of             1992 

Pittsburgh,USA 
4.  �0. ��.    �����& �$��0���@
�&          Ph.D.   Electrical Engineering Dalhousie U. Canada 2000 
5.  �0. ��.    ������& 0��!ก/�         Ph.D.   Electrical Engineering  Vanderbilt U. USA    2000 
6.  �0. ��.    8��":
 0��*���a�
            Ph.D.   System  Analysis University of             2003 

Control and Processing Aerospace 
information   Instrumentation Russia 
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7.  �0. ��.    _������ ก$
�������:�2& Ph.D. Electronics and Electrical University of            2003 
      Engineering           Birmingham(UK) 

8.   �.��.    �$�*���� ."���0��  D.Eng.  Electrical Engineering Chubu University      2006 
             Japan    

9.  �.��.    ��.�� �.�����        Ph.D.   Electrical Engineering Louisiana State          2002 
             University USA 

10.  �.��.    *��78 *���
"��               Ph.D.  Electrical Engineering Suranaree U.            2006 
              of Technology 

11.  �.��.    ก��:
 ������ก2&               Ph.D.  Electrical Engineering Suranaree U.            2006 
              of Technology 

12.  �.��.    ��:�&���- Ac��$���-��ก2&      Ph.D.  Photovoltaic Engineering U. of New South      2007 
              Wales Australia 

13.  �.��.    ��;�8�& !��_����               Ph.D.  Electrical Engineering Suranaree U.            2007 
              of Technology 
 

13. A'�(
((�ก�<ก�� 
!��ก�������ก01ก2�]��"�"*�
� 5 �d 

�dก�� 8)������ก01ก2����8"���*'/�01ก2� 8)������ก01ก2����%�����8"8� 
01ก2� 	
�ก���������;� 	
�ก���������*�ก 	
�ก���������;� 	
�ก���������*�ก 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 

10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

- 
10 
10 
10 
10 

- 
- 
5 
5 
5 

 

14.  �9�(*�3���4��ก	�)ก�	�4( 
 ]�/�#�����!
"�$�ก�-&ก�����'����%��*������. 0��&*%�����.�������0����&!
"
*�%;�;
�� 0��&���-���!
"����ก��01ก2�  .	������
��*�%;�;
���$����� �)�*9�*.��� 8��	���
�%������.� 
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15. �04 ��� 
 0��&���-���!
"����ก��01ก2�'��.	������
��*�%;�;
���$�����  .�*�ก�������:�.:&  
����ก��01ก2�!
"���ก�������*�0 ��.����d 2550 �����< 

15.1 *	�!+�ก	��	�(,*� 
8)�������:��ก������*�0;����. 
1. 	������b���:�.:& (��<�9�2�@��!
"9�2�������"*�0)  112,194 *
�. 
2. 	��������*
7ก�����ก�&      16,043 ����*����� 

- (NetLibrary: .�� ��ก��� 1,699 ����*�����, ]�/���.ก��9�%� 
10,243 ����*�����, Knovel: ��".�- 1,643 ����*����� ; Springer 
Link e-Book: ��".�- 2,334 ����*�����; Wiley : 87 ����*����� ; 
OVID: 5 ����*����� ; Annual Reviews 32 ����*�����) 

3. ������b���:�.:&�����ก���     480 ����*����� 
 -   (������9�2�@�� 185 ����*�����, ������9�2�������"*�0 295 ����*�����) 
4. a��'/�.
��������*
7ก�����ก�&     8,826 ����*����� 

- (ACS: 34 ����*����� ; Emerald Management Xtra : 111 ����*����� ; 
ProQuest Agricola Plustext: 850 ����*����� ; Blackwell: 800       
����*����� ; AIP: 11 ����*����� ; APS: 8 ����*����� ; SafetyInfo: 5,000 
����*����� ; ScienceDirect: 1,700 ����*�����, SiamSafety 1 ����*�����) 

5. a��'/�.
���@
�&      14  a�� 
- LISA,ASTM, ProQuest Medical Library, ACM Digital Library, 

DAO, Dissertation Fulltext, H.W.Wilson all, IEEE, ISI Web of 
Science, Lexis Nexis, IFD Newsclip Online) 

6. a��'/�.
 CD-ROM      3 a�� 
7. ��������^ @�/!ก� ������*
7ก�����ก�& ����;����0�&   8,968  ���ก�� 
 

15.2   ���ก
�������
������ 

          ���ก�����	
����������ก�����ก�����������������������������ก����ก�� 

          ��
���ก���������������
� �!"#����$ �% �����&'� (���� 
 

15.3   ���ก
���������
��������� 

]�ก�-�������:��ก������*�0@.�.�]�0��&���-���!
"����ก��01ก2� 0��&���-����
@�/8��]	/.����ก����./'��)�*��*�ก����"	����	/���.$� 8�ก	/���.$��#�����$�.01ก2� 
��<�'����a!
"*�ก�� !
"	����������]	/%��.�/�������ก��9��]���"*�0!
"���� 
��"*�0 
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15.4 �4�,��,(2E4���4 F�(�04��*�3A���	�ก�	  

1. a��'/�.
��������*
7ก�����ก�& 
- ACS ]	/'/�.
���-��$ก�. ���"���*'�!
"*�ก���b���*�7.'���������/��

*%.� !
"��'��������*ก����'/��8)���� 33 ���� ��<�!���d %.0. 1897 � �c88$��� 
- ProQuest Agricola Plustext a��'/�.
��������*
7ก�����ก�&'/�.
%��.*�7.��

'����%��.����������/��ก��*ก2�� !
"��'��������*ก����'/�� 
- AIP / APS ��������*
7ก�����ก�&'���)���ก:�.:& AIP / APS ��. 19 ���� (AIP 11 

����, APS 8 ����) ]	/'/�.
���-��$ก�. ���"���*'� !
"*�ก���b���*�7.'��
�������/��A+��ก�&!
"��'��������*ก����'/�� 

- Blackwell a��'/�.
�������� *
7ก�����ก�&�$ก��'�����;��*�/�����/��
�����0����&����@�!
"*�%;�;
��  

- Emerald Management Xtra 111 a��'/�.
��������*
7ก�����ก�&�/��ก��8��ก�� 
ก�����	�� !
"��'��������*ก����'/�� 

- Safety Info a��'/�.
*�ก���b���*�7.'����%��. ������ *�ก��� !��A��&. 
��9�: ;��*���& %�.�� ;��!ก�.%�.:��*���&����/����_��-�$' ��������.��
!
"%��.�
��9�� ���.�� ����!��
/�.!
"��'��������*ก����'/�� ;��]	/*�ก���
b���*�7..�กก��� 5,000 ����*����� 

- ScienceDirect a��'/�.
��������*
7ก�����ก�&]��$ก��'����� ;��*�/�����/��
�����0����&!
"*�%;�;
�� .�������.�กก��� 1,700 ���������� ]	/'/�.

*�ก���b���*�7.��<�!�� �d %.0. 1995 � �c88$��� 

- BMJ Journal *�[��
��9�-=&'���)���ก:�.:& BMJ Publish Group %���%
$.'/�.

����/��ก��!:��& ���� ��'������/��;�%]�*�7ก ��"�������� ก�������� ;�%*��<���� 
:��_������ ก��������
� �$'9�: !
"��'��������*ก����ก��8��]88�ก������ก��� 23 
*����� ;����.��#���%/�'/�.
�/��	
��@�/��<�!���d 1997 #1��c88$��� 

2. a��'/�.
 CD-ROM 
- Chemistry Science Citation Index a��'/�.
`�����.������!
"��%�����

��%��. 8�ก����������/��*%.� A+��ก�& *%.��������&!
"��'��������*ก����'/��
ก��� 7,000 ���� ��<�!�� %.0. 1999 � 2004 

- ComputMath Science Citation Index a��'/�.
`�����.��%�����8�ก������
����/��%�.:��*���& %-��0����& ���%.0����& !
".�$2�0����&ก��� 7,300 ���� 
��<�!�� %.0. 1999 - �c88$��� 

- a��'/�.
�������:�_&@�� a��'/�.
`�����.�����.��%������������:�_&
@�� %���%
$.�$ก��'����� �"	���� :.0. 2509 � �c88$��� .�.�กก��� 63,000 
*����� 8�ก��-=�������
��!
"	/���.$��#�����$�.01ก2� 38 !	�� 
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3. a��'/�.
 On-line 
- ACM Digital Library a��'/�.
*�7.��'����%��.������ ������ก����"�$.

�/����0�ก��.%�.:��*���& *�%;�;
�������*�0 !
"��'��������*ก����'/��ก��� 
300 ���� ��<�!�� %.0. 1960 � �c88$��� 

- DAO a��'/�.
��%������������:�_& ������;� ������*�ก '��.	������
��
]��	��a  !%���� �
� %���%
$.*��<�	��$ก��'����� 

- Dissertation fulltext a��'/�.
*�7.���������:�_&9�2�������"*�0 
- H.W. Wilson all a��'/�.
'/�%��.*�7.���/�������0����&!
"*�%;�;
�� ก��

8��ก�� ���	�� .�$2�0����&!
"���%.0����&  ���-���ก20����&!
"
�����*�00����& 

- IEEE/IEL a��'/�.
'/�%��.*�7.��'����%��. ������ ������ก����"�$. 
.���a������^ �/����0�ก��.@AAB� ��*
7ก�����ก�&!
"��'�����^ ���*ก����'/�� 

- ProQuest Medical Library a��'/�.
��%��.�/�������0����&�$'9�:ก��!:��&
!
":����
 ก��� 570 ���� ]	/'/�.
*�ก���b���*�7.�/��	
����<�!���d %.0. 1987 - 
�c88$��� 

- ASTM a��'/�.
���-��$ก�. ���"���*'� *�ก���b���*�7.'���������/��
��0�ก��.;�_� 8�ก�)���ก:�.:& American Society for Testing and Materials ;��]	/
'/�.
�/��	
����<�!���d %.0.1982-�c88$��� !
".���a��ก��� 12,000 .���a�����
*ก����'/��ก��*�������� �+;��*%.� %��ก��� 	/���\�����ก������� *%�����.��!:��& 

- Ingenta 	��� UnCover *��. ]	/���ก�������)�*����%��.8�ก������ก��� 26,664 ���� 
- ISI Web of Science a��'/�.
���-��$ก�.!
"��%�����'����%��.]�

������ %���%
$.�/�������0����& ���%.0����& .�$2�0����& !
"���8���
ก���/��#1� ��<�!���d %.0. 2001 � �c88$��� 

- Lexis Nexis ]	/'/�.
*�ก���b���*�7.�/��ก��*��� ก���
�� ;�2-� *0�2a- 
0����& ������ _$�ก�8 ก��%/� ก?	.��8�ก������ '���	������:�.:& !
"�)���ก
'��� ����:�.:&��a��
 %)�:�:�ก2�'���	��a�*.��ก� 

- LISA (Library and Information Science Abstracts) ]	/��%�����'����%��.
�������/�������*�00����& 8�ก������ 440 ���� ��<�!�� %.0. 1969 - �c88$��� 

- Siamsafety.com ]	/'/�.
*ก����ก�����%��.�
��9�� ��������.��!
"����!��
/�. 
-  IED Newsclip Online a��'/�.
กY�9�%���@
�&'��.
��_��#�������%�

01ก2� *:���ก��:�Z�� (@�*�A��) 
��+,���   '/�.
 - ������  1 .���%.  2551 
ก�	,�0�G�0F�(�04��   ����*�7�@`�&'��0��&���-���!
"����ก��01ก2� http://library.sut.ac.th 
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16.   ��	��� 
 ]�/����".�-��"8)��d'��.	������
��*�%;�;
���$����� 
 

17.   ���ก���	 
 ก��01ก2���.	
�ก�����< *�[�@���.'/����%��.	������
��*�%;�;
���$���������/��
ก��01ก2�'�<���-=��01ก2� ;��.�	
�ก���.	���-=��!�� ก  !�� ก 1  !
"  !�� ก 2  !
"
	
�ก����$2?���-=��!�� 1 *b:�"�)�	����/���01ก2����8�ก'�<�������;�  !
" !�� 2 �)�	����/
���01ก2����8�ก'�<�������;�!
"'�<���������� 
 

17.1  	������������ 

17.1.1   �7(  ก  :    ,(0(ก�	
�A�+,!234*'�
�*+�(�!(I)  J<3 � 2 ��� -24 

��� ก 1  :  ก�	
�A�+,!234*'�
�*+�(�!(I) 
 ��ก01ก2����*
��ก01ก2�������.	���-=��;��ก���)���8��!
"�������:�_&
/�� 9��]�/ก��
�!
'����8���&�����1ก2��������:�_& 8"@.��/��
��"*����*����]��������!����8���&�����1ก2�
�������:�_&��.��#!�"�)���ก01ก2�]	/*'/����.*����]��������������8)�*�[�!
".���";���&���ก��
�)��������:�_& *:�����ก01ก2�8"��.��#�)�%��.�/���@�/.�]�/��";���&ก�������8��'����;��*b:�" 
���.�%��.!�ก����@.�`<)�]%�        ��ก01ก2�8"�/��
��"*����*����]�	
�ก�����<8)���� 45 	����ก��  
	
�ก���ก��01ก2���<*�+�]	/*b:�"�)�	����/���.�%��.�/:�<�a����.�ก]���'�����/��ก��01ก2�!
"
��.��#�\���������/����*�����������"@�/ 
 

��� ก 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 
 ��ก01ก2����*
��ก01ก2�������.	���-=�� !�� ก 2 8"�/��
��"*����*����]����������.
	
�ก��� 25 	����ก��  !
"
��"*�����������:�_&  20  	����ก�� ;��.�	����ก����. 45  	����ก��  
�����< 
  ����!ก�     9 	����ก�� 
  ����*
��ก   16 	����ก�� 
  �������:�_&.	���-=��  20 	����ก�� 
 

 ��ก01ก2����*'/�01ก2�]�	
�ก�����<�����.�*�����@' 8"�/���\�������.%)�!�"�)�'����8���&���
��1ก2� #/�*	7��.%��]	/��ก01ก2�
��"*����*����]��������'���"������������ *:���*:��.%��.
*'/.!'7�'��:�<�a���������ก�� !
"8"�/�����������.*ก-=&���.	������
��ก)�	��9��]�9�%
ก��01ก2�!�ก���*���.*����  .�b"��<�8"�/��:/��9�:��ก01ก2� 
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17.2  	��������������� 

��� 1 :  ก�	
�A�+,!234*'�
�*+�(�!(I) 
 ��ก01ก2����*
��ก01ก2��������$2?���-=��;���)���8��!
"�������:�_&
/�� 9��]�/ก���!
            
'����8���&�����1ก2��������:�_& 8"@.��/��
��"*����*����]�������� !����8���&�����1ก2�
�������:�_&��.��#!�"�)���ก01ก2�]	/*'/����.*����]��������������8)�*�[�!
".���";���&���ก��
�)��������:�_&        *:�����ก01ก2�8"��.��#�)�.���"�$ก�&ก�������8��'����;��*b:�"���.�%��.
!�ก����@.�`<)�]%�   ��ก01ก2�8"�/��
��"*����*����]�	
�ก�����< 60 	����ก���)�	����/���8�
ก��01ก2��"���������;�   	
�ก���ก��01ก2���<*�+�]	/*b:�"�)�	����/���.�:�<�a����.�ก]���'����
�/��ก��01ก2� !
"��.��#�\���������/����*�� ���������"@�/ 
 

��� 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 

�'��	��7�0�'�,	@Aก�	�<ก��	�����	�//�.* 
 �)�	�����ก01ก2�����)�*�78ก��01ก2��"���������;�   !
"*
��ก01ก2��"���������*�ก
!�� 2    8"�/��
��"*����*����������� 16 	����ก��  !
"�������:�_& 45 	����ก�� ��.��<�	.�  
61 	����ก�� ��ก01ก2��/����/���
�����8�����!�ก����@.�`<)�]%�     	����ก�� *����.������< 
  ����*
��ก   16 	����ก�� 
  �������:�_&�$2?���-=��  45 	����ก�� 
 

��� 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 

�'��	��7�0�'�,	@Aก�	�<ก��	�����	�//��	� 
 �)�	�����ก01ก2�����)�*�78ก��01ก2��"������������   !
"*
��ก01ก2��"���������*�ก
!�� 2    8"�/��
��"*����*����������� 30 	����ก��  !
"�������:�_& 60 	����ก�� ��.��<�	.�  
90 	����ก�� ��ก01ก2��/����/���
�����8�����!�ก����@.�`<)�]%�     	����ก�� *����.������< 

 �������%��   10  	����ก��  
����*
��ก         20  	����ก�� 
 �������:�_&�$2?���-=��  60  	����ก�� 

 
 ��ก01ก2����*����]�	
�ก���  !�� 2   ��8'��ก*�/�ก��*��������������	�ก@�/*%�*����.�
ก���!
/�  9��]��"�"*�
�@.�*ก�� 3 �d ก������8"*'/�	
�ก���  ก���ก*�/��/��@�/�����$���8�ก
��'�������0�ก��.@AAB�  ;��@�/���%��.*	7����8�ก��8���&�����1ก2� 
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 ��1��  �������]�^ ]��"������������ @.���8�����.	����ก������/��ก��*:����)�*�78
ก��01ก2���.��� ก
���'/���/�@�/  �����@�ก7��. 	
��8�ก*'/�*����]�	
�ก���!
/� ��ก01ก2���.��#

��"*����*������������"������������@�/]�a��" ��/���.*����� (Visitor) ��.%)�!�"�)�'��
��8���&�����1ก2�  ��<���<*:���*���.��/��%��.�/���'��@����8)�*�[��)�	���ก����8��]����%� !
"/	���  
*:���*�[�@���.'/����%������/��	����ก������/��
��"*����*����]�!��
"9�%ก��01ก2� 
 

17.3 	�+
���,	�+( 

	�+
����� -��    

	���
���                  �234
���  A'�(
(�(6
+ก�� (�		+�+-�K�����-�<ก���0
+�(,4 ) 
429601  %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���       4(4-0-8) 
 Advanced Electrical Engineering Mathematics 
429602  ก��%)���-*������*
'        4(4-0-8) 

Numerical Computation 
429603  ��..�������0�ก��.@AAB� 1       1(0-3-3) 

Electrical Engineering Seminar 1 
429604  ��..�������0�ก��.@AAB� 2       1(0-3-3) 

Electrical Engineering Seminar 2 
 

	�+
���,�24ก   

G�0,�24ก,	�+(A�ก	�+
����64��(�E 

	���
���                  �234
���  A'�(
(�(6
+ก�� (�		+�+-�K�����-�<ก���0
+�(,4 ) 
429610 �Y2?��"��*���*�/�       4(4-0-8) 

Linear System Theory 
429611 !��8)�
���"��       4(4-0-8) 

System Modelling 
429612  *�%��%ก��	�%��*	.�"����$�       4(4-0-8) 

Optimization Techniques 
429613 �Y2?��"��@.�*���*�/�       4(4-0-8) 

Nonlinear System Theory 
429614 �"��%��%$.���!���#��"      4(4-0-8) 

State-variable Control Systems 
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429615 ก���"�$*�ก
�ก2-&'���"��      4(4-0-8) 
System Identification 

429616 �"��%��%$.���%���       4(4-0-8) 
Discrete Control Systems 

429617 �"��%��%$.!�����b
��      4(4-0-8) 
Intelligent Control Systems 

429618 �"��%��%$.!��*	.�"����$�      4(4-0-8) 
Optimal Control Systems  

429619 �"��%��%$.!���������      4(4-0-8) 
Adaptive Control Systems 

429620 �"��%��%$.!�������      4(4-0-8) 
Robust Control Systems 

429621 �"��%��%$.!��	
�����!��      4(4-0-8) 
Multivariable Control Systems 

429622 �Y2?�*�#���9�:       4(4-0-8) 
Stability Theory 

429623 	��'/�]	.��/���"��0����&      4(4-0-8) 
Recent Topics in System and Control 

429630  ก���)�*���ก�"���ก�������-��8���
     4(4-0-8) 
Digital Signal Processing       

429631 ก���)�*���ก�"���ก��9�:      4(4-0-8) 
Image Processing) 

429632 ก�"���ก��*AB��$�.       4(4-0-8) 
Stochastic Processes 

429633  �Y2?�*�A*
7�!
"ก����"�$ก�&       4(4-0-8) 
Wavelet Theory and Applications 

429634  	��'/�]	.��/��ก���)�*���ก�"���ก����8���
    4(4-0-8) 
Recent Topics in Digital Signal Processing 

429640  �c�����"��2a&�)�	�����0�ก�       4(4-0-8) 
Artificial Intelligence for Engineers 
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429641  ก��%)���-*��������
        4(4-0-8) 
Neural Computing 

429642  ก��*�����/'��*%�����8�ก�        4(4-0-8) 
Machine Learning 

429643  ก��.��*	7�'��*%�����8�ก�       4(4-0-8) 
Machine Vision 

429644  	��'/�]	.��/���"�����b
��      4(4-0-8) 
Recent Topics in Intelligent Systems 

429650  *�%;�;
��ก���
����8���.       4(4-0-8) 
Integrated Circuit Processing Technology 

429651 :�<�a���"��ก
@AAB�8$
9�%      4(4-0-8) 
Introduction to MEMS 

429652 �"��ก
@AAB�8$
9�%������*��0����&              4(4-0-8) 
Biomedical  MEMS        

429653  ก����ก!
"8)�
��ก���)����'���"��ก
@AAB�8$
9�%          4(4-0-8) 
Design and Modelling of MEMS        

429654  	��'/�]	.��/���"��ก
@AAB�8$
9�%     4(4-0-8) 
Recent Topics in MEMS 

429710 ��0�ก��.@AAB���"�$ก�&       4(4-0-8) 
Applied Electrical Power Engineering 

429711  *�%��%ก��8)�
���
�)�	�����0�ก�@AAB�ก)�
��     4(4-0-8) 
Simulation Techniques for Electrical Power Engineers  

429712 �c�����"��2a&]�ก����"�$ก�&�/��@AAB�ก)�
��    4(4-0-8) 
Artificial Intelligences in Electric Power Applications 

429713 ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��'�<���     4(4-0-8) 
Advanced Power System Analysis 

429714 ก���\��������!
"���!���"��@AAB�ก)�
��    4(4-0-8) 
Power System Operation and Planning 

429715 %��.*����#��@�/!
"ก�����!��]��"��@AAB�ก)�
��   4(4-0-8) 
Reliability and Planning in Power Systems 
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429716 *�#���9�:�"��@AAB�ก)�
��!
"ก��%��%$.    4(4-0-8) 
Power System Stability and Control 

429717 ก����".�-%���#��"�"��@AAB�ก)�
��     4(4-0-8) 
Power System State Estimation 

429718  	��'/�]	.�����/���"��@AAB�ก)�
��      4(4-0-8) 
Recent Topics in Electrical Power Systems 

429719  *�%;�;
��ก��b������@AAB�!����           4(4-0-8) 
High Voltage Insulation Technology 

429720  �Y2?����.�)�	����"��@AAB�!����       4(4-0-8) 
Field Theory for High Voltage Systems 

429721  *�%��%����#���]���0�ก��.@AAB�!����       4(4-0-8) 
Statistical Techniques in High Voltage Engineering    

429722  �"��@AAB�ก)�
��]��9��"����%��      4(4-0-8) 
Electrical Power System Transients 

429723  ก����"�����.:��_&ก��b���      4(4-0-8) 
Insulation Coordination   

429724  	��'/�]	.�����/����0�ก��.@AAB�!����      4(4-0-8) 
Recent Topics in High Voltage Engineering 

429725   ก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
@AAB�        4(4-0-8) 
Analysis of Electric Machinery   

429726 ก��%��%$.:
���'��*%�����8�ก�ก
@AAB�!
"ก��'��*%
����   4(4-0-8) 
(Dynamic Control of Electrical Machines and Drives) 

429727 ก����*%��"	&!
"%��%$..�*���&����:�*02    4(4-0-8) 
Analysis and Control of Special-Purpose Motors 

429730  ��:�;
��'����8�%��*���&*���&ก)�
��       4(4-0-8) 
Power Converter Topologies 

429731  ก��%��%$.��*
7ก�����ก�&ก)�
��       4(4-0-8) 
Control of Power Electronics 

429732  ��8�!�
����ก)�
��*�;`!��`&       4(4-0-8) 
Resonant Power Converters 
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429733  	��'/�]	.�����/����*
7ก�����ก�&ก)�
��      4(4-0-8) 
Recent Topics in Power Electronics 

429734 %$-9�:@AAB�ก)�
��       4(4-0-8) 
Electrical Power Quality 

429735 ���&.���ก!
"ก����ก!�����ก���ก)�
��     4(4-0-8) 
Harmonics and Power Filter Design 

429736 *�%;�;
��!A[ก�&!
"%����.*:�*���&     4(4-0-8) 
FACTS and Custom Power Technology 

429740 ก����*%��"	&���&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��    4(4-0-8) 
Power System Harmonic Analysis 

429741 ก����*���"��@AAB�ก)�
��      4(4-0-8) 
Power System Compensation 

429742 ��8�ก���ก)�
��!�ก��A!
"��������9�:������ก)�
��   4(4-0-8) 
Active Power Filters and Power Line Conditioners  

429743  �"*������_��.���ก8)�ก���)�	�����0�ก�@AAB�ก)�
��    4(4-0-8) 
Finite Element Methods for Electrical Power Engineers 

429744  ก��*'/�ก��@�/���!.�*	
7ก@AAB�!
"*�%��%ก��ก)����      4(4-0-8) 
Electromagnetic Compatibility and Shielding Techniques 

429745   ก�������"*�������@AAB�      4(4-0-8) 
Electrical Vibration 

429746 ก��8��ก��!
"ก����$��ก2&:
�����     4(4-0-8) 
Energy Management and Conservation 

429750 :
��������*
��ก       4(4-0-8) 
Alternative Energy 

429751 �"���"�.:
�����       4(4-0-8) 
Energy Storage Systems 

429752 *�%��%ก��:��ก�-&;	
����@AAB�     4(4-0-8) 
Electric Load Forecasting Techniques 

429753 ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��      4(4-0-8) 
Distributed Power Generation 
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429754  	��'/�]	.�����/���"��:
�����      4(4-0-8) 
Recent Topics in Energy Systems 

429761  ก���B��ก���"��@AAB�ก)�
��'�<���        4(4-0-8) 
Advanced Power System Protection         

429762  *0�2a0����&�"��@AAB�ก)�
��      4(4-0-8) 
Power System Economics       

429810 ก��01ก2�����"        5(5-0-10) 
Independent Study 

105741 A+��ก�&'��*%�����*�����$9�% 1      4(4-0-8) 
Accelerator Physics I 
        

 �(
�A�+���
�*+�(�!(I) 
	���
���                  �234
���  A'�(
(�(6
+ก�� (�		+�+-�K�����-�<ก���0
+�(,4 ) 
429891 �������:�_&.	���-=�� ก(1)      (45 	����ก��) 

Master Thesis (I) 
429892 �������:�_&.	���-=�� ก(2)      (20 	����ก��) 

Master Thesis (II) 
429894 �������:�_&�$2?���-=�� !�� 1      (60 	����ก��) 

Doctoral Thesis (I) 
429895 �������:�_&�$2?���-=�� !�� 2      (60 	����ก��) 

Doctoral Thesis (II)  
429896 �������:�_&�$2?���-=�� !�� 2      (45 	����ก��) 

Doctoral Thesis (II) 
 

-
���+,��	���
��� 
�	���������!����/��*
' 6 	
�ก ���8�ก`/��.�� .�%��.	.��������@���< 

 ���ก*�3 1  	.��#1� �)���ก���� (*
' 4 	.��#1�  �)���ก������0�ก��.0����&) 
 ���ก*�3 2 ��� 3 	.��#1� ��'����� (*
' 29  	.��#1�  ��'�������0�ก��.@AAB�) 
 ���ก*�3 4  	.��#1�  �"���	���
�ก2-"'��������� (*
'  6-8  	.��#1�  ��������"��� 

��-=��01ก2�) 
 ���ก*�3 5  .�%��.	.��*b:�" ������@���<  0  =  �������%�� ,  
                            9 = ��8��!
"�������:�_&  !
"*
'����^  	.��#1�����*
��ก  
 ���ก*�3 6  *�[�
)�������� 
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17.4  �7(ก�	�<ก�� 
 !��ก��01ก2����!������@���<*�[�'/�!�"�)�!ก���ก01ก2�]�ก��
��"*���� 
 

	������������ �7(  ก ��� ก 1  :  ก�	
�A�+,!234*'�
�*+�(�!(I) 
 
��<��d 
 

 
9�%ก��01ก2���� 1 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 2 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 3 

 
	����

ก�� 

 
1 

429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

3 429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

3 429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

10 

��� 3 ��� 3 ��� 10 

 
2 

429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

10 429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

10 429891 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(1)  

9 

��� 10 ��� 10 ��� 9 

	
 45 �(6
+ก�� 
 

	������������ �7(  ก ��� ก 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 
 
��<��d 
 

 
9�%ก��01ก2���� 1 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 2 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 3 

 
	����

ก�� 

 
1 
 

429601  %-��0����& 
 ��0�ก��.@AAB� 
 '�<���  
429602  ก��%)���- 
 *������*
' 
����*
��ก (1) 

4 
 
 
4 
 
4 

429603  ��..����� 
 ��0�ก��.@AAB� 
 1  
����*
��ก (2) 
����*
��ก (3) 

1 
 
 
4 
4 

429892 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(2) 
����*
��ก (4) 
 

3 
 

 
4 
 

��� 12 ��� 9 ��� 7 

 
2 
 

429892 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(2) 

6 429892 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(2) 

6 429892 �������:�_& 
 .	���-=�� 
  ก(2) 

5 

��� 6 ��� 6 ��� 5 

	
 45 �(6
+ก�� 
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	��������������� ��� 1  :  ก�	
�A�+,!234*'�
�*+�(�!(I)  

�'��	��7�0*�3�'�,	@Aก�	�<ก��	�����	�//�.* 
 
��<��d 
 

 
9�%ก��01ก2���� 1 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 2 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 3 

 
	����

ก�� 

 

1 

 

429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

3 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

3 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 

��� 3 ��� 3 ��� 8 

 

2 

 

429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 

��� 8 ��� 8 ��� 8 

 

 

3 

 

429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

8 429894 �������:�_& 
 �$2?���-=��  
 !�� 1 

6 

��� 8 ��� 8 ��� 6 

	
 60 �(6
+ก�� 
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	��������������� ��� 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 

�'��	��7�0*�3�'�,	@Aก�	�<ก��	�����	�//�.* 
 
��<��d 
 

 
9�%ก��01ก2���� 1 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 2 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 3 

 
	����

ก�� 

 

1 

 

����*
��ก (1) 
����*
��ก (2) 
 

4 
4 
 

����*
��ก (3) 
����*
��ก (4) 
 

4 
4 
 

429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

3 

 ��� 8  ��� 8  ��� 3 

 

2 

 

429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 

 ��� 8  ��� 8  ��� 8 

 

3 

 

429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429896 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

2 

 ��� 8  ��� 8  ��� 2 

	
 61 �(6
+ก�� 
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	��������������� ��� 2  :  ,	�+(	�+
������*'�
�*+�(�!(I) 

�'��	��7�0*�3�'�,	@Aก�	�<ก��	�����	�//��	� 
 
��<��d 
 

 
9�%ก��01ก2���� 1 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 2 

 
	����

ก�� 

 
9�%ก��01ก2���� 3 

 
	����

ก�� 

 

1 

 

429601  %-��0����& 
 ��0�ก��.@AAB� 
 '�<���  
429602  ก��%)���- 
 *������*
' 
����*
��ก (1) 

4 
 
 

4 
 
4 

429603  ��..����� 
 ��0�ก��.@AAB� 
 1  
����*
��ก (2) 
����*
��ก (3) 

1 
 
 
4 
4 
 

429604 ��..����� 
 ��0�ก��.@AAB� 
 2  
����*
��ก (4) 
����*
��ก (5) 

1 
 
 
4 
4 
 

��� 12 ��� 9 ��� 9 

 

2 

 

429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 

��� 8 ��� 8 ��� 8 

 

3 

 

429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 

��� 8 ��� 8 ��� 8 

 

4 

 

429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

8 429895 �������:�_& 
 �$2?���-=�� 
  !�� 2 

4 
  

  
 

��� 8 ��� 4     

	
 90 �(6
+ก�� 
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17.5 -'�4I���+	�+
������,-0�.-	 	�+
��� 
 

429601  -�������	)
��
ก		�������E(��        4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ���9.�*�ก*���&!
"ก��!�
�*���*�/� ��ก)�
����� ก����*%��"	&*���`/�� !
"ก��!�
� z 
!��8)�
��%��.���8"*�[� ���!���$�. 
ก;`�.�%��&A ก��8)�
���
�/��*�%��%.����%��&;
 
������������� 

1. ���9.�*�ก*���&*���*�/� ก��!�
�*���*�/� ���9.����&.*���*�/�  
���9.��
%-9��]� ��_�'��!ก�.-�.���& ก��b��    (8 ����;.�) 

2. :	$��.*.���ก`& :	$��.
�ก2-"*b:�" �Y2?�*%
��&-���&.�
���  (8 ����;.�) 
3. ก����*%��"	&*���`/��!
" ก��!�
� z     (8 ����;.�) 
4. !��8)�
��%��.���8"*�[�      (8 ����;.�) 
5. ���!���$�.        (8 ����;.�) 
6. 
ก;`�.��&%�A !
"ก��8)�
���
�/��*�%��%.����%��&;
   (8 ����;.�) 

 
429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics    4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
 Linear vector space and transformations; matrix polynomial; quadratic form; z-transform and 
difference equation; probability and random variables; probability model; Markov chain; Monte Carlo 
simulation techniques. 
Course Outline 

1. Linear vector space and transformations, norm linear space,  
inner product space, Gram-Schmidt method, projection   (8 hours) 

2. Matrix polynomials, polynomial characteristics,    
Cayley-Hamilton theorem      (8 hours) 

3. Z transform and difference equation     (8 hours) 
4. Probability and random variables      (8 hours) 
5. Probability model       (8 hours) 
6. Markov chain, Monte Carlo simulation techniques and applications   (8 hours) 
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429602  ก�	-'�(
�,�� ��
,��        4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ก��!ก/�c�	������0�ก��.;��ก��*'���;��!ก�.%�.:��*���&!
"`�A�&!��&�)�*�78�� ��_�
*������*
'!
"ก����".�-%�� ก��	���ก'��Ac�ก&��� ก����/��!��8)�
��'/�.
 ก��!ก/�"���.ก��
*���*�/�!
"@.�*���*�/� �c�	�%��*b:�" ก��!ก/�.ก��*�����$:��_&   
������������� 

1. ก��!ก/�c�	������0�ก��.;����_�ก����*%��"	&!
"��_�*������*
' ก����/�� 
!��8)�
�����%-��0����& %�����:
��*������*
' ก��ก�"8����$ก�.  
ก����".�-%��Ac�ก&���       (6 ����;.�) 

2. ก��	���ก'��Ac�������!��*����!
"	
�����!�� ��ก'��:	$��.   (8 ����;.�) 
3. ก����/��!��8)�
��'/�.
�/����_�#�#��*���*�/�!
"@.�*���*�/�   

ก����".�-%��]����� ก����".�-%����ก���� ก����*%��"	&A*����&   (6 ����;.�) 
4. ��_�*������*
'*:���!ก/�.ก��*.���ก`& ก��!�ก�����"ก�� ก��!ก/�"�� 

�.ก��*���*�/�!
"�"���.ก��@.�*���*�/�;����_����!
"��_�ก������� (10 ����;.�) 
5. �c�	�%��*b:�" ก���
��*����*�ก���. ก���
��%��*�กa��   (6 ����;.�) 
6. ก��	���$:��_&!
"ก��	����:��_&�/����_�*������*
' '/��c�	�%��'��  

ก��	�%)�����)�	����.ก��*�����$:��_&��.��; ��_�'�����*
��&  
��_����*�'�-%$��� ��_������ ��_�����%
�� ��_��
��������" ��_��.���ก8)�ก�� 
:�<�a����_�ก��*������*
'�)�	����.ก��*�����$:��_&����    (12 ����;.�) 

 

429602 Numerical Computation       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
  Engineering problem solving using computer programming and numerical software tools; 
numerical and approximation methods; roots of functions; data fitting; solving linear and nonlinear 
systems of equations; eigenvalue problems; solving differential equations . 
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Course Outline 

1. Engineering problem solving using analytical and numerical methods,  
mathematical modelling, considerations on numerical errors,  
series expansion, approximation functions      (6 hours) 

2. Roots of single- and multiple-variable functions, root of polynomials  (8 hours) 
3. Linear and nonlinear regressions, interpolation and extrapolation,  

Fourier analysis         (6 hours) 
4. Direct methods and iterative methods for solving linear and non-linear  

systems of equations        (10 hours) 
5. Eigenvalue problems, spectral decomposition, singular value  

decomposition         (6 hours) 
6. Numerical differentiation and integration, boundary-value problems,  

solving ODE: Euler's method, Runge-Kutta method, shooting methods,  
relaxation methods, finite difference method, finite element method,  
introduction to PDE        (12 hours) 

 

429603  ��(�*� 
��
ก		����� 1       1(0-3-3) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �"*������_��)�*��������8��*��<���/� ก���)������0�&���-ก��. ก���9�����!
"��8��-&���
*'����������ก�� ก����$�!
"ก�����%��. ก���)�*����
ก����
�� ก��*'����������ก�� ก��*����.
.�
��.�*��� ก���)�*�����ก*�
��  
 
429603 Electrical Engineering Seminar 1      1(0-3-3) 
Condition: Consent of the School  
 Introduction to research methodology, literature survey, discussion and criticism on academic 
articles, summary and conclusion, presentation of research results, academic writing, multimedia 
preparation, oral presentation. 
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429604  ��(�*� 
��
ก		����� 2       1(0-3-3) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ก���9�����!
"��..��	��'/�]	.������0�ก��.@AAB� ก��*����.*%/�;%���������:�_&         
 
429604 Electrical Engineering Seminar 2       1(0-3-3) 

Condition: Consent of the School 
 Discussion and seminar on recent topics in electrical engineering, preparation of thesis 
proposal. 
 

429610 *c���	���,�� ,�0(       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

 ก��:��-���/��%-��0����& ก��������� ก��*'/�#1�@�/ ก��%��%$.@�/ ก�����*ก�@�/ ก��
��/��@�/  LQR ก����".�-�#��"�����*	.�"�.����$� ก����$����"�� *�#���9�: ก����*%��"	&
!
"���*%��"	&�"�����:��-���/��*.���ก`&:	$��.!
"*.���ก`&*02���� 
������������� 

1. �����*ก����ก��ก��:��-���"���/��%-��0����& �c�	�%��*���.�/�  
�"��'���.ก��*�����$:��_&������	�1��!
"�
*b
� ก���)�]	/*�[�*���*�/� 
!ก��"��@.�*���*�/�        (4 ����;.�) 

2. :��%-��*.���ก`&  ก���������'���"�����*�����!
"���%���   
:Y��ก��.!��;	.�!
"ก��.�'��*'�ก)�ก��     (6 ����;.�) 

3. ก��*'/�#1�@�/!
"ก��%��%$.@�/  ก�����*ก�@�/!
"ก����/��@�/   
ก��:�8��-�ก�-�!�����!
"@.�!�������.*�
� ��!��*b:�"'�� 
�"��;:
!
"0��&        (6 ����;.�) 

4. ก���B��ก
���#��" ก��ก)�	��%��*b:�" LQR ������*ก��#��" 
!��*�7.!
"!��
���� ก����".�-�#��"�����*	.�"�.����$�   (6 ����;.�) 

5. ก����$����"�� LTI ก��.�8���!
"�9��"�/������$�  
*�%��%ก���
��%��*�กa�� (SVD)       (8 ����;.�) 
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6. ก����*%��"	&*�#���9�:'���"�����*�����!
"!�����%���:  
��_�@
�����A *�#���9�:���:$� - *���&:$�        (6 ����;.�) 

7. ก��:��-���/��*.���ก`&:	$��. ก��:��-��*���*02����*.���ก &̀   
�.ก��*.���ก`& :	$��.@�;�!A�@��&  ก����*%��"	&!
"���*%��"	&  (12 ����;.�) 

 

429610 Linear System Theory       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the  
        School 

 Mathematical descriptions; responses; reachability; controllability; observability; 
constructability; LQR; optimal state estimation; system realization; stability; analysis and synthesis 
of systems described by polynomial and fractional matrix description. 
Course Outline 

1. Review of mathematical description of systems, initial-value problems,  
systems of 1st-order differential equations and solutions, linearization of  
nonlinear systems        (4 hours) 

2. Matrix algebra, responses of continuous- and discrete-time systems, modes  
and asymptotic behavior        (6 hours) 

3. Reachability and controllability, observability and constructability,  
time-varying and time-invariant cases, special forms for systems, poles  
and zeros         (6 hours) 

4. State feedback, eigenvalue assignment, LQR, full-/reduced- order  
observers, optimal state estimation      (6 hours) 

5. Realization for LTI systems, existence and minimality,  
SVD technique         (8 hours) 

6. Stability analysis of continuous- and discrete-time systems:  
Lyapunov, input-output stability       (6 hours) 

7. Polynomial matrix descriptions, fractional matrix descriptions,  
polynomial Diophantine matrix equation, analysis and synthesis   (12 hours) 
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429611 ���A'��4 	���       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

 ������!
"�"*������_�'��ก����*%��"	&�"�� �
*b
�'���.ก��*�����$:��_&�/��*�%��%
ก��!�
� �"*������_�ก��!�
��)�	���ก�������������@� ��_�8)�
��*���*
' ก���"�$*�ก
�ก2-&'��
�"�� ��_�'��
�ก���8& %��.���%���'���"��ก�"8�� ก��	�!��8)�
��'���"�������"*9�: 
�"��@AAB� �"�����ก
��.#1��������'����%&��"ก��@.�*���*�/� ���@����
�ก!
"
*%�����8�ก�ก
 �"��
. �"��ก
@ก@AAB� �"��%��.�/�� :
���'�����:�	�" !'�	$�����& 
������������� 

1. ������!
"��_�ก����*%��"	&�"��      (1 ����;.�) 
2. *�%��%ก��!�
�*:���!ก/�c�	��.ก��*�����$:��_&     (3 ����;.�) 
3. �"*������_�!�
��)�	���ก�������������@�     (5 ����;.�) 
4. �"*������_�ก��8)�
��*���*
'       (6 ����;.�) 
5. ก���"�$*�ก
�ก2-&'���"��      (4 ����;.�) 
6. �"*������_�'��
�ก���8&        (4 ����;.�) 
7. %��.���%���'���"��ก�"8��       (4 ����;.�) 
8. ก��	�!��8)�
��'���"�������"*9�: 

• �"��@AAB�         (2 ����;.�) 
• �"�����ก
��.#1��������'����%&��"ก��@.�*���*�/�   (2 ����;.�) 
• ���@����
�ก!
"*%�����8�ก�ก
      (2 ����;.�) 
• �"��
.         (2 ����;.�) 
• �"��ก
@ก@AAB�        (2 ����;.�) 
• �"��%��.�/��        (2 ����;.�) 
• :
���'�����:�	�"       (3 ����;.�) 
• !'�	$�����&        (6 ����;.�) 
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429611 System Modelling       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics  or Consent of the School 
 The philosophy and methodology of the system approach; transform solution of 
differential equations, transform methods for generalized response; digital simulation method; 
system identification; Lagrange�s methods; distributed parameter systems; specific applications of 
modelling techniques: electrical systems, mechanical systems including some non-linear 
components, hydraulic conduits and machinery, pneumatic systems, electromechanical systems, 
thermal systems, vehicle dynamics, robotic manipulator arms. 
Course Outline 

1. The philosophy and methodology of the system approach    (1 hours) 
2. Transform solution of differential equations     (3 hours) 
3. Transform methods for generalized response (continuous and discrete) (5 hours) 
4. Digital simulation method       (6 hours) 
5. System identification        (4 hours) 
6. Lagrange�s methods        (4 hours) 
7. Distributed parameter systems       (4 hours) 
8. Specific applications of modelling techniques: 

• Electrical systems        (2 hours) 
• Mechanical systems including some nonlinear components   (2 hours) 
• Hydraulic conduits and machinery      (2 hours) 
• Pneumatic systems        (2 hours) 
• Electromechanical systems       (2 hours) 
• Thermal systems        (2 hours) 
• Vehicle dynamics        (3 hours) 
• Robots        (6 hours) 
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429612  ,*-(�-ก�	��-6�,���*�3���       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429602 ก��%)���-*������*
' 	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �c�	�%��*	.�"����$� *�����@'*	.�"����$� ก��	�%����)��$�'��Ac�ก&������!��*����� �"*����
��_�ก��%/�	���.*�/�!
"�"*������_�'��*'�%��.*����.��� ก��	�%��*	.�"����$�!��@.�.�*�����@'���%�� 
ก)�	��ก��*���*�/� ก��	�*	.�"����$�!��.�*�����@'���%�� ก)�	��ก��:
��� ก)�	��ก��*���8)����
*�7.    
������������� 

1. �c�	�%��*	.�"����$� ก��.����'���
*b
� *�����@'*	.�"����$�  (4 ����;.�) 
2. ก��	�%����)��$�'��Ac�ก&������!��*�����     (6 ����;.�) 
3. ��_�ก��%/�	���.*�/�!
"��_�'��*'�%��.*����.���    (6 ����;.�) 
4. ก��	�%��*	.�"����$�!��@.�.�*�����@'���%��    (10 ����;.�) 
5. ก)�	��ก��*���*�/�       (6 ����;.�) 
6. ก��	�*	.�"����$�!��.�*�����@'���%��     (10 ����;.�) 
7. ก)�	��ก��:
��� ก)�	��ก��*���8)����*�7.    (6 ����;.�) 

 

429612 Optimization Techniques       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429602 Numerical Computation or Consent of the School  
 Optimization problems; optimality conditions, univariate minimization; line search and trust 
region methods; unconstrained optimization; linear programming; constrained optimization; dynamic 
programming; integer programming. 
Course Outline 

1. Optimization problems, solution existence, optimality conditions  (4 hours)  
2. Univariate minimization       (6 hours) 
3. Line search and trust region methods     (6 hours) 
4. Uncontrained optimization      (10 hours) 
5. Linear programming       (6 hours) 
6. Constrained optimization       (10 hours) 
7. Dynamic programming and integer programming    (6 hours) 
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429613 *c���	����6,�� ,�0(       4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 !�"�)�*ก����ก���"��%��%$.@.�*���*�/� ก����*%��"	&Ac�ก&���:��-�� ก����*%��"	&
*�#���9�:'��@
�����A!
"*�#���9�:���:$�-*���&:$� *�%��%ก���)�]	/*�[�*���*�/��/��ก��
�B��ก
�� ก����ก!���"��%��%$.@.�*���*�/� 
������������� 

1. !�"�)�*ก����ก���"��%��%$.@.�*���*�/�      (4 ����;.�) 
2. ก����*%��"	&Ac�ก&���:��-��       (4 ����;.�) 
3. ก����*%��"	&*�#���9�:'��@
�����A!
"*�#���9�:���:$� - *���&:$�  (12 ����;.�) 
4. *�%��%ก���)�]	/*�[�*���*�/��/��ก���B��ก
��    (12 ����;.�) 
5. ก����ก!���"��%��%$.@.�*���*�/�      (16 ����;.�) 

 
429613 Nonlinear System Theory      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Introduction to nonlinear control systems; describing function analysis; Lyapunov stability 
and input-output stability; feedback linearization techniques; nonlinear control design. 
Course Outline 

1. Introduction to nonlinear control systems      (4 hours) 
2. Describing function analysis       (4 hours) 
3. Lyapunov stability and input-output stability     (12 hours) 
4. Feedback linearization techniques      (12 hours) 
5. Nonlinear control design        (16 hours) 

 

429614 	���-
�-���
��	�9�(�      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429610 �Y2?��"��*���*�/� 	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ��_����!���#��"�)�	�����*%��"	&!
"��ก!��'���"��%��%$. *�#���9�:!
"ก����/��
*�#���9�: ก����ก!��������*ก�!
"���%��%$. 
������������� 

1. ก��!����#��"���9.� %��.��.:��_&�"	����Ac�ก&���#���;��!
" 
!��8)�
�����9.��#��" �c�	�ก��%��%$.  �����".�-�#��"   (8 ����;.�) 
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2. %��*b:�" *�%*���&*b:�" �Y2?�*%
��& - ���&.�
��� �"������"   (6 ����;.�) 
3. !��8)�
��*�
����*�����!
"���%��� ก���
��*���a�����.  

*.���ก`&*�
�����#��" ก����*%��"	&�*#���9�: ��_�'��@
�����A 
!
"ก��]�/��";���&ก��ก����ก!���"���B��ก
��    (10 ����;.�) 

4. %��.%��%$.@�/!
"���*ก�@�/�)�	����"��*���*�/�@.�!�������.*�
�!
" 
!�������.*�
� ก����/��*�#���9�:!
"%��.��.��#]�ก�����8���@�/  (6 ����;.�) 

5. ก����ก!��ก������)�!	���;:
;��ก���B��ก
���#��" ก����� 
�)�!	���;:
������� ก����ก!��*�7.!
"!��
����'��������*ก� 
�#��" 	
�กก��!�ก����ก����ก!���"��
�ก��%�%��    (10 ����;.�) 

6. !�"�)�ก��%��%$.*	.�"����$�!
"ก��%��%$.@.�*���*�/�    (8 ����;.�) 
 

429614 State-variable Control Systems      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429610 Linear System Theory or Consent of the School 
 State variable methods for analysis and design of control systems; stability and 
stabilization; design of observers and controllers. 
Course Outline 

1. State-space representation, relationship between transfer function and  
state-space models, control problem, state estimator    (8 hours) 

2. Eigenvalues, eigenvectors, Cayley-Hamilton theorem,  
unforced systems        (6 hours) 

3. Continuous- and discrete-time models, modal decomposition,  
transition matrix, stability analysis, Lyapunov�s method and its use in  
feedback design        (10 hours) 

4. Controllability and observability for time-invariant and  
time-varying linear systems, stabilizability and detectability   (6 hours) 

5. Pole placement design by state feedback, partial pole placement,  
design of full- and reduced-state observers, separation principle,  
design of decoupled systems       (10 hours) 

6. Introduction to optimal and nonlinear control     (8 hours) 
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429615 ก�		���,4ก��ก��)�4 	���      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �"��:
���!
"!��8)�
��*��<���/� ก�"���ก���"�$*�ก
�ก2-&'���"�� �"��*���*�/�@.�
!�������.*�
� ก��8)�
�� ก���)����!
"ก��%��%$. !��8)�
��'���"��*���*�/�@.�!����.
*�
� !��8)�
��'���"��!�������.*�
�@.�*���*�/� ��_�@.����:���.�*���&]�;�*.�*�
�!
";�*.�
%��.#�� ��_���".�-%��:���.�*���& ก��
�*'/�!
"%��.�.�)�*�.� 
������������� 

1. !�"�)��"��:
���!
"!��8)�
��      (6 ����;.�) 
2. ก�"���ก��!���*�ก
�ก2-&'���"��      (2 ����;.�) 
3. �"��*���*�/�@.�!�������.*�
�       (4 ����;.�) 
4. ก��8)�
�� ก���)����!
"ก��%��%$.      (6 ����;.�) 
5. !��8)�
��'���"��*���*�/�@.�!����.*�
�     (6 ����;.�) 
6. !��8)�
��'���"��!����.*�
�@.�*���*�/�     (6 ����;.�) 
7. ��_�@.����:���.�*���&]�;�*.�*�
�!
";�*.�%��.#��    (8 ����;.�) 
8. ��_���".�-%��:���.�*���&       (6 ����;.�) 
9. ก��
�*'/�!
"%��.�.�)�*�.�       (4 ����;.�) 

 

429615 System Identification       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Introduction to dynamical systems and models; system identification procedure; time-
invariant linear systems; simulation, prediction and control; models for linear time-invariant 
systems; models for time-varying and nonlinear systems; nonparametric time- and frequency-
domain methods; parameter estimation methods; convergence and consistency. 
Course Outline 

1. Introduction to dynamical systems and models     (6 hours) 
2. System identification procedure       (2 hours) 
3. Time-invariant linear systems       (4 hours) 
4. Simulation, prediction and control      (6 hours) 
5. Modelling of linear time-invariant systems     (6 hours) 
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6. Modelling of time-varying and nonlinear systems     (6 hours) 
7. Nonparametric time- and frequency-domain methods    (8 hours) 
8. Parameter estimation methods       (6 hours) 
9. Convergence and consistency       (4 hours) 

 

429616 	���-
�-����-	��       4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ก����ก�������������-!
"ก����-"�����- ก����*%��"	&'/�.
!����ก��������!
"
��"*9�*�
����%��� ก����ก!�����%��%$.!
"������*ก���"*9�*�
����%��� 
������������� 

1. ��_�ก��!�
� z  ก��!�
�*���*�/�%� ���%��%$.*����$�.�����%���  
ก����$������%��%$.��8���
       (12 ����;.�) 

2. ก����ก!��]��"��� w  ก����ก!���
�������*�����   
ก����*%��"	&*�#���9�:]�;�*.� z           (10 ����;.�) 

3. ก��!����"���/�����9.��#��" *.���ก`&Ac�ก&���ก��!�
�:�
�&  
ก����*%��"	&*�#���9�:'��@
�����A         (12 ����;.�) 

4. ก��%��%$.@�/  ก�����*ก�@�/  ก����ก!��'�����%��%$.!
" 
������*ก��#��"        (14 ����;.�) 

 
429616 Discrete Control Systems      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Signal sampling and reconstruction, analysis of sampled-data and discrete-time systems, 
design of discrete-time controllers and observers. 
Course Outline 

1. z-transform method, bilinear transformation, discretizing analog  
controllers, realization of digital controllers     (12 hours) 

2. Design with w-plane, deadbeat response design, stability analysis in  
z-domain         (10 hours) 

3. State-space representation, pulse-transfer-function matrix, Lyapunov  
stability analysis        (12 hours) 
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4. Controllability, observability, design of controllers and  
state observers         (14 hours) 

 
429617 	���-
�-������/n���      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �"��%��%$.���b
��.
a��  �"��a��ก?  !
"ก��%��%$.!���/*��������  Ac``�*`7�  
Ac``�
�8�ก  !
"ก��%��%$.!��Ac``�  !��8)�
��Ac``�  ;%��'�����"��� !
"ก��%��%$.!��
���;�  ก��%��%$.!��*�����/  �"��%��%$.���b
��!����.  ก��%/�	�!�����b
�� !
"ก��
�"�$*�ก
�ก2-&!��8)�
��  *��<�	��/��*�#���9�:!
"�.��#�" 
������������� 

1. .
a��  %)�����.  !
"�#��c��ก��.'���"��%��%$.���b
��, 
ก��%��%$.]��"���ก)�ก������ก�� (supervisory control)   (4 ����;.�) 

2.  �"��a��ก?, ก��%��%$.!���/*��������     (6 ����;.�) 
3. Ac``�*`7�  Ac``�
�8�ก  ก����$.��!��Ac``�  !��8)�
��Ac``� 

ก��%��%$.!��Ac``�       (8 ����;.�) 
4. ก��*�����/  ก��%��%$.!��*�����/�/��ก���)�`<)�    (6 ����;.�) 
5. ;%��'�����"���  ก
@กก��ก�"8���/��ก
��  ก��%��%$.!�����;� (6 ����;.�) 
6. �"��%��%$.���b
��!����.      (4 ����;.�) 
7. ก��%/�	�!�����b
��!
"ก����"�$ก�&�/��ก�����*%��"	& 

!
"ก���"�$*�ก
�ก2-&]��"��%��%$.     (8 ����;.�) 
8. *��<�	��/��*�#���9�:!
"�.��#�"     (6 ����;.�) 

 

429617 Intelligent Control Systems      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Foundations of intelligent control systems; rule-based systems and expert control; fuzzy set, 
fuzzy logic and fuzzy control, fuzzy model; neural network and neuro control; learning control; 
mixed-type intelligent control systems; intelligent search and model identification; performance and 
stability issues.  
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Course Outline 

1. Foundations, definitions, architecture of intelligent control systems,  (4 hours) 
supervisory control 

2. Rule-based system, expert control      (6 hours) 
3. Fuzzy set, fuzzy logic, fuzzy inference, fuzzy model, fuzzy control  (8 hours) 
4. Learning, iterative learning control     (6 hours) 
5. Neural network, back propagation mechanism, neuro control  (6 hours) 
6. Mixed-type intelligent control systems     (4 hours) 
7. Intelligent search with application in control synthesis and identification (8 hours) 
8. Performance and stability issues        (6 hours) 

 
429618 	���-
�-����,���*�3���      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429610 �Y2?��"��*���*�/� 	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ก��%��%$.!��*	.�"����$� 	
�กก��%�����$�'����������ก�� ก)�	��ก��:
��� *�%��%
*������*
' �"��:	$��. ก���B��ก
��*���&:$� ก��%��%$.!�������*��<���/� 
������������� 

1. �����ก��	�%��*	.�"����$�!��.�!
"@.�.�*�����@'���%��    (4 ����;.�) 
2. ก��%��%$.*	.�"����$�'���"�� *�
����%���!
"*�
����*�����   (8 ����;.�) 
3. ก��%��%$.*�
�]	/*	.�"����$�       (4 ����;.�) 
4. 	
�กก��!
"ก��]�/���%�����$�'����������ก��    (8 ����;.�) 
5. ก)�	��ก��:
���!
"��"*�7��)�%��'��*�%��%*������*
'    (8 ����;.�) 
6. ก��%��%$.*	.�"����$��)�	����"��:	$��.     (4 ����;.�) 
7. ก���B��ก
��*���&:$�!
"ก��%��%$.���;%����/��    (6 ����;.�) 
8. !�"�)�*ก����ก��ก��%��%$.!�������      (6 ����;.�) 

 
429618 Optimal Control Systems      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429610 Linear System Theory or Consent of the School 
 Optimal control; Pontryagin's maximum principle; dynamic programming; numerical 
techniques; polynomial systems; output feedback; introduction to robust control. 
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Course Outline 

1. Review of optimization without and with constraints    (4 hours) 
2. Optimal control of discrete-time and continuous-time systems   (8 hours) 
3. Time-optimal control        (4 hours) 
4. Pontryagin�s maximum principle and applications     (8 hours) 
5. Dynamic programming and essential numerical techniques    (8 hours) 
6. Optimal control for polynomial systems      (4 hours) 
7. Output feedback and structured controls      (6 hours) 
8. Introduction to robust controls       (6 hours) 

 
429619 	���-
�-�����	����
      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429610 �Y2?��"��*���*�/� 	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 !��%��*ก����ก��ก��������� ������.��#�" �"��!����������/�����!��8)�
�� ���%$.%��
!������!������*�� ก����*%��"	&*�#���9�: ��"*�7�]�����\�����!
"ก��]�/��� 
������������� 

1. !�"�)��"��%��%$.!���������      (2 ����;.�) 
2. ก����".�-%��:���.�*���&       (8 ����;.�) 
3. ���%$.%��!������!������*��       (10 ����;.�) 
4. �"��!����������/�����!��8)�
��      (10 ����;.�) 
5. ก����*%��"	&*�#���9�:        (10 ����;.�) 
6. ��"*�7�]�����\�����!
"ก��]�/���      (8 ����;.�) 

 
429619 Adaptive Control Systems      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429610 Linear System Theory or Consent of the School 
 Concepts of adaptation; performance indices; model-reference adaptive systems; self-
tuning regulator; practical issues and implementation. 
Course Outline 

1. Introduction to adaptive control systems      (2 hour) 
2. Parameter estimation        (8 hours) 
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3. Self-tuning regulators        (10 hours) 
4. Model-reference adaptive systems      (10 hours) 
5. Stability analysis        (10 hours) 
6. Practical issues and implementation      (8 hours) 

 
429620 	���-
�-����*(*�(      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �"��*���*�/� ���9.� H2 !
" H∞ '/�ก)�	�����
"*����!
"'��8)�ก��*ก����ก���.��#�" 
*�#���9�:9��]� ก��
����!��8)�
��������.�$
 %��.@.�!�����!
"%��.����� ก��!�
�
*���*02����*���*�/� ก�����*%��"	& µ ก��8����:���.�*���&'�����%��%$. �.ก��:��%-��'����ก%�
�� ก��%��%$.*	.�"����$�!�� H2 ก��%��%$.!�� H∞ ก��
�������%��%$. ก��8���������!�� 
H∞ 
������������� 

1. �"��*���*�/� ���9.� H2 !
" H∞       (4 ����;.�) 
2. '/�ก)�	�����
"*����!
"'��8)�ก��*ก����ก���.��#�" *�#���9�:9��]�  (4 ����;.�) 
3. ก��
����!��8)�
��������.�$
     (4 ����;.�) 
4. %��.@.�!�����!
"%��.�����     (4 ����;.�) 
5. ก��!�
�*���*02����*���*�/�       (4 ����;.�) 
6. ก�����*%��"	& µ        (4 ����;.�) 
7. ก��8����:���.�*���&'�����%��%$.      (4 ����;.�) 
8. �.ก��:��%-��'����ก%���       (4 ����;.�) 
9. ก��%��%$.*	.�"����$�!�� H2       (4 ����;.�) 
10. ก��%��%$.!�� H∞         (4 ����;.�) 
11. ก��
�������%��%$.         (4 ����;.�) 
12. ก��8���������!�� H∞       (4 ����;.�) 
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429620 Robust Control Systems       4(4-0-8) 

Condition:  Consent of the School 
 Linear systems; H2 and H∞ spaces; performance specifications and limitations; internal 
stability; balanced model reduction; uncertainty and robustness; linear fractional transformation; µ-
synthesis; controller parameterization; algebraic Riccati equations; H2 optimal control; H∞ control; 
controller reduction; H∞ loop shaping. 
Course Outline 

1. Linear systems, H2 and H∞ spaces      (4 hours) 
2. Performance specifications and limitations, internal stability   (4 hours) 
3. Balanced model reduction       (4 hours) 
4. Uncertainty and robustness       (4 hours) 
5. Linear fractional transformation       (4 hours) 
6. µ-synthesis         (4 hours) 
7. Controller parameterization       (4 hours) 
8. Algebraic Riccati equations       (4 hours) 
9. H2 optimal control        (4 hours) 
10. H∞ control         (4 hours) 
11. Controller reduction        (4 hours) 
12. H∞ loop shaping        (4 hours) 

 
429621 	���-
�-�������+��
��	      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �.��#�"!
"%��.%��� *�#���9�: ก����ก!��;����_�%
/��@�%����& ��_� LQG ��_�
:���.�*���&!��*��
�!
"ก��%��%$.*	.�"�.����$���.!����� H∞ 

������������� 
1. �����ก����ก!���"���B��ก
��!��%
����ก    (4 ����;.�) 
2. �"���B��ก
��	
�����!�� *�#���9�: �.��#�"!
"%��.%���   (10 ����;.�) 
3. *�%��%%
/��@�%����&        (10 ����;.�) 
4. ��_� LQG         (6 ����;.�) 
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5. ��_�:���.�*���&!��*��
� !
"ก��%��%$.*	.�"����$���.!����� H∞  (12 ����;.�) 
6. ��_�:���.�*���&���*	.�"����$�       (6 ����;.�) 

 

429621 Multivariable Control Systems      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Performance and robustness; stability; design by Nyquist-like technique; LQG method; 
Youla parameterization; H∞ optimal control. 
Course Outline 

1. Review of classical feedback design      (4 hours) 
2. Multivariable feedback systems, stability, performance,  

and robustness         (10 hours) 
3. Nyquist-like technique        (10 hours) 
4. LQG methods         (6 hours) 
5. Youla parameterization and H∞ optimal control     (12 hours) 
6. Parameter optimization        (6 hours) 

 

429622 *c���,�9�+	p�!       4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �.�$
 8$����� :
�������)��$� 8$�*	.�"����$� *�#���9�:*���*�/�ก)�ก�� *�#���9�:���:$�-
*���&:$� *�#���9�:@�%����&!
"*�/�_& - *���&���`& ��_�@
�����A *ก-=&'��;���A *ก-=&��ก
. 
������������� 

1. �"���.�$
 8$�����!
"8$�*	.�"����$�      (4 ����;.�) 
2. *�#���9�:'���"��*���*�/�       (28 ����;.�) 

 •    ก?*ก-=&'��
������&� - .�@ก
�A ก?*ก-=&'��*�/�_& / *���&���`& / *���&.�� 
 •    ก?*ก-=&'��@�%����& *ก-=&'����������ก�� �"�����.�����*�
� 

      @�/ก��������� 
 •    �Y2?�@
�����A ก����/��Ac�ก&���@
�����A;��]�/��_����!��*ก�*�����&  

      !
"��_�'��`��A 
 •   *�#���9�:!�����:$� - *���&:$� 
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 •    �Y2?�%������A!
"%��.%��� 
 •    �"��@.�*���*�/�	
�����!��: ก���)��!��*�[�]	�� *ก-=&*�#���9�: 

      '��;�*`���% *ก-=&����@�'��@�%����& 
3. *�#���9�:'���"��@.�*���*�/�       (16 ����;.�) 

 •    �"���*A�!
"ก��!����/�����9.��#��" 
 •    *�#���9�:*���*�/�ก)�ก��!
"ก��%
/��*�#��� ���*�-�1��� %)�8)�ก��%��.ก��
�*'/� 
 •    �Y2?�@
�����A *.���ก`&*���&.�� H ��!�����`�&�)�	���*.���ก`& A 
 •    *ก-=&'�����A ��_�������'����%*%7� 
 •    *ก-=&��ก
.!
"�"���B��ก
��!�������.*�
� 
 

429622 Stability Theory       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Equilibrium; stationary points; energy minima; optimal points; asymptotic stability; input-
output stability; Routh-Hurwitz and Nyquist stability; Lyapunov method; Popov criterion; circle 
criterion. 
Course Outline 

1. Systems� equilibria, stationary points and optimality    (4 hours) 
2. Stability of linear systems:       (28 hours) 

 •    Leonhard-Mikhailov criterion, Routh/Hurwitz/Hermite criteria 
   •    Nyquist criterion, Pontryagin criterion, systems with dead-time 
 •    Lyapunov theory, construction of Lyapunov function using variable  

      gradient method and Zubov�s method 
 •    input-output stability 
 •    Kharitonov theorem and robustness 
 •    linear multivariable systems: diagonal dominance, Rosenbrock�s  

      stability criterion, generalized Nyquist criterion 
3. Stability of nonlinear systems:       (16 hours) 

 •    phase-plane and state-space representations 
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 •    asymptotic stability and quasi-stable, region of attraction, definition  
      of convergence 

 •    Lyapunov theory revisited, Hermite matrix H, Schwarz form for matrix A 
 •    Popov criterion, Brockett�s second method 
 •    Circle criterion and time-varying feedback systems 
 

429623 ��
�04G�6�0�(	�������	)      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ก��01ก2�8�ก�
�����8������^  �Y2?�����)�*���ก������@.�_��.��!
"ก����*%��"	&*���
Ac�ก&���*:���ก����"�$ก�&ก����0�ก��.�"��%��%$. 
 

429623 Recent Topics in System and Control     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Review and literature survey of recent topics in the field of system and control. 

 

429630  ก�	�'�,(�(ก	��
(ก�	��//����A��4�      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �"��*�
����%��� ก���$�.�����- ก��!�
�!�� z ก��!�
����%���A*����&!
"A*����&!��
*�7� ก����".�-�*�ก���. ��
ก����1.ก��%)���- ���ก���%��.#��!����8���
 ก���)�*���
ก�"���ก�������-��8���
���.��� 
������������� 

1. !��%��*ก����ก�������-!
"�"��      (2 ����;.�) 
2. �����-!
"�"��*�
����%���       (4 ����;.�) 
3. ก���$�.�����-         (4 ����;.�) 
4. ก��!�
����%���A*����&!
"A*����&!��*�7�     (8 ����;.�) 
5. ก��!�
�!�� z         (8 ����;.�) 
6. ก����".�-�*�ก���.!�����:���.�*���&!
"@.����:���.�*���&   (8 ����;.�) 
7. ���ก���%��.#����8���
���� IIR !
" FIR      (8 ����;.�) 
8. ก���)�*���ก�"���ก�������-��8���
���.���     (6 ����;.�) 
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429630 Digital Signal Processing      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
  Discrete-time systems; signal sampling; z-transform; discrete Fourier transform; fast 
Fourier transform; spectral estimation; digital filters; two-dimensional digital signal processing. 
Course Outline 

1. Concepts of signals and systems       (2 hours) 
2. Discrete-time systems and signals      (4 hours) 
3. Signal sampling         (4 hours) 
4. Discrete and fast Fourier transforms      (8 hours) 
5. z-transform         (8 hours) 
6. Nonparametric and parametric spectral estimations    (8 hours) 
7. FIR and IIR digital filters       (8 hours) 
8. Two-dimensional digital signal processing     (6 hours) 

 

429631 ก�	�'�,(�(ก	��
(ก�	p�!      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 *�%��%.
a��*:���ก���)�*���ก�"���ก��9�:  ก��!�
�9�:  ก��*���.9�:  ก���)�9�:
ก
��%��!
"ก����/��9�:      ก��*'/��	��9�:    	��'/�]	.�]��/��ก���)�*���ก�"���ก��9�: 
������������� 

1. .
a��*ก����ก��ก���)�*���ก�"���ก��9�:     (2 ����;.�) 
2. ก��!�
�9�:         (10 ����;.�) 
3. ก��*���.9�:         (10 ����;.�) 
4. ก���)�9�:ก
��%��!
"ก����/��9�:      (10 ����;.�) 
5. ก��*'/��	��9�:         (10 ����;.�) 
6. 	��'/�]	.�]��/��ก���)�*���ก�"���ก��9�:     (6 ����;.�) 
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429631 Image Processing        4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Fundamental techniques for image processing; image transformation; image enhancement; 
image restoration and reconstruction; image coding; edge detection; some recent topics in image 
processing such as applications of image processing using wavelet transforms and artificial 
intelligences. 
Course Outline 

1. Image processing fundamental       (2 hours) 
2. Image transformation        (10 hours) 
3. Image enhancement        (10 hours) 
4. Image restoration and reconstruction      (10 hours) 
5. Image coding         (10 hours) 
6. Recent topics in image processing      (6 hours) 

 

429632 ก	��
(ก�	,��(��6       4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����*ก����ก���"��!
"�Y2?�%��.���8"*�[� ก�"���ก��*AB��$�. ก����".�-
%��:���.�*���&     ก����".�-%���#��"�����*	.�"����$�   ก����"�$ก�&ก��ก��%��%$.�"�� 
������������� 

1. �����*ก����ก���"��!
"�Y2?�%��.���8"*�[�     (2 ����;.�) 
2. ก�"���ก��*AB��$�. �	��.:��_& �����-��ก��'�� !
"�*�ก���.  (6 ����;.�) 
3. ก����".�-%��:���.�*���&      (10 ����;.�) 
4. ก����".�-%���#��"�����*	.�"�.����$� ��8�ก���%�
!.�!��*�
� 

���%���!
"*�
����*����� ��8�ก���%�
!.�-�`� ��8�ก���@��&*���&  
ก����".�-%���#��"!��@.�*���*�/�      (10 ����;.�) 

5. ก��%��%$.ก��*AB��$�.!��*	.�"����$�      (10 ����;.�) 
6. �Y2?���".�-!
"ก����"�$ก�&]�/]�ก��%��%$.!��*AB��$�.   (10 ����;.�) 
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429632  Stochastic Processes       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Review of system and probability theories; stochastic processes; parameter estimation; 
optimal state estimation; applications to control. 
Course Outline 

1. Review of system and probability theories     (2 hours) 
2. Stochastic processes, correlation, white noise, and spectral    (6 hours) 
3. Parameter estimation        (10 hours) 
4. Optimal state estimation, discrete- and continuous-time Kalman filter  

Kalman-Bucy filter, Wiener filter, nonlinear state estimation   (10 hours) 
5. Stochastic optimal control       (10 hours) 
6. Approximation theory and its applications to stochastic control   (10 hours) 

 
429633  *c���,
�,�@����ก�	�	�+�ก�)       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429630  ก���)�*���ก�"���ก�������-��8���
 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
            ��0�ก��.@AAB� 

 :�<�a��%-��0����&'���Y2?�*�A*
7�  ก����*%��"	&.�
����;`
���!
"ก��!��������-  �$�
���ก���%��.#��  ก��!�
����%���*�A*
7�  ก����"�$ก�&]�/ก��!�
����%���*�A*
7�]�ก���)�*���
ก�"���ก�������-!
"�����-9�:  ก��!�
����%���.�
��*�A*
7�*��<���/�  
������������� 

1. :�<�a��%-��0����&'���Y2?�*�A*
7�     (8 ����;.�) 
2. ก����*%��"	&.�
����;`
���!
"ก��!��������-    (8 ����;.�) 
3. �$����ก���%��.#��!
"ก��!�
����%���*�A*
7�	�1��.���   (8 ����;.�) 
4. ก��!�
����%���*�A*
7����.���      (4 ����;.�) 
5. ก��"��"�$ก�&]�/ก��!�
����%���*�A*
7�]�ก��     

�)�*���ก�"���ก�������-!
"�����9�:    (12 ����;.�) 
6. ก��!�
����%���.�
��*�A*
7�*��<���/�     (8 ����;.�X 

 
 



 44

429633 Wavelet Theory and Applications      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429630 Digital Signal Processing  or  Consent of the School 
  Mathematical background of wavelet theory; multiresolution analysis and signal 
representation; filter bank and discrete wavelet transform; applications of wavelet transform to signal 
and image processing; introduction to multiwavelet transform. 
Course Outline 

1. Mathematical background of wavelet theory    )(8 hours)  
2. Multiresolution analysis and signal representation    (8 hours) 
3. Filter bank and discrete wavelet transform     (8 hours) 
4. Two-dimensional discrete wavelet transform    (4 hours) 
5. Applications of wavelet transform to signal and image processing  (12 hours) 
6. Introduction to multiwavelet transforms      (8 hours) 

 

429634  ��
�04G�6�0�(ก�	�'�,(�(ก	��
(ก�	��A��4�    4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/��ก���)�*���ก�"���ก����8���
  

 
429634 Recent Topics in Digital Signal Processing     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of digital signal processing. 

 

429640  �s//��	����F)�'��	��
��
ก	       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
            ��0�ก��.@AAB�  

 �"�����b
��*��<���/� �"���/*��������!��a��ก\ �"���/*��������!��Ac``� *%���'���
��"���*���. ก��%)���-*�������Z��ก�� �"�����b
��!��@����� ��0�ก��.%��.�/!
"ก���)�
*	.���'/�.
 	��'/�]	.�����/���c�����"��2a& 
������������� 

1. �"�����b
��*��<���/� *%�����8�ก����b
��    (2 ����;.�) 
2. �"���/*��������a��ก? ก���)�*���%��.�/    (4 ����;.�) 
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3. �"���/*��������!��Ac``� *`�Ac``� ก?'��Ac``� ก����$.��'��Ac``�  
ก����"�$ก�&]�/�"���/*��������!��Ac``�     (8 ����;.�) 

4. *%���'�����"���*���.!������^ �#��c��ก��.'��*%���'���  
ก?ก��*�����/ ก����"�$ก�&]�/���*%���'�����"���*���.   (8 ����;.�) 

5. ก��%)���-*�������Z��ก�� 8��*���ก��
ก����1. ก
�$�_&����Z��ก��  
ก)�	��ก��8��*���ก ก����"�$ก�&ก��%)���- *�������Z��ก��  (8 ����;.�) 

6. �"�����b
��!��@����� �"���/*��������*��������
  
�"�����;�-Ac``� ;%��'�����"���*���.*�������Z��ก��  
ก����"�$ก�&�"�����b
��!��@�����      (8 ����;.�) 

7. ��0�ก��.%��.�/!
"ก���)�*	.���'/�.
 	��'/�]	.�����/�� 
�c�����"��2a&           (10 ����;.�) 

 
429640 Artificial Intelligence for Engineers      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Introduction to intelligent systems; rule-based expert systems; fuzzy expert systems; artificial 

neural network; evolutionary computation; hybrid intelligent systems; knowledge engineering and 
data mining; other recent topics on artificial intelligences. 
Course Outline 

1. Introduction to intelligent systems, intelligent machines    (2 hours) 
2. Rule-based expert systems, knowledge representation    (4 hours) 
3. Fuzzy expert systems, fuzzy sets, fuzzy rules, fuzzy inference,  

applications of fuzzy expert systems      (8 hours) 
4. Artificial neural networks, network architecture, learning rules,  

applications of artificial neural networks      (8 hours) 
5. Evolutionary computation, genetic algorithms, evolution strategies,  

genetic programming, applications of evolutionary computation   (8 hours) 
6. Hybrid intelligent systems, neural expert systems, neuro-fuzzy systems,  

evolutionary neural networks, fuzzy evolutionary systems, applications  
of hybrid intelligent systems       (8 hours) 
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7. Knowledge engineering and data mining, other recent topics in  
artificial intelligence        (10 hours) 

 
429641  ก�	-'�(
�,�� (�
	4�        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
             ��0�ก��.@AAB� 
 ก��%)���-*��������
*��<���/� *%���'���ก����� *%���'���8��ก�����*�� *%���'���!���B��ก
�� 
*%���'���@�'/��	�/�*���ก�
*�
� ก����"�$ก�&]�/���ก��%)���-*��������
 
������������� 

1. ก��%)���-*��������
*��<���/� �#��c��ก��.'��*%���'���  
!��%��ก��*�����/ ก��!�����"*9�'��*%���'���     ( 2 ����;.�) 

2. !��%��'��ก��%)���-*��������
 *%���'�����:A+
�& *%���'��� adaline  
!
" madaline         ( 8 ����;.�) 

3. *%���'���ก�����  *%���'���	����%��.8)��.�� *%���'���!:��ก
��  
*%���'���Ac�ก&���a����0.�       ( 8 ����;.�) 

4. *%���'���ก��8��ก�����*�� !�����ก��8��ก�����*��!��;%;�*��  
ก��*�����/*�ก*���&!8�	���� *%���'���*�;`!��`&!���������   ( 8 ����;.�) 

5. *%���'���!���B��ก
�� *%���'���@�'/��	�/�*���ก�
*�
� 	����%��.8)�- 
���"!����:A+
�& ก��������8)�
�� *%�����8�ก�;�
�&`.���&  
*%���'����B��ก
��!������ *%���'���!��	����*�
�    ( 8 ����;.�) 

6. ก����"�$ก�&]�/ก��%)���-*��������
      ( 14 ����;.�) 
• �c�	�%��*	.�"����$� 
• �c�	�:��%-��*.���ก`& 
• �"*������_�*����#��� 
• ก���"�$*�ก
�ก2-& ก��%��%$.!
"��".�-%�� 
• ก����".�
�
�����- 
• 	��'/�]	.�����/��*%���'�����"���*���. 
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429641 Neural Computing       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Introduction to neurocomputing; concepts of neurocomputing; mapping networks; self-

organizing networks; recurrent networks and temporal feedforward networks; applications of 
neurocomputing. 
Course Outline 

1. Introduction to neurocomputing, network architectures, learning concepts,  
 classification of neural networks       (2 hours) 

2. Neurocomputing concepts, Hopfield network, adaline and madaline,  
 perceptron, feedforward multilayer perceptron, learning rules   (8 hours) 

3. Mapping networks, associative memory networks, backpropagation  
 networks, radial basis function networks      (8 hours) 

4. Self-organizing networks, Kohonen self-organizing map, learning  
 vector quantization, adaptive resonance theory networks    (8 hours) 

5. Recurrent networks and temporal feedforward networks, Hopfield  
 associative memory, simulated annealing, Boltzmann machine, simple  
 recurrent network, time-delay neural networks, distributed time-lagged  
 feedforward networks        (8 hours) 

6. Applications of neurocomputing       (14 hours) 
• Optimization problems 
• Matrix algebra problems 
• Statistical methods 
• Identification, control and estimation 
• Signal processing 
• Other recent topics on artificial neural networks 
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429642  ก�	,	�+(	�0�4 ,-	234 A�ก	        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429640 �c�����"��2a&�)�	�����0�ก� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
             ��0�ก��.@AAB� 
 ก��*�����/'��*%�����8�ก�*��<���/� ก��*�����/!��.�ก��ก)�ก�� ก��*�����/!��@.�.�ก��ก)�ก�� 
�Y2?�ก��*�����/ ก��*�����/!��*���.ก)�
�� ก����"�$ก�&]�/ก��*�����/'��*%�����8�ก�  
������������� 

1. ก��*�����/'��*%�����8�ก�*��<���/�      (2 ����;.�) 
2. ก��*�����/!��.�ก��ก)�ก�� !��*:��.:�/#�#�� !�����:���.�*���& /-  

@.����:���.�*���& *%���'�����"��� *%�����8�ก�*�ก*���&*ก�<�	�$�    (10 ����;.�) 
3. ก��*�����/!��@.�.�ก��ก)�ก�� ก��8��ก
$�. ก��
����.���  

�"*������_�*%��&*�
           (10 ����;.�) 
4. �Y2?�ก��*�����/ 9��"#����$
!��*��*����!
"!��!������ �Y2?� VC (10 ����;.�) 
5. ก��*�����/!��*���.ก)�
��!
"ก��%��%$.!���������@�/   (8 ����;.�) 
6. ก����"�$ก�&ก��*�����/'��*%�����8�ก�     (8 ����;.�) 

• ก��%��%$.	$�����& 
• ก���)�*	.���'/�.
 
• ก���/8)�!�� 
• ก����".�
�
'/�.
 
• 	��'/�]	.�����/��ก��*�����/'��*%�����8�ก� 

 

429642 Machine Learning       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429640 Artificial Intelligence for Engineers or Consent of the School 
Introduction to machine learning; supervised learning; unsupervised learning; learning 

theory; reinforcement learning; recent applications of machine learning. 
Course Outline 

1. Introduction to machine learning       (2 hours) 
2. Supervised learning, generative/discriminative, parametric/non-parametric  

learning, neural networks, support vector machines    (10 hours) 
3. Unsupervised learning, clustering, dimensionality reduction,  

kernel methods         (10 hours) 
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4. Learning theory, bias/variance tradeoffs, VC theory    (10 hours) 
5. Reinforcement learning and adaptive control     (8 hours) 
6. Applications of machine learning       (8 hours) 

• Robotic control 
• Data mining 
• Pattern recognition 
• Data processing 
• Other recent applications in machine learning 

 
429643  ก�	4 ,�@(�4 ,-	234 A�ก	       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429631 ก���)�*���ก�"���ก��9�: 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
             ��0�ก��.@AAB� 

ก��.��*	7�'��*%�����8�ก�*��<���/� �����ก����".�
�
�����-9�: �� *�� 
����� 
!��8)�
��ก
/��!
"ก������*���� ก��.��*	7�!���*����;� ก��.��*	7�!��:
��� *�/�;%/�!
"
:�<���� ก��!����������#$ ก��8�8)���!�� ก��%/�%��*���*��<�	� ก����"�$ก�&]�/ก��.��*	7�'��
%�.:��*���&!
"*%�����8�ก� 
������������� 

1. ก��.��*	7�'��*%�����8�ก�*��<���/�      ( 2 ����;.�) 
2. �����ก����".�
�
�����-9�:      (4 ����;.�) 
3. �� *�� !
"
�����        ( 4 ����;.�) 
4. !��8)�
��ก
/��!
"ก������*����      ( 4 ����;.�) 
5. ก��.��*	7�!���*����;�       ( 4 ����;.�) 
6. *�/�;%/�!
":�<����        ( 4 ����;.�) 
7. ก��.��*	7�!��:
��� ก����*%��"	&ก��*%
������� ก�������.   ( 4 ����;.�) 
8. ก��!�������!
"ก��8�8)����#$       ( 8 ����;.�) 
9. ก��%/�%��*���*��<�	�        ( 4 ����;.�) 
10. 	��'/�]	.��/��ก��.��*	7�'��*%�����8�ก�      ( 10 ����;.�) 
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429643 Machine Vision        4(4-0-8) 

Prerequisite: 429631 Image Processing or Consent of the School 
 Introduction to machine vision; reviews of image pre-processing primitives; color; shading; 
texture; camera models and calibration; stereo vision; dynamic vision; curve and surface; object 
segmentation; pattern recognition; content-based retrieval; applications of computer and machine 
vision. 
Course Outline 

1. Introduction to machine vision      (2 hours) 
2. Reviews of image pre-processing primitives    (4 hours) 
3. Color, shading, texture       (4 hours) 
4. Camera models and calibration      (4 hours) 
5. Stereo vision         (4 hours) 
6. Curve and surface       (4 hours) 
7. Dynamic vision, motion analysis, tracking     (4 hours) 
8. Object segmentation and recognition     (8 hours) 
9. Content-based retrieval       (4 hours) 
10. Recent topics in machine vision field of study    (10 hours) 

 
429644  ��
�04G�6�0�(	�����/n���      4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/���"�����b
�� 

 
429644 Recent Topics in Intelligent Systems     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of intelligent systems. 
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429650  ,*-.(.�+�ก�	7���
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10. ก�����*����.�$�ก�-&]���8� !
"���8$9�-=&     (4 ����;.�) 

 
429650 Integrated Circuit Processing Technology    4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
  Modern techniques for the manufacture of semiconductor devices and circuits; Techniques 
for both silicon and compound semiconductor processing; introduction to the design of 
experiments; topics include: wafer growth, oxidation, diffusion, ion implantation, lithography, etch 
and deposition. 
Course Outline 

1. Overview of VLSI fabrication technology      (2 hours) 
2. Crystal growth, wafer preparation and crystalline defects    (4 hours) 
3. Lithography         (8 hours) 
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4. Oxidation / Diffusion        (4 hours) 
5. Ion implantation        (2 hours) 
6. Basics of thin films        (4 hours) 
7. Chemical vapor deposition       (8 hours) 
8. Physical vapor deposition       (8 hours) 
9. Etching          (4 hours) 
10. Interconnects and packaging       (4 hours) 
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8. �"��ก
@AAB�8$
9�%������9�: (@.;%�A
����ก�& �$�ก�-&8�����8$
9�%)  (4 ����;.�) 
 

429651 Introduction to MEMS       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Study of fabrication techniques for microelectro-mechanical and micro-opto-electro-
mechanical devices and systems and their applications; microfabrication techniques for silicon, 
non-silicon and other emerging fabrication processes; applications of MEMS such as mechanical, 
optical, magnetic, chemical/biological sensors/actuators; topics include: bulk/surface 
micromachining, LIGA, microsensors and microactuators in multi-physics domain. 
Course Outline 

1. Overview         (2 hours) 
2. Fabrication processes:  

• bulk and surface micromachining      (4 hours) 
• LIGA and miscellaneous microfabrication techniques    (8 hours) 

3. Mechanical sensors and actuators: 
• accelerometers        (4 hours) 
• pressure sensors        (4 hours) 
• RF MEMS switches        (4 hours) 

4. Thermal sensors and actuators       (6 hours) 
5. Optical sensors and micro-opto-electro-mechanical  

systems (MOEMS)        (4 hours) 
6. Magnetic sensors and actuators       (4 hours) 
7. RF MEMS (Inductor, tunable capacitor, RFID technology)    (4 hours) 
8. BioMEMS (Microfluidics, drug delivery devices)     (4 hours) 
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429652 Biomedical MEMS        4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Topics in biomedical micro-electro-mechanical systems (BioMEMS), Device fabrication 

techniques, Fundamental of biology and chemistry, Microfluidics, Biomedical detection methods, 
Microarrays, Lab-on-a-chip devices, Recent advances in biomedical applications of MEMS. 
Course Outline 
      1.   Introduction to MEMS and BioMEMS     (4 hours) 
      2.   Device fabrication techniques: lithography, etching, deposition, 
            bonding and other processes      (4 hours) 
      3.   Biology and chemistry fundamentals (Cells, DNA, Proteins)   (8 hours) 
      4.   Micro-fluidics        (8 hours) 
      5.   Biomedical detection methods      (8 hours) 
      6.   Microarrays        (4 hours) 
      7.   Lab-on-a-chip devices       (8 hours) 
      8.   Advanced topics        (4 hours) 
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429653 Design and Modeling of MEMS       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Overview of MEMS and microfabrication, photomask design, MEMS modeling strategies, 

simulations in electrostatic, magnetic, thermal, optical and fluidic domains, design and simulation 
case studies for microsensors and actuators 
Course Outline 
      1.   Overview of MEMS       (2 hours) 
      2.   Overview of microfabrication       (4 hours) 
      3.   Photomask design        (2 hours) 
      4.   Lumped modeling and dynamics of MEMS     (8 hours) 



 56

      5.   Simulations of electrostatic, thermal and magnetic MEMS   (8 hours) 
      6.   Simulations of optical and fluidic MEMS      (8 hours) 
      7.   System-level analysis and design       (4 hours) 
      8.   Case studies: 

• pressure sensors, accelerometers, gyroscopes    (4 hours) 
• comb-drive actuators, thermal actuators    (4 hours) 
• micro pumps and valves, micromotors, mechanisms, etc.  (4 hours) 

 

429654  ��
�04G�6�0�(	���ก������A��p�-     4(4-0-8) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.��/���"��ก
@AAB�8$
9�%  
  

429654 Recent Topics in MEMS      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of MEMS. 
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429710 Applied Electrical Power Engineering     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Electromagnetic fields and EMI; electrical machines and drives; power electronics; power 

systems, power quality and harmonics; high voltage technology; energy supply sources and storage 
systems. 
Course Outline 

1. Electrical machines and drives: circuit viewpoint     (6 hours) 
2. Electrical machines and drives electromagnetic viewpoint    (6 hours) 
3. High voltage technology        (6 hours) 
4. EMI and EMC         (4 hours) 
5. Energy supply sources and energy storage systems     (6 hours) 
6. Power systems         (6 hours) 
7. Power electronics and applications      (8 hours) 
8. Power quality and harmonics       (6 hours) 
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429711 Simulation Techniques for Electrical Power Engineers    4(4-0-8) 

Prerequisite: 429602 Numerical Computation or Consent of the School 
 Review of electric circuit analysis and numerical methods; numerical circuit analysis; 
simulation of power electronic systems; simulation of electrical machines and drives; Simulation of 
power system transients; software in-loop (SIL); applications. 
Course Outline 

1. Review of electric circuit analysis and numerical methods   (4 hours) 
2. Computer programming        (4 hours) 
3. Numerical circuit analysis      (4 hours) 
4. Simulation of power electronic systems     (8 hours) 
5. Simulation of electrical machines and drives    (8 hours) 
6. Simulation of electrical power system transients    (8 hours) 
7. Software in-loop (SIL)       (8 hours) 
8. Applications        (4 hours) 
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429712 Artificial Intelligences in Electric Power Applications   4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Simulated annealing (SA); genetic algorithms (GA); evolutionary programming (EP); tabu 

search (TS); adaptive tabu search (ATS); ant colony system (ACS); particle swarm optimization 
(PSO); applications in power systems; applications in electrical machines and drives; applications 
in power electronic control; applications in high voltages and electromagnetics. 
Course Outline 

1. Exploitation of SA, GA and EP       (6 hours) 
2. Exploitation of TS, ATS, ACS and PSO      (8 hours) 
3. Applications in power systems       (8 hours) 
4. Applications in electrical machines and drives     (6 hours) 
5. Applications in power electronic control      (6 hours) 
6. Applications in high voltages and electromagnetics    (6 hours) 
7. Discussion on recent topics in AI applications in electrical powers   (8 hours) 
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429713 Advanced Power System Analysis     4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Three-phase power networks; fault diagnosis; advanced power flow calculation; large-sparse 

power system; power system optimization; power system steady-state stability. 
Course Outline 

1. Review of power system analysis       (4 hours) 
2. Power network matrices        (4 hours) 
3. Short-circuit calculation, fault diagnosis and fault location    (8 hours) 
4. Decoupled, fast-decoupled and DC power flow     (8 hours) 
5. Sparse matrix computation in power systems     (8 hours) 
6. Power system optimization       (8 hours) 
7. Power system steady-state stability      (8 hours) 
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��@AAB���!�ก��A ก��8���;	
��������"	��� ����%�..��*.��& ก��%���9�:
�"��!
"ก�����;%��!��;%��'���]	.� 
������������� 

1. �����ก��%)���-ก��@	
ก)�
��@AAB�     (4 ����;.�) 
2. ก��:��ก�-&;	
�       (6 ����;.�) 
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3. ก����"*.��%��.*����#��@�/'���"��@AAB�ก)�
��    (8 ����;.�) 
4. ก��8���;	
��������"	���       (4 ����;.�) 
5. ����%�..��*.��&        (6 ����;.�) 
6. ก��@	
ก)�
��@AAB����*	.�"�.      (8 ����;.�) 
7. ก�����!��ก)�
��@AAB���!�ก��A      (4 ����;.�) 
8. ก��%���9�:�"��@AAB�ก)�
��      (8 ����;.�) 

 
429714 Power System Operation and Planning     4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics and  
         429713 Advanced Power System Analysis   or Consent of the School 
Load forecasting; power system reliability; optimal power flow and reactive power 

management; unit commitment; service restoration and network reconfiguration. 
Course Outline 

     1.   Review of power flow calculation      (4 hours) 
     2.   Load forecasting         (6 hours) 
     3.   Reliability evaluation of power systems      (8 hours) 
     4.   Economic dispatch        (4 hours) 
     5.   Unit commitment         (6 hours) 
     6.   Optimal power flows        (8 hours) 
     7.   Reactive power planning        (4 hours) 
     8.   Power system restoration        (8 hours) 
 
429715 -
�,�234924��0���ก�	
� �7(G(	��������ก'���     4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
             ��0�ก��.@AAB� 

 *�%��%ก��:��ก�-& ก��:��ก�-&%��.�/��ก��@AAB� %��.*����#��@�/'���"���
��
ก)�
��@AAB� ก����*%��"	&�/��$�ก���
��ก)�
��@AAB� %��.*����#��@�/'���"�����8���!
"�"��
8)�	���� ก����"*.��%��.*����#��@�/'��ก���B��ก��]��"��@AAB�ก)�
��  
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������������� 

1. *�%��%ก��:��ก�-&       (6 ����;.�) 
2. ก��:��ก�-&:
�����!
"ก��:��ก�-&%��.�/��ก��@AAB����$�  (8 ����;.�) 
3. ก��:��ก�-&ก��'������'��8$�;	
�	���ก
$�.;	
�   (4 ����;.�) 
4. %��.*����#��@�/'���"���
��ก)�
��@AAB�     (8 ����;.�) 
5. ก����*%��"	&�/��$�ก���
��ก)�
��@AAB�     (6 ����;.�) 
6. %��.*����#��@�/'���"�����8���!
"�"��8)�	����     (8 ����;.�) 
7. ก����"*.��%��.*����#��@�/'��ก���B��ก��]��"��@AAB�ก)�
��  (8 ����;.�) 

 
429715 Reliability and Planning in Power Systems    4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics   or Consent of the School 
Forecasting techniques; electric demand forecasting; generation system reliability; 

generation cost analysis; transmission and distribution system reliability; reliability evaluation of 
power system protection. 
Course Outline 

1.   Forecasting techniques        (6 hours) 
     2.   Energy forecasting, peak demand forecasting     (8 hours) 
     3.   Spatial load forecasting        (4 hours) 
     4.   Generation system reliability       (8 hours) 
     5.   Generation cost analysis        (6 hours) 
     6.   Transmission and distribution reliability      (8 hours) 

7.   Reliability evaluation of power system protection     (8 hours) 
 
429716 ,�9�+	p�!	��������ก'��� ���ก�	-
�-�    4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429713 ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
             ��0�ก��.@AAB� 

:�<�a������@� ก����/��!��8)�
�����%-��0����&'����%&��"ก��]��"��@AAB�ก)�
�� 
*�#���9�:��������-'���*
7ก *�#���9�:����%�� *�#���9�:!�����]��"��@AAB�ก)�
�� ก��!ก���
ก���!��`��;%�������� �"*������_�ก��������$�*�#���9�:  



 63

������������� 

1. ���)����c�	�*�#���9�:�"��@AAB�ก)�
��      (2 ����;.�) 
2. !��8)�
��!
"ก��8)�
���
*%�����8�ก�ก
@AAB�`��;%����    (8 ����;.�) 
3. !��8)�
�������� !��8)�
��	./�!�
� !
"!��8)�
��;	
�  (4 ����;.�) 
4. �"��ก��ก�"�$/� �"���/�ก)�
��      (4 ����;.�) 
5. �c�	�*�#���9�:��������-'���*
7ก      (6 ����;.�) 
6. �c�	�*�#���9�:����%��       (6 ����;.�) 
7. �c�	�*�#���9�:!�����       (4 ����;.�) 
8. ก��!ก���ก���!��`��;%��������      (4 ����;.�) 
9. �"*������_�ก��������$�*�#���9�:      (4 ����;.�) 
10. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��*�#���9�:�"��@AAB�ก)�
��!
"ก��%��%$.  (6 ����;.�) 

 
429716 Power System Stability and Control     4(4-0-8) 

Prerequisite: 429713 Advanced Power System Analysis or Consent of the School 
General background; mathematical modelling of power system elements; small-signal 

stability; transients stability; power system voltage stability; subsynchronous oscillation; methods 
of stability enhancement. 
Course Outline 

1. Introduction to power system stability problems     (2 hours) 
2. Synchronous machine modelling and simulation     (8 hours) 
3. Transmission line model, transformer models, load models   (4 hours) 
4. Excitation system, prime-mover systems      (4 hours) 
5. Small-signal stability problems       (6 hours) 
6. Transients stability problems       (6 hours) 
7. Voltage stability problems       (4 hours) 
8. Subsynchronous oscillation       (4 hours) 
9. Methods of stability enhancement       (4 hours) 
10. Discussion on recent topics in power system stability and control   (6 hours) 
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429717 ก�	�	���-6��9�(�	��������ก'���      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429713 ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
            ��0�ก��.@AAB� 
�c�	�ก)�
������/������$�!
"�c�	����&.�/������$� �����".�-%����`� ก��
����

;%��'��� ก����*%��"	&ก�����*ก� *�%��%ก����".�
�
'/�.
*��� �����".�-%��*�`� �����".�-
%��!��!�ก%�*�7�   
������������� 

1. ก����".�-%���#��"����@�       (2 ����;.�) 
2. �c�	�ก)�
������/������$�!
"�c�	����&.�/������$�    (4 ����;.�) 
3. �����".�-%����`�        (6 ����;.�) 
4. ก��
����;%��'���!
"ก����".�
�
��:�;
��    (6 ����;.�) 
5. ก����*%��"	&ก�����*ก�       (6 ����;.�) 
6. *�%��%ก����".�
�
'/�.
*���      (6 ����;.�) 
7. �����".�-%��*�`�       (6 ����;.�) 
8. �����".�-%��!��!�ก%�*�7�      (6 ����;.�) 
9. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��ก����".�-%���#��"�"��@AAB�ก)�
�� (6 ����;.�) 

 

429717 Power System State Estimation      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429713 Advanced Power System Analysis or Consent of the School 
Least-squares and minimum norm problems; dc state estimator; network reduction; 

observability analysis; bad data processing techniques; ac state estimator; fast decoupled state 
estimator. 
Course Outline 

1. Generalized state estimation       (2 hours) 
2. Least-squares and minimum norm problem     (4 hours) 
3. DC state estimation        (6 hours) 
4. Network reduction and topology processing     (6 hours) 
5. Observability analysis        (6 hours) 
6. Bad data processing techniques       (6 hours) 
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7. AC state estimation        (6 hours) 
8. Fast decoupled state estimation      (6 hours) 
9. Discussion on recent topics in power system state estimation   (6 hours) 

 

429718  ��
�04G�6*� �0�(	��������ก'���       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/���"��@AAB�ก)�
�� 

 

429718 Recent Topics in Electrical Power Systems     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of electrical power systems. 

 

429719  ,*-.(.�+�ก�	n(
(*� ������	 ��            4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
���ก\ก��-&*����9�:ก��b���*b���:
�����@AAB� !
"ก��]�/���@���*
7ก���ก!������^  

���ก\ก��-&*����.���$'��@���*
7ก���ก   *�%;�;
��ก������8b��b���!
"'�<����]�ก������8b��     
����$b����.��]	.�!
"ก����"�$ก�&]�/��� 
������������� 

1. ���ก\ก��-&*����9�:ก��b���*b���:
�����@AAB�!
"ก��]�/��� 
@���*
7ก���ก!������^         (6 ����;.�) 

2. ���ก\ก��-&*����.���$'��@���*
7ก���ก      (6 ����;.�) 
3. *�%;�;
��ก������8b��b���!
"'�<����]�ก������8b��    (6 ����;.�) 
4. ��_�ก������8���b���!����<�*��.!
"��_�ก������8b��b���!���.��]	.�  (8 ����;.�) 
5. �"���/*��������!
"ก����"�$ก�&]�/����)�	���ก������8b��b���   (8 ����;.�) 
6. ����$b����.��]	.�        (6 ����;.�) 
7. ก����"�$ก�&]�/�������$b����.��]	.�      (8 ����;.�) 
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429719 High Voltage Insulation Technology        4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Electrical breakdown phenomena and their appearance of gaseous, vacuum, liquid and solid 

dielectrics, ageing phenomena of dielectrics, insulation diagnostic technology and its procedures, 
modern insulating materials and their application. 
Course Outline 

1. Electrical breakdown phenomena and applications of dielectrics   (6 hours) 
2. Ageing phenomena of dielectrics       (6 hours) 
3. Insulation diagnostic technology and its procedures     (6 hours) 
4. Traditional diagnostic methods and modern diagnostic methods  (8 hours) 
5. Expert system and its application in insulation diagnostic    (8 hours) 
6. Modern insulating materials       (6 hours) 
7. Application of modern insulating materials     (8 hours) 

 

429720   *c����(��'��	��	���������	 ��        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  !
" 429602 ก��%)���-*������*
' 
  	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 

���.�*ก
��&!
"���.*�ก*���& ก��!�
�:�ก�� �.ก��*�����$:��_& Ac�ก&���*�����<�b�ก �.
ก���c�`� �.ก��ก��ก�"8�� :�ก��*���.$. :�ก�����ก�"��ก :�ก�����ก
. ก��%)���-���.@AAB��/��
*�%��%�
���������" �.���ก8)�ก�� ก��8)�
����"8$ !
"��"8$:�<����  *�%��%ก��8)�
���/��
%�.:��*���&  
������������� 

1. ก����*%��"	&*�ก*���&�)�	������.!.�*	
7ก@AAB�    (6 ����;.�) 
2. ก��%)���-���.@AAB��/��*�%��%8)�
����"8$     (8 ����;.�) 
3. ก��%)���-���.@AAB��/��*�%��%��"8$:�<����     (8 ����;.�) 
4. ก��%)���-���.@AAB��/��*�%��%�
���������"     (8 ����;.�) 
5. ก��%)���-���.@AAB��/��*�%��%�.���ก8)�ก��     (8 ����;.�) 
6. *�%��%ก��8)�
���/��%�.:��*���&        (10 ����;.�) 
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429720 Field Theory for High Voltage Systems       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics and  
          429602 Numerical Computation  or Consent of the School 
Scalar and vector Fields; transformation of coordinates; differential equations; orthogonal 

functions; Poisson equations; diffusion equations; rectangular coordinates; cylindrical coordinates; 
spherical coordinates; electric field calculation by finite differences; finite elements; charges 
simulation and surface charges techniques; computer simulation techniques. 
Course Outline 

1. Vector analysis for electromagnetic fields      (6 hours) 
2. Electric field calculation by charges simulation technique   (8 hours) 
3. Electric field calculation by surface charges technique   (8 hours) 
4. Electric field calculation by finite difference technique    (8 hours) 
5. Electric field calculation by finite element technique    (8 hours) 
6. Computer simulation techniques       (10 hours) 

 
429721    ,*-(�-*� �9���G(
��
ก		������	 ��       4(4-0-8) 

���
�����ก���:  429601 	��&���&��)��)ก��!*++,�-�%���   	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

�����:�<�a��   ก�����!�� ก����".�
�
 !
"ก����"*.��%�� ก�����   ก����"*.��%��
����#���'����_�ก���������..���a��  ก���_��������#���'���.��#9�:����$b���   ก?ก��
'������ 
������������� 

1. �����:�<�a��         (8 ����;.�) 
2. ก�����!�� ก����".�
�
 !
"ก����"*.��%�� ก�����     (10 ����;.�) 
3. ก����"*.��%������#���'����_�ก���������..���a��    (10 ����;.�) 
4. ก���_��������#���'���.��#9�:����$b���      (10 ����;.�) 
5. ก?ก��'������          (10 ����;.�) 
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429721  Statistical Techniques in High Voltage Engineering      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics  or Consent of the School  
Review of fundamentals; planning; execution and evaluation of measurements; statistical 

evaluation of standardised test methods; statistical description of insulating capacity; enlargement law. 
Course Outline 

1. Review of fundamentals        (8 hours) 
2. Planning, execution and evaluation of measurements    (10 hours) 
3. Statistical evaluation of standardised test methods     (10 hours) 
4. Statistical description of insulating capacity     (10 hours) 
5. Enlargement law         (10 hours) 

 
429722    	��������ก'��� G(�p�
���3
-	�6      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  !
" 429602 ก��%)���-*������*
' 
  	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����ก��!�
�
��
�` ก����*%��"	&ก�������&]��9��"����%�� �9��"����%��]���8���.
*A� %
���8� !��8)�
��]��9��"����%��'�����9�-=&@AAB�ก)�
�� ก��8)�
���
�/��%��.:��*���&'��
�"��@AAB�ก)�
��]��9��"����%�� �9��"����%��AB���� *�%��%ก�����!
"ก���B��ก������9��"����%��  
������������� 

1. �����ก��!�
�
��
�`      (4 ����;.�) 
2. ก����*%��"	&ก�������&]��9��"����%��      (8 ����;.�) 
3. %
���8�!
"�9��"����%��AB����      (8 ����;.�) 
4. ก��8)�
���
�/��%��.:��*���&'���"��@AAB�ก)�
��]��9��"����%��  (12 ����;.�) 
5. *�%��%ก�����!
"ก���B��ก������9��"����%��     (10 ����;.�) 
6. ก���9�����]�	��'/�]	.��/���"��@AAB�ก)�
��]��9��"����%��    (6 ����;.�) 

 
 
 
 
 



 69

429722  Electrical Power System Transients        4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics and  
        429602 Numerical Computation or Consent of the School 
Review of Laplace transforms; switching transients analysis; transients in three-phase 

circuits; travelling waves; transients modelling of power system apparatus; computer simulation of 
power system transients; lighting transients; measuring and protection techniques against transients. 
Course Outline 

1. Review of Laplace transforms      (4 hours) 
2. Switching transients analysis       (8 hours) 
3. Travelling waves and lighting transients     (8 hours) 
4. Computer modelling and simulation of power system transients   (12 hours) 
5. Measuring and protection techniques against transients   (10 hours) 
6. Discussion on recent topics in power system transients   (6 hours) 

 
429723   ก�	�	���(��!�(I)ก�	n(
(      4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก����ก'/�ก)�	��%��.�����'��b���  
�ก2-"�.����%��.�����'��b���  ���

@AAB����   �������*���&8   ���@A�/��ก
��   ก��ก)�����"��   ก����ก!�����*ก��  
������������� 

1. ;��!ก�.%�.:��*���&�)�	���ก����"�����.:��_&ก��b���   (4 ����;.�) 
2. ก����ก'/�ก)�	��%��.�����'��b���      (4 ����;.�) 
3. 
�ก2-"�.����%��.�����'��b���        (4 ����;.�) 
4. ���@AAB����           (4 ����;.�) 
5. �������*���&8         (6 ����;.�) 
6. ���@A�/��ก
���/����_� IEEE !
" CIGRE     (8 ����;.�) 
7. ก��ก)����������         (4 ����;.�) 
8. ก��ก)�����#���@AAB�        (4 ����;.�) 
9. %
���8�           (4 ����;.�) 
10. ก����ก!�����*ก�� ก��������$��.��#�"'��������8���    (8 ����;.�) 
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429723 Insulation Coordination        4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Specifying the insulation strength; insulation strength characteristics; lightning flash; 

switching surge; backflash; shielding systems; surge arresters. 
Course Outline 

1. Computer programs for insulation coordination     (4 hours) 
2. Specifying the insulation strength      (4 hours) 
3. Insulation strength characteristics      (4 hours) 
4. Lightning flash         (4 hours) 
5. Switching surge         (6 hours) 
6. Backflash, IEEE and CIGRE methods      (8 hours) 
7. Shielding of transmissions lines       (4 hours) 
8. Shielding of substations        (4 hours) 
9. Review traveling waves        (4 hours) 
10. Surge arresters, improvement of transmission and distribution lines  

performances         (8 hours) 
 

429724  ��
�04G�6*� �0�(
��
ก		������	 ��       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/����0�ก��.@AAB�!���� 

 

429724 Recent Topics in High Voltage Engineering     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Review and literature survey of recent topics in field of high voltage engineering. 
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429725   ก�	
�,-	���),-	234 A�ก	ก������        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

	
�กก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
@AAB�     ก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
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��*%��"	&*%�����8�ก�ก
`��;%����   �.ก��!��*���*�/�'��*%�����8�ก�ก
@AAB�   �.ก��!��
�������
'��*%�����8�ก�ก
@AAB�  ก���)����!��@.��..���'��.�*���&*	������)�!���..���  ก���)����
!���"`��;%����!
"!��@.��..���'��*%�����8�ก�ก
`��;%����  
������������� 

1. 	
�กก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
@AAB�      (4  ����;.�) 
2. ก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
@AAB���`�       (4 ����;.�) 
3. �Y2?����9.�*A�*`��&        (4 ����;.�) 
4. ก����*%��"	&.�*���&*	������)�!���..���     (6 ����;.�) 
5. ก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
`��;%����      (6 ����;.�) 
6. �.ก��*%�����8�ก�ก
]���.:�!��`&�)����!
"%��%����*�
�    (4 ����;.�) 
7. �.ก��!��*���*�/�'��*%�����8�ก�ก
@AAB�     (4 ����;.�) 
8. �.ก��!��
�������'��*%�����8�ก�ก
@AAB�     (4 ����;.�) 
9. ก���)����!��@.��..���'��.�*���&*	������)�!���..���   (6 ����;.�) 
10. ก���)����!���"`��;%����!
"!��@.��..���'�� 

*%�����8�ก�ก
`��;%����        (6 ����;.�) 
 

429725  Analysis of Electric Machinery       4(4-0-8) 

Prerequisite : 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Principle for electric machine analysis; direct-current machines analysis; space phasor 

theory; symmetrical induction machines analysis; synchronous machines analysis; machine equations 
in operational impedances and time constants; linearized machine equations; reduced-order machine 
equations; unbalanced operation of symmetrical induction machines; asynchronous and unbalanced 
operation of synchronous machines. 
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Course Outline 

1. Principle for electric machine analysis     (4 hours) 
2. DC machines analysis        (4 hours) 
3. Space phasor theory        (4 hours) 
4. Symmetrical induction machines analysis      (6 hours) 
5. Synchronous machines analysis       (6 hours) 
6. Machine equations in operational impedances and time constants   (4 hours) 
7. Linearized machine equations       (4 hours) 
8. Reduced-order machine equations      (4 hours) 
9. Unbalanced operation of symmetrical induction machines    (6 hours) 
10. Asynchronous and unbalanced operation of synchronous machines  (6 hours) 

 

429726 ก�	-
�-�!�
���4 ,-	234 A�ก	ก���������ก�	���,-�234(   4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429725  ก����*%��"	&*%�����8�ก�ก
@AAB�  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

!�"�)���_�ก��%��%$.�����*�7� !�����!
"	���A
�ก`&]�ก��'��*%
����.�*���&*	������)� 
.�*���&`��;%����!
".�*���&��`�@�/!���#��� 
������������� 

1. �����ก����/��!��8)�
�������-'���*
7ก'��*%�����8�ก�@AAB�   (2 ����;.�) 
2. ก��%��%$.�*ก
��&        (4 ����;.�) 
3. ก��%��%$.!��8���)�!	������.;�����!
";���/�.   (12 ����;.�) 
4. ก���)����!��
��"������.!.�*	
7ก      (6 ����;.�) 
5. ก��%��%$.!�����!
"A
�ก`&;����� (����`�)     (8 ����;.�) 
6. !��ก��%��%$.!��*�ก*���&@�/�������/       (10 ����;.�) 
7. ก��	�%��:���.�*���&'��*%�����8�ก�@AAB�]����*��ก���ก��]�/���   (6 ����;.�) 
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429726 Dynamic Control of Electrical Machines and Drives    4(4-0-8) 

Prerequisite: 429725 Analysis of Electric Machinery or Consent of the School 
Introduction to speed; torque and flux control of induction motor; synchronous motor and 

brushless DC motor drives. 
Course Outline 

1. Small-signal modelling of electrical machines     (2 hours) 
2. Scalar control        (4 hours) 
3. Direct and indirect field-oriented control      (12 hours) 
4. Field weakening operation      (6 hours) 
5. Direct torque and flux control       (8 hours) 
6. Sensorless vector control methodologies      (10 hours) 
7. Self-commissioning of electric drives     (6 hours) 

 

429727 ก�	
�,-	���)���-
�-�4,�4	)�(��!�,��    4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����*%�����8�ก�ก
@AAB� *%�����8�ก�ก
@AAB�*A�*����!
"���*A� .�*���&��`�@�/!�
�
#��� .�*���&��
�ก!��`&!����� .�*���&�*�7�*���& .�*���&*���*�/�!
"!.7ก*
A ก��%��%$.!�����
!
"%��.*�7����   
������������� 

1. �����*%�����8�ก�ก
@AAB�      (2 ����;.�) 
2. %-��0����&:�<�a��!
"�Y2?����9.�*A�*`��&     (6 ����;.�) 
3. *%�����8�ก�ก
@AAB�*A�*����!
"���*A�     (8 ����;.�) 
4. .�*���&��`�@�/!�
�#���       (8 ����;.�) 
5. .�*���&��
�ก!��`&!�����!
".�*���&�*�7�*���&    (6 ����;.�) 
6. .�*���&*���*�/�!
"!.7ก*
A      (6 ����;.�) 
7. ก��%��%$.�.��#�"'��.�*���&@AAB�     (6 ����;.�) 
8. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��.�*���&����:�*02     (6 ����;.�) 
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429727 Analysis and Control of Special Purpose Motors    4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Review of electrical machines; single-phase and two-phase machines; brushless DC 

motors; variable-reluctance motor; stepper motors; torque-speed control; linear motors and 
magnetics.  
Course Outline 

1.    Review of electrical machines      (2 hours) 
2.    Mathematical background and space phasor theory    (6 hours) 
3.    Single-phase and two-phase motor      (8 hours) 
4.    Brushless DC machines        (8 hours) 
5.    Variable-reluctance and stepper motor     (6 hours) 
6.    Linear motors and magnetic levitation     (6 hours) 
7.    Performanc control of electric motors     (6 hours) 
8.    Discussion on recent topics in special purpose motors   (6 hours) 

 

429730  *4!4.�+��4 
 A	-4(,
4	),�4	)ก'���        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

!�"�)������&���ก1������)�ก)�
��]	.� ��8�%��*���&*���&*�`�*�[���`� ��8�%��*���&*���&*�`�
*�[�*�`�  ��8�%��*���&*���&��`�*�[���`�  ��8�%��*���&*���&��`�*�[�*�`�  ��8����*���&*���&!��
*����.;����`�  ��8����*���&*���&	
���"���  ก���)� ก�������<�ก�"!�@AAB�!
"	
�กก���)����'��
��8����*���&*���& ก��
����&.���ก'��ก�"!�!
"�"
�ก'��!�����  ��8�ก���!�
`�  ;	.�
.�*���&!
":
�����A������  !
"ก��*��ก!��:
��� 
������������� 

1. �$�ก�-&���ก1������)�ก)�
���.��]	.�     (4 ����;.�) 
2. �������8�%��*���&*���&��.*A����]�/*A�%��%$.!
"	
�กก��%��%$.  (2 ����;.�) 
3. ��8�*����ก�"!�!
"ก��������$������"ก��ก)�
���/����_�:����*��
�*�7. (8 ����;.�) 
4. ��8�%��%$.!�����*�`�       (8 ����;.�) 
5. ��8����@AAB���`�!�����8�$9�%!
"!��	
��*A�     (2 ����;.�) 
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6. ��8����*���&*���&]�/!	
��ก)�*���!�����     (8 ����;.�) 
7. ��8����*���&*���&]�/!	
��ก)�*���ก�"!�     (8 ����;.�) 
8. ��8����*���&*���&!��	
���"���      (8 ����;.�) 

 
429730 Power Converter Topologies       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Introduction to modern power semiconductor switches; AC/DC converters; AC/AC 

converters; DC/DC converters; DC/AC converters; DC-link inverters; multilevel inverters; current 
conduction; blocking and principle of operation; harmonic and ripple reductions; LC filters; motoring 
and regenerative modes; dynamic braking. 
Course Outline 

1. Modern power semiconductor devices     (4 hours) 
2. Three-phase phase-controlled converters and their control   (2 hours) 
3. Rectifiers, power factor correction with PWM     (8 hours) 
4. AC voltage controllers and matrix converters    (8 hours) 
5. Four-quadrant and multiphase DC chopper circuits    (2 hours) 
6. Voltage source inverters        (8 hours) 
7. Current source inverters        (8 hours) 
8. Multilevel inverters       (8 hours) 

 
429731  ก�	-
�-�4�,�@ก*	4(�ก�)ก'���        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429730  ��:�;
��'����8�!�
����ก)�
��  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

������8�/���!�����!
"ก�"!�@AAB�*��<���/�  ��"*�7�!
"*��<�	��)�%��'�������".�
�

�����-��8���
 (��*��:�) @.;%�%��;��
*
��& (���%��%$.!��8$
9�%) !
"!#�
)����*ก�!��
;��!ก�.'/�.
@�/ (*�A:�8�*�) ]�����	�1��'����
�ก2-&�"����<�	.�  ��_�����^]�ก��.��*
�%��.
ก�/��:�
�& (:����*��
�*�7.)  ก��%$.%��ก�"!�@AAB�]���8�%��*���&*���&ก)�
�� !
"ก��*
��กก)�8�����&
.���ก 
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������������� 

1. �����������8�/���!�����!
"ก�"!�@AAB�(�$�ก�-&�B��ก
��)   (2 ����;.�) 
2. �������*��:� @.;%�%��;��
*
��& !
"*�A:�8�*�    (4 ����;.�) 
3. *�%��%:����*��
�*�7.!������^       (8 ����;.�) 
4. ก��.��*
�*ก��!
"*ก-=&�.��#�"      (4 ����;.�) 
5. !����ก�������&*	.�"����$�!
"��.;��!ก�.     (4 ����;.�) 
6. ก��.��*
�*�ก*���&���9.�!���������!
":����*��
�*�7.!���$�.   (8 ����;.�) 
7. ���%$.%��ก�"!�@AAB�!��:�@�  ���%��%$.ก�"!�@AAB����.�ก��*�����*���� 

�����-
��*����  ���%��%$.!��*�;`!��`&  ���%��%$.�B��ก
���#��"   
���%��%$.!���)����!
"!��*�����     (8 ����;.�) 

8. ���%$.%��ก�"!�@AAB�!��!#����*����`��  ���%��%$.;	.�ก��*
����   
���%��%$.���.�ก���)�]	/*	.�"����$�!�����@
�&  !
"ก��.��*
�!�� 
`�ก.�-*�
��         (8 ����;.�) 

 
429731 Control of Power Electronics       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429730 Power Converter Topologies or Consent of the School 
Introduction to current and voltage sensors; brief to DSP; microcontroller and FPGA as a part 

of overall system configuration; a variety of pulse width modulation (PWM) means; current 
Regulations in power converters; selective harmonic elimination. 
Course Outline 

1. Review of current and voltage sensors     (2 hours) 
2. Review of DSP, microcontroller, and FPGA    (4 hours) 
3. PWM techniques       (8 hours) 
4. Overmodulation and performance criteria      (4 hours) 
5. Optimal switching patterns       (4 hours) 
6. Adaptive space vector modulation (ASVM) and random PWM   (8 hours) 
7. PI current regulators, ramp-comparison current controller,  

resonant controller, state feedback controller, predictive and  
deadbeat controllers       (8 hours) 
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8. Hysteresis-band current regulators, sliding mode controller,  
controllers with on-line optimization and sigma-delta modulation.   (8 hours) 

 
429732  
 A	��� 7�(ก'��� ,	.J�((J)       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429731  ก��%��%$.��*
7ก�����ก�&ก)�
��  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

ก����*%��"	&!
"��ก!����8�@AAB�ก)�
��*�;`!��`&*��<���/�  ��8����*���&*���&*�;`!��`&
��`�*�[�*�`�  ��8�*����ก�"!�%��.#����  !
"��8�%��*���&*���&*�;`!��`&��`�*�[���`� 
������������� 

1. ��8�*����ก�"!�'���/��!�����!
"'���/��ก�"!���<���    (4 ����;.�) 
2. ��8�*����ก�"!����.� dv/dt !
" di/dt ��)���<���    (6 ����;.�) 
3. ��8����*���&*���&*�;`!��`&!����$ก�. !��'��� !
"!�� 

��$ก�.-'��� ��<���       (4 ����;.�) 
4. ��8����*���&*���&*�;`!��`&!��`�!�
!�
!
"!��ก�������& 

!�����0��&��<���        (6 ����;.�) 
5. ��8����*���&*���&*�;`!��`&]�/!	
��ก)�*���ก�"!���<���!
"���]�/ 

*A�%��%$.         (4 ����;.�) 
6. ��8����*���&*���&*�;`!��`&���.�ก�������&!�����0��&!
"ก�������& 

ก�"!�0��&��<���        (6 ����;.�) 
7. ��8�%��*���&*���&*�;`!��`&!����$ก�. !��'��� !
"!�� 

��$ก�.-'�����<���        (4 ����;.�) 
8. ��8�%��*���&*���&*�;`!��`&`�!�
!�
 !
"]�/!	
��ก)�*���ก�"!���<���  (6 ����;.�) 
9. ��8�%��*���&*���&*�;`!��`&��<���-�� !
"]�/*A�%��%$.    (6 ����;.�) 

 
429732 Resonant Power Converters       4(4-0-8) 

Prerequisite: 429731 Control of  Power Electronics or Consent of the School 
Introduction to analysis and design of resonant power circuits; DC/AC resonant inverters; 

high-frequency rectifiers; DC/DC resonant converters. 
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Course Outline 

1. Class D current-driven and voltage-driven rectifiers    (4 hours) 
2. Class E low dv/dt and low di/dt rectifiers     (6 hours) 
3. Class D series, parallel, and series-parallel resonant inverters   (4 hours) 
4. Class D CLL and zero-voltage-switching resonant inverters   (6 hours) 
5. Class D current-source resonant inverter and phase-controlled resonant  

inverters        (4 hours) 
6. Class E zero-voltage-switching and zero-current-switching resonant  

inverters        (6 hours) 
7. Class D series, parallel, and series-parallel resonant converters  (4 hours) 
8. Class D CLL and current-source resonant converters   (6 hours) 
9. Class D-E and phase-controlled resonant converters   (6 hours) 

 
429733  ��
�04G�6*� �0�(4�,�@ก*	4(�ก�)ก'���       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/����*
7ก�����ก�&ก)�
�� 

 

429733 Recent Topics in Power Electronics      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of power electronics. 

 
429734 -��p�!�����ก'���        4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB�   
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�ก2-"]��9��"����%�� ก��!�����'��!�����]�����*�
�������!
"]�����*�
���<� 
ก��:�8��-�%��.@.��.�$
 !�����ก�"*:���.!
"!�����ก�":��� %��.���*��<��'����%
��� ก��
*����.���!
"ก�����
���� ก��*�B����8�9�: �����%$-9�:@AAB�ก)�
�� 
������������� 

1. �9��"����%��!����.:�
�& !
"!��!ก���ก���     (2 ����;.�) 
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2. !�����*ก�� !�������)�*ก�� !
" ก�����@AAB�*�[�*�
����   (2 ����;.�) 
3. @AAB���� !�����	���� !
"!�����;���     (2 ����;.�) 
4. %��.@.��.�$
'��ก�"!�!
"!�����@AAB�     (4 ����;.�) 
5. !�����ก�"*:���.!
"!�����ก�":���     (4 ����;.�) 
6. ���&.���ก ���&.���ก���� !
"���*���&���&.���ก     (4 ����;.�) 
7. ��`���A*`� �����-�����ก!
"�����-��ก��     (4 ����;.�) 
8. ก��*����.���!
"ก�����
����      (6 ����;.�) 
9. ก��*�B����8�9�:       (6 ����;.�) 
10. �����%$-9�:@AAB�ก)�
��       (6 ����;.�) 
11. �9�����]�	��'/�]	.��/��%$-9�:@AAB�ก)�
��    (8 ����;.�) 

 
429734 Electrical Power Quality      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Transients characteristics; long-duration and short-duration voltage variations; unbalance 

consideration; voltage fluctuations and flickers; waveform distortion; wiring and grounding; 
condition monitoring; power quality indices. 
Course Outline 

1. Impulsive and oscillatory transients      (2 hours) 
2. Over-voltages, under-voltages and sustained interruptions    (2 hours) 
3. Interruptions, sags and swells       (2 hours) 
4. Voltage and current unbalance       (4 hours) 
5. Voltage fluctuations and flickers       (4 hours) 
6. Harmonics, sub-harmonics and inter-harmonics     (4 hours) 
7. DC offset, notching and noise       (4 hours) 
8. Wiring and grounding        (6 hours) 
9. Condition monitoring        (6 hours) 
10. Power quality indices        (6 hours) 
11. Discussion on recent topics in power system quality    (8 hours) 
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429735 z�	)4(�ก���ก�	44ก�����
ก	4 ก'���      4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
���&.���ก*��<���/� ก�����%��.���*��<�����&.���ก *�;`!��`& !	
��ก)�*������&.���ก 

�
ก�"��'�����&.���ก]��"��@AAB�ก)�
�� ก�����*�����&.���ก .���a�����&.���ก   
������������� 

1. �����ก����*%��"	&A*����&      (4 ����;.�) 
2. %$-
�ก2-"'�����&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��     (2 ����;.�) 
3. �����"ก��%��.*:�<�� ก)�
��%��.*:�<�� ก������.�����"ก��ก)�
��  

!
"%����กก)�
�����*b
���        (4 ����;.�) 
4. *�;`!��`&!����$ก�.!
"!��'���     (6 ����;.�) 
5. !	
��ก)�*������&.���ก       (4 ����;.�) 
6. �
ก�"��'�����&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��     (4 ����;.�) 
7. ก����ก!�����ก���:��`�A ���ก���!�ก��A !
"���ก���@�����     (12 ����;.�) 
8. .���a�����&.���ก       (4 ����;.�) 
9. ก�-�01ก2�]�����$���	ก��.       (4 ����;.�) 
10. �9�����]�	��'/�]	.��/�����&.���ก     (4 ����;.�) 

 

429735 Harmonics and Power Filter Design     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Introduction to harmonics; measures of harmonic distortion; resonances; sources of 

harmonics; effects of harmonics on power systems; harmonic mitigations; standard of harmonics. 
Course Outline 

1. Review of Fourier analysis       (4 hours) 
2. Characteristics of harmonics in power systems     (2 hours) 
3. Distortion factors, distortion powers, power factor definition, rms   (4 hours) 
4. Series and parallel resonances       (6 hours) 
5. Sources of harmonics        (4 hours) 
6. Effects of harmonic distortions on power systems     (4 hours) 
7. Passive, active and hybrid power filter designs     (12 hours) 
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8. Standard of harmonics        (4 hours) 
9. Industrial case study        (4 hours) 
10. Discussion on recent topics in harmonics      (4 hours) 

 
429736 ,*-.(.�+���{ก�)���-��*4,!�,
4	)     4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �������*
7ก�����ก�&ก)�
�� ก��%��%$.ก�����ก)�
�� !��������� �̀ (*������`�) �����*�����&
!���#�� (*����`�) �����*���#�� (�!��%�.) �����*����$ก�.%��%$.�/��@����*���& (��`�*��`�) 
�����*����$ก�.`��;%�����#�� (*��*��*��`�) ���*
����*A� ���%��%$.ก��@	
ก)�
��@AAB�*�ก9�: 
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A���A!�����:
��� (�������&) ���%��%$.%$-9�:@AAB�ก)�
��*�ก9�: (�:�%��`�) ก��������$�*�#���9�:    
������������� 

1. �������*
7ก�����ก�&ก)�
��      (2 ����;.�) 
2. ก��%��%$.ก�����ก)�
�� !
"!���������`� (*������`�)    (4 ����;.�) 
3. ก����*��!��'���: *����`� *�*����`�  �!��%�. !
"���!��%�.  (8 ����;.�) 
4. ก����*��!����$ก�.: ��`�*��`� *��*��*��`� ���*
����*A� !
" �������&  (8 ����;.�) 
5. ก����*��!��@�����: �:�*�A`� !
"�:�%��`�    (6 ����;.�) 
6. ก�����!���"��@AAB�ก)�
�������.�$�ก�-&!A[ก�&!
"%����.*:�*���& (8 ����;.�) 
7. ก��������$�*�#���9�:       (6 ����;.�) 
8. �9�����]�	��'/�]	.��/��!A[ก�&!
"%����.*:�*���&   (6 ����;.�) 

 
429736 FACTS and Custom Power Technology     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Review of power electronics; power transmission control; high voltage direct current 

(HVDC); static var compensators (SVC); static compensators (STATCOM); thyristors-controlled 
series compensators (TCSC); static synchronous series compensators (SSSC); phase shifters; 
unified power flow controllers (UPFC); advanced static var compensators (ASVC); Distribution 
STATCOM; dynamic voltage restorer (DVR); unified power quality controllers (UPQC); stability 
enhancement. 
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Course Outline 

1. Review of power electronics       (2 hours) 
2. Power transmission control and HVDC      (4 hours) 
3. Shunt compensation: SVC, ASVC, STATCOM  

and D-STATCOM        (8 hours) 
4. Series compensation: TCSC, SSSC, phase shifters and DVR   (8 hours) 
5. Hybrid compensation: UPFC and UPQC      (6 hours) 
6. Power system planning incorporating with FACTS  

and custom powers        (8 hours) 
7. Stability enhancement        (6 hours) 
8. Discussion on recent topics in FACTS and custom powers    (6 hours) 

 
429740 ก�	
�,-	���)z�	)4(�กG(	��������ก'���     4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429713 ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��'�<��� !
" 429735 ���&.���ก!
"ก�� 

��ก!�����ก���ก)�
��  	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 

���&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��*��<���/� ก����*%��"	&A*����& !��8)�
�����&.���ก'��
��%&��"ก��]��"��@AAB�ก)�
�� �
*b
�ก)�
��@AAB����&.���ก ก����*%��"	&%��*���&*���&*�`�*�[�
��`� %��.@�/*�#���9�:���&.���ก  
������������� 

1. ���&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��*��<���/�     (4 ����;.�) 
2. �����%-��0����&:�<�a��       (4 ����;.�) 
3. !��8)�
�����&.���ก'��������!
"	./�!�
�     (6 ����;.�) 
4. !��8)�
�����&.���ก'��*%�����8�ก�ก
@AAB�	.$�    (6 ����;.�) 
5. �
*b
����&.���ก'��;%��'���ก)�
��     (6 ����;.�) 
6. ก����*%��"	&%��*���&*���&ก)�
��*�`�*�[���`�     (4 ����;.�) 
7. ��.:�!��`&���&.���ก'��%��*���&*���&     (4 ����;.�) 
8. %��.@�/*�#���9�:���&.���ก      (6 ����;.�) 
9. �9�����]�	��'/�]	.��/�����&.���ก]��"��@AAB�ก)�
��   (8 ����;.�) 
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429740 Power System Harmonic Analysis     4(4-0-8) 

Prerequisite: 429713 Advanced Power System Analysis  and 429735 Harmonics and  
                      Power Filter Design or Consent of the School 

Introduction to power system harmonics; Fourier analysis; harmonic model of power 
system elements; harmonic power solutions; analysis of AC-DC power conversion; harmonic 
instabilities. 
Course Outline 

1. Introduction to power system harmonics      (4 hours) 
2. Review of mathematical backgrounds      (4 hours) 
3. Harmonic models of transmission lines and transformers    (6 hours) 
4. Harmonic models of rotating machines      (6 hours) 
5. Harmonic solution of power network      (6 hours) 
6. Analysis of AC-DC power conversion      (4 hours) 
7. Converter harmonic impedances       (4 hours) 
8. Harmonic instabilities        (6 hours) 
9. Discussion on recent topics in power system harmonics    (8 hours) 

 
429741 ก�	��,�+	��������ก'���       4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429713 ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
              ��0�ก��.@AAB� 
 �����ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
�� ก��	�%��*	.�"����$�*��<���/� 	
�กก����*��
ก)�
��@AAB���!�ก��A ��
ก����1.!��*�7��)�	���ก����*%��"	&ก��@	
ก)�
��@AAB� ก�����!��
ก)�
��@AAB���!�ก��A���*	.�"�. �)�!	��������<�!
"'��������<� 
������������� 

1. �����ก����*%��"	&�"��@AAB�ก)�
��     (6 ����;.�) 
2. ก��	�%��*	.�"����$�*��<���/�       (6 ����;.�) 
3. 	
�กก����*��ก)�
��@AAB���!�ก��A     (6 ����;.�) 
4. ��
ก����1.!��*�7��)�	���ก����*%��"	&ก��@	
ก)�
��@AAB�   (6 ����;.�) 
5. ก�����!��ก)�
��@AAB���!�ก��A���*	.�"�.    (8 ����;.�) 
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6. �)�!	��������<�!
"'��������<����*	.�"�.      (8 ����;.�) 
7. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��ก����*���"��@AAB�ก)�
��    (8 ����;.�) 

 
429741 Power System Compensation      4(4-0-8) 

Prerequisite: 429713 Advanced Power System Analysis or Consent of the School 
Review of power system analysis; introduction to optimization; reactive power 

compensation principles; fast algorithms for power flow analysis; optimal reactive power planning; 
location and sizing. 
Course Outline 

1. Review of power system analysis       (6 hours) 
2. Introduction to optimization       (6 hours) 
3. Principles of reactive power compensation      (6 hours) 
4. Fast algorithms for power flow analysis      (6 hours) 
5. Optimal reactive power planning       (8 hours) 
6. Optimal location and optimal sizing of reactive power sources   (8 hours) 
7. Discussion on recent topics in power system compensation    (8 hours) 

 
429742 
 A	ก	4 ก'��� �4ก*�������
�	���p�!��+�6 ก'���    4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429735 ���&.���ก!
"ก����ก!�����ก���ก)�
��  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
            ��0�ก��.@AAB� 

��
ก��1��.ก�����88�����&.���ก!
"%$-9�:@AAB�ก)�
�� ;%����/��'�����ก������&.���ก
!
"��������9�:������ก)�
�� !��ก��%��%$.'����������9�:������ก)�
��!
"���ก���ก)�
��!�A
��A ��:�;
��!�����.!
"!��@����� !	
��8���ก)�
��@AAB�!�����*�����   
������������� 

1. ��
ก����1..ก�����88�����&.���ก      (6 ����;.�) 
2. ��
ก����1.ก�����88��%$-9�:@AAB�ก)�
��      (6 ����;.�) 
3. ;%����/��'�����ก������&.���ก!
"��������9�:������ก)�
��   (6 ����;.�) 
4. !��ก��%��%$.'�����ก���ก)�
��!�A��A      (6 ����;.�) 
5. !��ก��%��%$.'����������9�:������ก)�
��     (6 ����;.�) 
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6. ���ก���ก)�
��!�����.!
"!��@�����     (6 ����;.�) 
7. !	
��8���ก)�
��@AAB�!�����*�����        (4 ����;.�) 
8. ก�-�01ก2�         (8 ����;.�) 

 

429742 Active Power Filters and Power Line Conditioners   4(4-0-8) 

Prerequisite: 429735 Harmonics and Power Filter Design or Consent of the School 
Detection algorithms for harmonics and power quality; structure of harmonic filters and 

power line conditioners; control schemes of power line conditioners and active power filters; 
combined and hybrid topology; uninterruptible power supply. 
Course Outline 

1. Harmonic detection algorithms       (6 hours) 
2. Power quality detection algorithms      (6 hours) 
3. Structures of active power filters and power line conditioners   (6 hours) 
4. Control schemes of active power filters      (6 hours) 
5. Control schemes of power line conditioners     (6 hours) 
6. Combined and hybrid power filters      (6 hours) 
7. Uninterruptible power supply       (4 hours) 
8. Case study         (8 hours) 

 

429743  	�,��+�
�I�����กA'�ก���'��	��
��
ก	�����ก'���     4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<��� !
" 429602 ก��%)���-*������*
' 
               	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����!.�*	
7ก@AAB� ก�"���ก������"*������_��.���ก8)�ก�� ก��	��
*b
����.�
��"���_�9�:�)�	����.ก���.���ก8)�ก�� ก����"�$ก�&]�/�"*������_��.���ก8)�ก��ก���c�	����@AAB�
ก)�
�� ก��;��!ก�.!
";%����/�����'/�.
 ก��	�������*	.�"����$�'���.���ก 
������������� 

1. 	
�กก�����*.���ก`&        (2 ����;.�) 
2. ก�������!.�*	
7ก@AAB�       (4 ����;.�) 
3. ก�"���ก������"*������_��.���ก8)�ก�� � ก���ก����".�
�
,  

ก����*%��"	&, 	
��ก����".�
�
      (6 ����;.�) 
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4. ก����*%��"	&�.���ก8)�ก��!��  1 .���      (2 ����;.�) 
5. ก����*%��"	&�.���ก8)�ก��!��  2 .��� !
"ก����"�$ก�&ก���c�	� 

���@AAB�ก)�
��         (8 ����;.�) 
6. ก��	��
*b
����.���"���_�9�:�)�	����.ก���.���ก8)�ก��   (6 ����;.�) 
7. ก��;��!ก�.!
";%����/�����'/�.
      (4 ����;.�) 
8. �c�	�%��*8�"8�         (4 ����;.�) 
9. ก��	�������*	.�"����$�'���.���ก     (4 ����;.�) 
10. ก����*%��"	&�.���ก8)�ก��!��  3 .���      (6 ����;.�) 
11. �"*������_��.���ก8)�ก��!
"�"*������_��.���ก'��*'�    (2 ����;.�) 

 
429743 Finite Element Methods for Electrical Power Engineers   4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics and  
         429602 Numerical Computation  or Consent of the School 

 Review of electromagnetics; procedure of the finite element method; efficient solutions of 
the finite element equations; applications of the finite element methods to electrical power problems; 
programming and data structures; optimizing the shape of elements. 
Course Outline 

1. Basic of matrix algebra        (2 hours) 
2. Review of electromagnetics       (4 hours) 
3. Procedure of the FEM � preprocessing/analysis/postprocessing   (6 hours) 
4. One-dimensional finite element analysis      (2 hours) 
5. Two-dimensional finite element analysis and applications to  

electrical power problems        (8 hours) 
6. Efficient solution of the finite element equations    (6 hours) 
7. Programming and data structures       (4 hours) 
8. Eigenvalue problems        (4 hours) 
9. Optimizing the shape of elements       (4 hours) 
10. Three-dimensional finite element analysis      (6 hours) 
11. Finite element-boundary element methods      (2 hours) 
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429744   ก�	,�0�ก�(��0*� �6,��@ก��������,*-(�-ก�	ก'���       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
	
�กก��*��<���/�ก��*'/�ก��@�/���!.�*	
7ก@AAB� ก
@กก��%�%��  ก��%�%��!��@.��)�@AAB�  

ก��%�%��!����.:�!��`&���.  ก���
��
���!��!���������ก8�ก��8���8���
 *%*��
!
"*%*��
!��
ก/��	�/�  ก���
��
���!��*	������)�  %��.@����!.�*	
7ก   ������&8@AAB��#��   ก��ก)����   ก��
����8b�� 
������������� 

1. 	
�กก��*��<���/�ก��*'/�ก��@�/���!.�*	
7ก@AAB�     ( 2 ����;.�) 
2. ก
@กก��%�%��          (4 ����;.�) 
3. ก��%�%��!��@.��)�@AAB�        (4 ����;.�) 
4. ก��%�%��!����.:�!��`&���.        ( 4 ����;.�) 
5. ก���
��
���!��!���������ก8�ก��8���8���
    ( 4 ����;.�) 
6. *%*��
!
"*%*��
!��ก/��	�/�       ( 6 ����;.�) 
7. ก���
��
���!��*	������)�      ( 4 ����;.�) 
8. %��.@����!.�*	
7ก          ( 4 ����;.�) 
9. ������&8@AAB��#���&          ( 4 ����;.�) 
10. ก��ก)����           (6 ����;.�) 
11. ก������8b��         ( 6 ����;.�) 

 
429744 Electromagnetic Compatibility and Shielding Techniques   4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Introduction to electromagnetic compatibility (EMC); coupling mechanisms; non � 

conducted coupling; common-impedance coupling; radiated emission from digital circuits; cables and 
advanced cables; conducted emissions; susceptibility; electrostatic discharge; shielding; diagnostics. 
Course Outline 

1. Introduction to electromagnetic compatibility    (2 hours) 
2. Coupling mechanisms        (4 hours) 
3. Non-conducted coupling        (4 hours) 
4. Common-impedance coupling       (4 hours) 
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5. Radiated emission from digital circuits      (4 hours) 
6. Cables and advanced cables       (6 hours) 
7. Conducted emissions        (4 hours) 
8. Susceptibility         (4 hours) 
9. Electrostatic discharge        (4 hours) 
10. Shielding         (6 hours) 
11. Diagnostics         (6 hours) 

 
429745   ก�	��3(��,*24(*� �����      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429602 ก��%)���-*������*
' 	���@�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����!.�*	
7ก@AAB� ก�������"*��������"  ก�������"*����8�กก��ก�"�$/�  �"���"���'�<�
%��.*�������"���	���.�กก��� ก�������"*��������%�� ��_�!ก/�c�	�*������*
'  ก�������"*����!���$�. 
ก�������"*����@.�*���*�/�  ก��%��%$.ก���������!.�*	
7ก  .���a��ก�������"*����]�.�*���&'�� 
IEEE/IEC/NEMA 
������������� 

1. ก�������!.�*	
7ก@AAB�       (2 ����;.�) 
2. ก�������"*��������"        (2 ����;.�) 
3. ก�������"*����8�กก��ก�"�$/� � �
'��!�����!
"ก�"!����&.���ก  (4 ����;.�) 
4. !��ก�"�$/����!.�*	
7ก        (2 ����;.�) 
5. �"���"���'�<�%��.*�������"���	���.�กก���     (6 ����;.�) 
6. ก����"�$ก�&]�/	
�กก�������"*����*:���!ก/�c�	����@AAB�	
�ก	
������  (4 ����;.�) 
7. %$-�.����'���"�������"*����       (2 ����;.�) 
8. ก�������"*��������%��        (4 ����;.�) 
9. ��_�!ก/�c�	�*������*
' � �"*������_��.���ก8)�ก��     (8 ����;.�) 
10. ก�������"*����!���$�.        (4 ����;.�) 
11. ก�������"*����!��@.�*���*�/�       (4 ����;.�) 
12. ก��%��%$.ก�������"*�������!.�*	
7ก     (4 ����;.�) 
13. ก������'��.�*���&��..���a�� IEEE/IEC/NEMA   (2 ����;.�) 
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429745 Electrical Vibration       4(4-0-8) 
Prerequisite: 429602 Numerical Computation or Consent of the School 
 Review of electromagnetics; free vibration; excited vibration; systems with two or more 
degrees of freedom; transients vibration; numerical solving methods; random vibration; non-linear 
vibration; magnetic vibration control; IEEE/IEC/NEMA standard motor vibration. 
Course Outline 

1. Review of electromagnetics       (2 hours) 
2. Free vibration         (2 hours) 
3. Excited vibration-effects of voltage and current harmonic    (4 hours) 
4. Magnetic exciting forces        (2 hours) 
5. Systems with two or more degrees of freedom     (6 hours) 
6. Applications of vibration principles to various types of  

electrical problems        (4 hours) 
7. Properties of vibrating systems       (2 hours) 
8. Transients vibration        (4 hours) 
9. Numerical solving methods � FEM      (8 hours) 
10. Random vibration        (4 hours) 
11. Nonlinear vibration        (4 hours) 
12. Magnetic vibration control      (4 hours) 
13. IEEE/IEC/NEMA standard motor vibration     (2 hours) 

 

429746 ก�	A��ก�	���ก�	4(�	�ก�)!��  �(     4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 ��0�%������/��:
����� ก����*%��"	&�$-	:
0����&]��"��:
����� �"��������ก�0 
ก��]�/��";���&!
"8��ก��:
�����@AAB�!
":
�����������]���%��!
"]��$���	ก��. :
�����
@AAB�]��"��@AAB� 3 *A� ก����$��ก2&:
����� ก�����8���:
�����    
������������� 

1. ��0�%������/��:
����� ก��8���!
"%��.�/��ก��:
����� !	
��:
�����  
!��;�/.]����%�'��ก��]�/:
����� �;�����/��:
�����     (4 ����;.�) 
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2. ก����*%��"	&:
����� ��\8�ก�ก)�
�� *�7�;���d !
"��"���_�9�::
����� (6 ����;.�) 
3. �"��������ก�0 ก����ก!�� !
"�����"ก��%��.����   (4 ����;.�) 
4. ก��]�/��";���&!
"ก��8��ก��:
�����@AAB�!
":
�����������]���%�� 

!
"]��$���	ก��.       (8 ����;.�) 
5. :
�����@AAB�]��"��@AAB� 3 *A� ก��������$������"ก��ก)�
��  (12 ����;.�) 
6. ก��]�/��";���&!
"ก��8��ก��:
�����@AAB�]���%��!
"]���� 

�$���	ก��.        (6 ����;.�) 
7. ก����$��ก2&:
�����!
"�"*������_�*�B����8    (4 ����;.�) 
8. ก�����8���:
�����       (4 ����;.�) 

 
429746 Energy Management and Conservation     4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Energy perspective; thermodynamic analysis in energy system; air-conditioning system; 
utilization and management of non-electrical and electrical energy in building and industry; electrical 
energy in three-phase system; energy conservation; energy audit. 
Course Outline 

1. Energy perspective, energy supply and demand, sources of energy,  
future trends of energy usages, energy policy     (4 hours) 

2. Energy analysis, power cycle, entropy and energy efficiency   (6 hours) 
3. Air-conditioning system, design, comfort factor     (4 hours) 
4. Utilization and management of non-electrical energy in building  

and industry          (8 hours) 
5. Electrical energy in three-phase system, power factor correction   (12 hours) 
6. Utilization and management of electrical energy in building  

and industry         (6 hours) 
7. Energy conservation, monitoring methods      (4 hours) 
8. Energy audit         (4 hours) 
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429750 !��  �(*� ,�24ก       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 	
�กก��!�
����:
����� !	
��:
����� ;��@AAB�!����<�*��. %��*���&*���&
��*
7ก�����ก�&ก)�
�� :
�����
. :
�����%��.�/��8�ก!��������& �"��;A;���
*���ก :
�����
%��.�/��]�/:�9: ���.�
 ก)�
�����8�ก%
����"*
 ก)�
�����8�กก�"!��<)�'1<��<)�
� �"���"�.
:
�����!
"*`

&*��<�*:
�� *%�����ก)�*���@AAB� ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��  
������������� 

1. 	
�กก��!�
����:
�����      (4 ����;.�) 
2. ;��@AAB�!����<�*��.       (4 ����;.�) 
3. %��*���&*���&��*
7ก�����ก�&      (6 ����;.�) 
4. :
�����
.        (4 ����;.�) 
5. :
�����%��.�/��8�ก!��������& !
"�"��;A;���
*���ก   (6 ����;.�) 
6. :
�����%��.�/��]�/:�9:      (4 ����;.�) 
7. ���.�
         (4 ����;.�) 
8. ก)�
�����8�ก%
����"*
 !
"8�กก�"!��<)�'1<��<)�
�    (4 ����;.�) 
9. �"���"�.:
�����!
"*`

&*��<�*:
��     (6 ����;.�) 
10. ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��!
"*%�����ก)�*���@AAB�   (6 ����;.�) 

 
429750 Alternative Energy       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
Principles of energy conversion; energy sources; conventional power plants; power-

electronic converters; wind energy; solar thermal; photovoltaic systems; geothermal energy; biomass; 
ocean wave power; tidal power; electric power generators; distributed power generation. 
Course Outline 

1. Principles of energy conversion      (4 hours) 
2. Conventional power plants      (4 hours) 
3. Power-electronic converters      (6 hours) 
4. Wind energy        (4 hours) 
5. Solar thermal and photovoltaic systems     (6 hours) 
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6. Geothermal energy       (4 hours) 
7. Biomass        (4 hours) 
8. Ocean wave and tidal power      (4 hours) 
9. Energy storage systems and fuel cells     (6 hours) 
10. Distributed power generation and generators    (6 hours) 

 

429751 	������!��  �(       4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 !	
��:
����� ก��!�
����:
����� �"���"�.:
����� �"��:
���<)���ก
�� ก���"�.
��ก�0��� :
������"�.;��]�/��
/�	.$� !��*�����@AAB� ก���"�.:
��������.!.�*	
7ก����)�
�������  ก���"�.:
�����%��.�/�� ก���"�.:
�����*%.� *`

&*��<�*:
�� :
�����@�;��*8�     
������������� 

1. �����!	
��:
�����!
"ก��!�
����:
�����     (2 ����;.�) 
2. 9�:��.'���"���"�.:
�����      (2 ����;.�) 
3. �"��:
���<)���ก
��       (4 ����;.�) 
4. ก���"�.��ก�0��� (`�*���*��)      (4 ����;.�) 
5. :
������"�.;��]�/��
/�	.$�       (4 ����;.�) 
6. ก���"�.:
�����@AAB�*%.� (�"��ก���"�.:
������/��!��*�����)  (8 ����;.�) 
7. ก���"�.:
��������.!.�*	
7ก����)�������� (*��*�7.��*��)   (4 ����;.�) 
8. ก���"�.:
�����%��.�/��      (4 ����;.�) 
9. ก���"�.:
�����*%.�       (4 ����;.�) 
10. *`

&*��<�*:
�� !
":
�����@�;��*8�         (4 ����;.�) 
11. ก���9�����]�	��'/�]	.��/���"���"�.:
�����     (8 ����;.�) 

 

429751 Energy Storage Systems       4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Energy sources; energy conversion; energy-storage systems; pumped hydro storage; 
compressed-air storage; energy storage by flywheels; electrical battery storage; superconducting 
magnetic energy storage; thermal energy storage; chemical energy storage; fuel cells, hydrogen 
energy. 
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Course Outline 

1. Review of energy sources and energy conversion     (2 hours) 
2. Overview of energy storage systems      (2 hours) 
3. Pumped hydro storage system       (4 hours) 
4. Compressed air energy storage (CAES)     (4 hours) 
5. Flywheel energy storage        (4 hours) 
6. Electrochemical energy storage (battery storage system)   (8 hours) 
7. Superconducting magnetic energy storage (SMES)    (4 hours) 
8. Thermal energy storage       (4 hours) 
9. Chemical energy storage       (4 hours) 
10. Fuel cells and hydrogen energy      (4 hours) 
11. Discussion on recent topics in energy storage systems    (8 hours) 

 

429752 ,*-(�-ก�	!+�ก	�).���*� �����     4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
            ��0�ก��.@AAB� 

 �"��@AAB�ก)�
�� ก��8��	.�!
"%$-
�ก2-"'��;	
����@AAB� �"*������_�ก��:��ก�-& 
ก��:��ก�-&:
����� ก��:��ก�-&%��.�/��ก��@AAB����$� ก��:��ก�-&���@.�@�����9�:��ก�0 
ก��:��ก�-&���@�����9�:��ก�0 ก��:��ก�-&��<�	.� ก��:��ก�-&ก��'������'��ก
$�.;	
� ก��
]�/��";���&8�ก�c�����"��2a&  
������������� 

1. ������"��@AAB�ก)�
��        (2 ����;.�) 
2. ก��8��	.� %$-
�ก2-"!
"!��8)�
��'��;	
����@AAB�    (2 ����;.�) 
3. *�%��%ก����".�-��ก����'/�.
      (4 ����;.�) 
4. *�%��%ก���)�]	/*����: :8�&*b
���!
":8�&!��;�/. ��%&��"ก�����%�� (4 ����;.�) 
5. *�%��%��$ก�.*�
�       (4 ����;.�) 
6. ก����*%��"	&%��.#�#��       (4 ����;.�) 
7. !�����*AB��$�.: ก��ก���%�
!.�      (4 ����;.�) 
8. ก��:��ก�-&:
�����!
"%��.�/��ก��@AAB����$�    (4 ����;.�) 
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9. ก��:��ก�-&���@.�@�����9�:��ก�0 !
"ก��:��ก�-&���@�����9�:��ก�0 (2 ����;.�) 
10. ก��:��ก�-&���Y�ก�
!
"ก��:��ก�-&����d    (4 ����;.�) 
11. ก��:��ก�-&ก��'������'��ก
$�.;	
�     (4 ����;.�) 
12. ก����"�$ก�&�c�����"��2a&]�ก��:��ก�-&;	
����@AAB�   (4 ����;.�) 
13. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��ก��:��ก�-&;	
����@AAB�   (6 ����;.�) 

 
429752 Electric Load Forecasting Techniques     4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics  or Consent  
          of the School 

 Electric power systems; classification and characteristics of electric loads; forecasting 
methodology; energy forecasting; peak demand forecasting; non-weather-sensitive and weather-
sensitive forecasts; total forecast; spatial load forecasting; exploitation of artificial intelligences. 
Course Outline 

1. Review of electrical power systems      (2 hours) 
2. Classification, characteristics and modelling of electric loads   (2 hours) 
3. Extrapolation techniques       (4 hours) 
4. Smoothing techniques: average and trend terms, periodic  

components        (4 hours) 
5. Time series techniques       (4 hours) 
6. Regression analysis       (4 hours) 
7. Stochastic approach: Kalman filtering     (4 hours) 
8. Energy and peak demand forecasting     (4 hours) 
9. Non-weather-sensitive and weather-sensitive forecast   (2 hours) 
10. Seasonal and annual forecast      (4 hours) 
11. Spatial load forecasting       (4 hours) 
12. Applications of artificial intelligences in electric load forecasting  (4 hours) 
13. Discussion on recent topics in electric load forecasting techniques  (6 hours) 
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429753 ก�	7���ก'��� ��������ก	�A�+      4(4-0-8) 

����	
��:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����ก���
��ก)�
��@AAB�!����<�*��. ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8�� ก����*%��"	&*%�����
ก)�*���@AAB�!��ก�"8�� �"��@AAB�ก)�
��!����.0��&ก
��!
"@.���.0��&ก
�� %��.�/��ก��
@AAB� ก����"*.��%��.*����#��@�/ ก�"���ก�����!�� �/��$� ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��8�ก
!	
��:
�����	.$�*���� '/�!�"�)�!
"!������)�	����/���!��ก���
��!��ก�"8�� ก�-�01ก2�  
������������� 

1. �����ก���
��ก)�
��@AAB�!����<�*��.      (4 ����;.�) 
2. ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��       (4 ����;.�) 
3. ก����*%��"	&*%�����ก)�*���@AAB���`� `��;%����!
"*	������)�    (8 ����;.�) 
4. �"��@AAB�ก)�
��!����.0��&ก
��!
"@.���.0��&ก
��   (4 ����;.�) 
5. ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��8�ก!	
��:
�����	.$�*����   (4 ����;.�) 
6. ก���B��ก��;��@AAB�!��ก�"8��       (4 ����;.�) 
7. %��.�/��ก��@AAB� %��.*����#��@�/ !
"�/��$�ก���
��   (4 ����;.�) 
8. '/�!�"�)�!
"!������)�	����/���!��ก���
��!��ก�"8��   (2 ����;.�) 
9. ก�-�01ก2�        (6 ����;.�) 
10. ก���9�����]�	��'/�]	.��/��ก���
��ก)�
��@AAB�!��ก�"8��  (8 ����;.�) 

 
429753 Distributed Power Generation      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School 
 Review of traditional power generation; distributed power generation; analysis of 
distributed generators (DG); centralized and decentralized power systems; power demands; 
reliability evaluation; planning processes; costs; renewable resource DGs; recommendations and 
guidelines for DG planners; case studies. 
Course Outline 

1. Review of traditional power generation      (4 hours) 
2. Distributed power generation       (4 hours) 
3. Analysis of DC, synchronous and induction generators    (8 hours) 
4. Centralized and decentralized power systems    (4 hours) 
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5. Renewable resource DG       (4 hours) 
6. Protection of distributed electric power plant     (4 hours) 
7. Power demands, reliability, costs      (4 hours) 
8. Recommendations and guidelines for DG planners     (2 hours) 
9. Case studies        (6 hours) 
10. Discussion on recent topics in distributed power generation   (8 hours) 

429754  ��
�04G�6*� �0�(	���!��  �(      4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
ก��01ก2�!
"%/�%�/��
�����8��]	.�����/���"��:
����� 

 
429754 Recent Topics in Energy Systems      4(4-0-8) 

Condition: Consent of the School  
Review and literature survey of recent topics in field of energy systems. 

 

429761  ก�	��4 ก�(	��������ก'��� ��E(��         4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
:  429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<���  	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

	
�กก��'��ก���B��ก���"��@AAB�ก)�
��; *�%��%ก��	��)�!	������:����; ก���B��ก��
�$�ก�-&��*��ก)�
��@AAB���!�ก��A; ก���B��ก��ก������ก��'��%��.#���"��; !��ก���B��ก���)�	���
ก��������$�*�#���9�:; ก���B��ก��*�����8���
!
"ก���B��ก���������8b���"; %��.*����#��@�/'��
�"���B��ก��  
������������� 

1. 	
�กก��'��ก���B��ก���"��@AAB�ก)�
��     (6 ����;.�) 
2. *�%��%ก��	��)�!	������:����      (6 ����;.�) 
3. ก���B��ก���$�ก�-&��*��ก)�
��@AAB���!�ก��A    (4 ����;.�) 
4. ก���B��ก��ก������ก��'��%��.#���"��      (4 ����;.�) 
5. !��ก���B��ก���)�	���ก��������$�*�#���9�:    (4 ����;.�) 
6. ก���B��ก��*�����8���
!
"ก���B��ก���������8b���"   (8 ����;.�) 
7. %��.*����#��@�/'���"���B��ก��       (10 ����;.�) 
8. �9�����	��'/�
���$�]��"���B��ก��@AAB�ก)�
��    (6 ����;.�) 
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429761  Advanced Power System Protection        4(4-0-8) 

Prerequisite:  429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Principles of power system protection; fault location techniques; protection of reactive power 

compensators; protection against abnormal system frequency; protection schemes for stability 
improvement; digital and intelligent protection; reliability of protection system  
Course Outline 

1.    Principles of power system protection     (6 hours) 
2.    Fault location techniques       (6 hours) 
3.    Protection of reactive power compensators    (4 hours) 
4. Protection against abnormal system frequency     (4 hours) 
5. Protection schemes for stability improvement    (4 hours) 
6. Digital and intelligent protection      (8 hours) 
7. Reliability of protection system       (10 hours) 
8. Discussion on recent topics in power system protection   ( 6 hours) 

 

429762  ,�	�F����	)	��������ก'���          4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
: 429601 %-��0����&��0�ก��.@AAB�'�<��� 	���@�/�����$���8�ก��'����� 
��0�ก��.@AAB� 

;%����/��'���"��@AAB�ก)�
��; 	
�กก��:�<�a��'��*0�2a0����&; ก��!����'��ก��
@AAB�; !��8)�
��ก��!'��'��!
"�
��`�<�'��@A*��<���/�; ก�����!
"ก��8���ก)�
��@AAB�]��
��`�<�
'��@A���@.�.�ก��%��%$.; ก��*'/�#1��"�����8���ก)�
��@AAB�!��*�+� 
������������� 

1. ;%����/��'���"��@AAB�ก)�
��; 	
�กก��:�<�a��'��*0�2a0����&  (8 ����;.�) 
2. ก��!����'��ก��@AAB�       (8 ����;.�) 
3. !��8)�
��ก��!'��'��!
"�
��`�<�'��@A*��<���/�    (8 ����;.�) 
4. ก�����!
"ก��8���ก)�
��@AAB�]��
��`�<�'��@A���@.�.�ก��%��%$.  (8 ����;.�) 
5. ก��*'/�#1��"�����8���ก)�
��@AAB�!��*�+�     (8 ����;.� 
6. �9�����	��'/�
���$�]��/��*0�2a0����&�"��@AAB�ก)�
��   (8 ����;.�) 
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429762  Power System Economics         4(4-0-8) 

Prerequisite: 429601 Advanced Electrical Engineering Mathematics or Consent of the School 
Structure of electric power system; basic concepts from economics; deregulation of electric 

utilities; competition models and power market fundamentals; power distribution and transmission in 
a deregulated market; transmission open access 
Course Outline 

1. Structure of electric power system; basic concepts from economics  (8 hours) 
2. Deregulation of electric utilities      (8 hours) 
3. Competition models and power market fundamentals   (8 hours) 
4. Power distribution and transmission in a deregulated market   (8 hours) 
5. Transmission open access      (8 hours) 
6. Discussion on recent topics in power system economics   (8 hours) 

 

105741  �:��ก�)�4 ,-	234 ,	6 4(�p�- 1                                                                           4(4-0-8) 

���� !�! ก#	
  :   105614 :
0����&@AAB� 	���;��%��.*	7����'����'�����A+��ก�& 
                ���������<8"!�"�)�*ก����ก��A+��ก�&:�<�a��'��*%�����*�����$9�%!
"��ก�ก*ก7���$9�% 
�_����	
�กก��'��ก��*�����$9�%!
"�Y2?�ก��*�����$9�%�/��%��.#������$ A+��ก�&'��*%�����*���
��$9�%!��������!
"*%�����*�����$9�%!����ก
. ��.��<���ก�ก*ก7���$9�% 01ก2�:
0����&*���
*�/�'��
)���$9�%]�*%�����*�����$9�%*:����)�%��.*'/�]8A+��ก�&'��ก��*�����$9�% !
":Y��ก��.
'����$9�%.���"8$������9��]�/���_�:
'�����.!.�*	
7ก@AAB�9��]�*%�����*�����$9�% 
������������� 

1. �������$�:
0����&@AAB�!
"�Y2?���.:��_9�::�*02                       (2 ����;.�) 
2.  �����)� : 9�:��.'��*%�����*�����$9�%                                                        (2 ����;.�) 
3. *%�����*�����$9�%!��������                                                                   (4 ����;.�) 
4. *%�����*�����$9�%!����ก
.                                                                         (6 ����;.�) 
5.  A+��ก�&:�<�a��'����$9�%.���"8$]����.!.�*	
7ก@AAB�                             (4  ����;.�) 
6. :
0����&*���*�/�'��
)���$9�%                                                                    (8  ����;.�) 
7.  ��ก�ก*ก7���$9�%!
"�"��ก�����
)���$9�%!��*�[�%��                            (4  ����;.�) 
8.  ก����ก��]�:
0����&'��
)���$9�%     (4  ����;.�) 
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9.  ก��*�����$9�%�/��%��.#������$      (6  ����;.�) 
10. ���!��'��
)���$9�%       (4  ����;.�) 
11. ���������'��
)���$9�%       (2  ����;.�) 
12.  ���ก\ก��-&!����.ก
$�.      (2  ����;.�) 

 
105741  Accelerator Physics I       4(4-0-8) 

Prerequisite: 105614 Electrodynamics or consent of the School of Physics  
             The course demonstrates basic physics of particle accelerators and storage rings. Principles 
of charged particle acceleration and theory of RF acceleration are introduced. Physics of linear 
accelerators, circular accelerators and storage rings are then explored. Linear dynamics of charge 
particle beam is investigated to give basic understanding of the physics of particle acceleration and 
behaviors of charged particles under influence of linear magnetic fields of accelerator elements. 
Course Outline 

      1.    Brief review of classical electrodynamics and special relativity                        (2 hours) 
      2.    Introduction: Overview of particle accelerators                                                 (2 hours) 
      3.    Linear accelerators                                                                                              (4 hours) 
      4.    Circular accelerators                                                                                            (6 hours) 
      5.    Fundamentals of charge particles in electromagnetic fields                                (4 hours) 
      6.    Linear beam dynamics                                                                                         (8 hours) 
      7.    Storage ring and periodic focusing system                                                          (4 hours) 
      8.    Perturbations in beam dynamics                                                                          (4 hours) 
      9.    RF acceleration                                                                                                    (6 hours) 
      10.  Particle beam parameters                                                                                     (4 hours) 
      11.  Beam lifetime                                                                                                       (2 hours) 
      12.  Collective phenomena                                                                                          (2 hours) 
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429810 ก�	�<ก��4��	�        5(5-0-10) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 01ก2�%/�%�/��/����*��]�	��'/������]8 ก���)�*����
ก��01ก2�]���'����%��.����ก�� 
9��]�9�%ก��01ก2����
��"*���� 
 

429810 Independent Study       5(5-0-10) 

Condition: Consent of the School  
 This course is for students to individually acquire knowledge of their research interests. 
Students are required to present their works in one term in an organized publication format. 
 

429891 
�*+�(�!(I)�������� ก(1)      (45 �(6
+ก��) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����8���/�b���*:���8��*����.'1<�*�[��������:�_&.	���-=�� `1��*�[������<�	.���.%��.
�/��ก��'��	
�ก���.	���-=�� ����/
��"*��������)�*�78ก��01ก2����������*�����<� 
 

429891 Master Thesis (I)       (45 credits) 

Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a Master thesis in the fulfillment of 
the requirement for the Master�s degree.  
 

429892 
�*+�(�!(I)�������� ก(2)      (20 �(6
+ก��) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����8���/�b���*:���8��*����.'1<�*�[��������:�_&.	���-=�� `1��*�[�����	�1��'��	
�ก���
.	���-=�� 
 
429892 Master Thesis (II)       (20 credits) 
Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a Master thesis in the partial 
fulfillment of the requirement for the Master�s degree.  
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429894 
�*+�(�!(I)����������� ��� 1      (60 �(6
+ก��) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����8���/�b���*:���8��*����.'1<�*�[��������:�_&�$2?���-=�� `1��*�[������<�	.���.%��.
�/��ก��'��	
�ก����$2?���-=�� ����/
��"*��������)�*�78ก��01ก2�.	���-=��.�!
/�*�����<� 
 
429894 Doctoral Thesis (I)       (60 credits) 

Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a Doctoral thesis in the fulfillment of 
the requirement for the Doctoral degree. 429894 is for Master�s degree holders.  
 

429895 
�*+�(�!(I)����������� ��� 2      (60 �(6
+ก��) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����8���/�b���*:���8��*����.'1<�*�[��������:�_&�$2?���-=�� `1��*�[�����	�1��'��	
�ก���
�$2?���-=�� ����/
��"*��������)�*�78ก��01ก2����������*�����<� 
 
429895 Doctoral Thesis (II)       (60 credits) 

Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a Doctoral thesis in the partial 
fulfillment of the requirement for the Doctoral degree. 429895 is for Bachelor�s degree holders. 
 
429896 
�*+�(�!(I)����������� ��� 2      (45 �(6
+ก��) 

����	
��: @�/�����$���8�ก��'�������0�ก��.@AAB� 
 �����8���/�b���*:���8��*����.'1<�*�[��������:�_&�$2?���-=�� `1��*�[�����	�1��'��	
�ก���
�$2?���-=�� ����/
��"*��������)�*�78ก��01ก2�.	���-=��.�!
/�*�����<� 
 
429896 Doctoral Thesis (II)       (45 credits) 

Condition: Consent of the School  
 Original research work leading to the preparation of a Doctoral thesis in the partial 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วาดวยการศึกษาข้ันบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

       
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาใหเหมาะ 
สมย่ิงขึ้น ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2550  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคําแนะนําของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จึงออกขอบังคับไว
ดังตอไปนี้ 
  
 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ.2550" 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแต ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "อธิการบดี"     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สํานักวิชา"     หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สาขาวิชา"     หมายถึง สาขาวิชาในสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย  
            เทคโนโลยีสุรนารี 
   "คณบดี"      หมายถึง คณบดีสํานักวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 
 
   "หัวหนาสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหนาสาขาวิชาตนสังกัดของนักศึกษา 
    "รายวิชา"      หมายถึง วิชาท่ีเปดสอนตามหลักสูตรตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยีสุรนารีโดยไมนับรวมวิทยานิพนธ  

   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท"   หมายถึง คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังใหเปนผูสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท 

   "คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก"   หมายถึง คณาจารยท่ีสภาวิชาการแตงต้ังใหเปนผูสอน 
              ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก 

   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ียังสอบ
วัดคุณสมบัติไมผาน 

   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"  หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีสอบวัด
คุณสมบัติผานแลว 

 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีท่ีมีปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 
 ขอ 6 นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีไมขัดหรือ 
    แยงกับขอบังคับนี้  
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หมวด 1 

การรับเขาศึกษา 

 
 ขอ 7 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา    
   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเทาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

   7.2 หลักสูตรปริญญาโท 
7.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 
     รับรองหรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจาก 
   สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง และตองมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
7.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือ 

    7.2.3 หากไมเปนไปตามขอ 7.2.2 ตองมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญา
       โทท่ีจะเขาศึกษาไมตํ่ากวา 2.75 หรือเทียบเ ทา หรือมีประสบการณการทํางานในสาขาวิชา
       ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีจะเขาศึกษา  โดยมีหนงสือรับรองจากหนวยงานหรือจาก 
       ผูบังคับบัญชาวามีศักยภาพท่ีจะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได 
   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษา 
    ขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองและตองมีคุณสมบัติอ่ืน
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
   7.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    7.4.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ 

     การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
    7.4.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือ 
       สถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จ  
       การศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรองใน 
         สาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกท่ีจะเขาศึกษา โดยมีแตมระดับ 
         คะแนนเฉล่ียสะสมนับถึงภาคการศึกษากอนสุดทายไมตํ่ากวาเกณฑเกียรตินิยมของสถาบัน
       ท่ีกําลังศึกษา 
    7.4.3 ผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีเนนเฉพาะการทําวิจัยตองเปนผูสําเร็จการศึกษา 
         ขั้นปริญญาโทท่ีมีการทําวิทยานิพนธ  และมีประสบการณวิจัยในสายงานโดยมีผลงาน 
         วิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีสาขาวิชายอมรับ  

7.5 ไมเคยถูกคัดช่ือออกจากการเปนนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 
   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

7.7 ผูสมัครเขาศึกษาทุกหลักสูตรขางตน ตองไมเปนผูพนสถานภาพนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาเพราะ
ยังไมสําเร็จการศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาสูงสุดแลวในหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีจะเขาศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดขางตนไดเปนกรณีไป 

 
 ขอ 8 การรับเขาศึกษา 

8.1 การพิจารณารับเขาศึกษากระทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกซ่ึงแตงต้ังโดยคณบดีตามคําแนะนําของ
สาขาวิชาท่ีรับผิดชอบหลักสูตร 

8.2 วิธีการคัดเลือกเขาศึกษาอาจใชวิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีคณบดี
เห็นชอบตามคําแนะนําของสาขาวิชา  
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8.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูอนุมัติการรับเขาศึกษาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ     
คัดเลือก  

8.4 การรับเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ท่ีเนนเฉพาะการวิจัยเพื่อทํา
วิทยานิพนธ ตองไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีท่ีผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นวาผูสมัครเขาศึกษาขั้นปริญญาเอกมีความ
พรอมทางวิชาการยังไมเพียงพอสําหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  สาขาวิชาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณารับผูนั้นเขาศึกษาขั้นปริญญาโทในหลักสูตรท่ีผู
นั้นสมัครเขาศึกษาก็ได 

 
 ขอ 9 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา    
   9.1 ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอยางสมบูรณเมื่อมหาวิทยาลัยได 
         ขึ้นทะเบียนผูนั้นเปนนักศึกษาแลว 
   9.2 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 
 

หมวด 2 

สถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 10 สถานภาพนักศึกษา    
   10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา  หมายถึง  ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาโดยมีเงื่อนไขให

ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเขา 
   10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะไดรับการพิจารณาใหเปล่ียนสถานภาพเปนนักศึกษาสามัญเมื่อ 
    ผานเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามท่ีกําหนดดังนี้ 

10.2.1 สอบไดรายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษา
โดยมีแตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 2.50 ซ่ึงรายวิชาเหลานี้จะไมนําไปคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมและไมนับรวมเปนหนวยกิตสอบได 

10.2.2 สอบไดรายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนตามเงื่อนไขใหทดลอง
ศึกษาโดยมีแตมระดับคะแนนไมตํ่ากวา 3.00  

 
 

หมวด 3 

ระบบการศึกษา 

 
 ขอ 11 ระบบการศึกษา 

11.1 เปนระบบเรียนเก็บหนวยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา 
         แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห 
11.2 หนวยกิต หมายถึง หนวยนับท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหนวยกิต 1  
         หนวยกิตมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา ใชเวลาไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง ตอภาค
การศึกษา 

11.2.2 การปฏิบัติการ  การทดลอง  การฝก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา  ใชเวลาไมนอย
กวา 24 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา  

11.2.3 การคนควาอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ ใชเวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใชเวลาไมนอยกวา 36 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

   11.3 หนวยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา 
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   11.4 หนวยกิตรายภาค  หมายถึง  จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับ 
            ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หนวยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมกันท้ังหมดของทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับ 
    ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซํ้าใน 
    รายวิชาใด ใหนับจํานวนหนวยกิตสะสมจากจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
    ในครั้งสุดทายเพียงครั้งเดียว 
   11.6 หนวยกิตสอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับระดับคะแนน 
    ตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีมีผลการสอบ  "ผาน"   
    หรือ  "ดีมาก" 
 
 

หมวด 4 

ประเภทและโครงสรางของหลักสูตร 

 
 ขอ 12 ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ 
            ความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้นปริญญาตรี
    แตตํ่ากวาขั้นปริญญาโท 
   12.2 หลักสูตรปริญญาโท เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพและการ
    วิจัยในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาตรีแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก โดยมุงผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ
    ท่ีมีความรูในเนื้อหาวิชาพรอมท้ังความสามารถในการวิจัยหรือคนควาอิสระ 
   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทาง 
    วิชาการ ความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกวาขั้น
    ปริญญาโทแตตํ่ากวาขั้นปริญญาเอก 
   12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและการวิจัย 
            ในระดับท่ีสูงกวาขั้นปริญญาโท โดยมุงผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ 
             ระดับสูง โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถในการวิจัยอยางอิสระเพื่อบุกเบิกแสวงหาความรูใหม 
             และเพื่อสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 
 ขอ 13 โครงสรางของหลักสูตร 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   13.2 หลักสูตรปริญญาโท   
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 45 หนวยกิต มีแผนการศึกษาใหเลือก 
    2 แผน ดังตอไปนี้ 
 
    (1) แผน ก : เนนการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 
         แบบ ก 1 :  การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ จํานวนไมนอยกวา 45 หนวยกิต โดยไมตอง 

           มีการศึกษารายวิชา  ท้ังนี้สาขาวิชาจะกําหนดใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรม
         ทางวิชาการอ่ืนโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได โดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
           กําหนด 

        แบบ ก 2 :  การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ ซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต  และ
              การศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมท้ังหมด
             ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 
    (2) แผน ข :  เนนการศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ มีเปาหมายเพื่อผลิตนักวิชาการ 
                 และนักวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความรูกวางขวางและสามารถนําไปประยุกตในการ 
         ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น เนื้อหาของหลักสูตรประกอบดวยการศึกษา  
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         รายวิชาไมนอยกวา 38 หนวยกิตและการคนควาอิสระหรือการทําโครงการปญหา
         พิเศษท่ีเทียบคาไดไมนอยกวา 4 หนวยกิต แตไมเกิน 7 หนวยกิต โดยมีจํานวน 
                  หนวยกิตรวมท้ังหมดไมนอยกวา 45 หนวยกิต แผนนี้ใชกับแตเฉพาะสาขาวิชาท่ีมี
         ความขาดแคลนบุคลากรเทานั้น การเปดรับนักศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจาก
         สภาวิชาการ 
   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
   13.4 หลักสูตรปริญญาเอก 
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 60 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญา 
            โทและไมนอยกวา 90 หนวยกิตสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี มีแบบการศึกษาใหเลือก
    2 แบบ ดังตอไปนี้ 
 
    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธโดยไมตองศึกษารายวิชา แตสาขาวิชาอาจกําหนด 
                ใหเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไมนับหนวยกิตดวยก็ได 
        โดยตองไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
       แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 60  
                     หนวยกิต  
           (2) แบบ 2 : เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  
         แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาโทตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบได 

        ไมนอยกวา 45 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
     แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีจบการศึกษาขั้นปริญญาตรีตองทําวิทยานิพนธท่ีมีคาเทียบได  

           ไมนอยกวา 60 หนวยกิต และศึกษารายวิชาไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
        ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และ 2.2  ตองมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นตํ่า เทากัน 
 
 

หมวด 5 

การลงทะเบียนเรียน 

 
 ขอ 14 การลงทะเบียนเรียน 
   14.1 นักศึกษาใหม ในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัย 
            กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการเขาเปนนักศึกษา และจะถูกถอนช่ือออกจากทะเบียน 
   14.2 นักศึกษาปจจุบัน  ตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะไมมี 
    สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   14.3 นักศึกษาปจจุบันท่ีมิไดลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตองไดรับอนุมัติ 
            ใหลาพักการศึกษาตามขอ 34 และตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา มิฉะนั้น 
            จะพนสถานภาพนักศึกษา 
   14.4 นักศึกษาปจจุบันท่ีลงทะเบียนครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนดแลว แตยังไมสําเร็จการศึกษา 
            ตองขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พรอมชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา และคา 
            ธรรมเนียมอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

14.5 จํานวนหนวยกิตเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนดังตอไปนี้ 
14.5.1 หนวยกิตเรียนตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษาตามขอ 10.2.1 และ 10.2.2 ใหนับเปน

หนวยกิตเรียนดวย 
14.5.2 หนวยกิตในการรวมเรียน ใหนับเปนหนวยกิตเรียนดวย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซํ้า 
    14.6.1 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ตองลงทะเบียนเรียน 
             รายวิชานั้นซํ้าอีก  จนกวาจะไดรับระดับคะแนน A B+ B C+ C หรือ S 
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    14.6.2 นักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียน 
             รายวิชานั้นซํ้าอีกเพื่อใหไดระดับคะแนน  A B+ B C+ C หรือ S หรือเลือกลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและโดย 
            อนุมัติของหัวหนาสาขาวิชา การลงทะเบียนดังกลาวน้ีใหใชระดับคะแนนตัวอักษรท่ี 
            ไดรับครั้งสุดทายสําหรับการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

14.7.1 นักศึกษาท่ียังไมไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธ สามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธได
ไมเกิน 3 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา  

14.7.2 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธแลว ตองลงทะเบียนวิทยานิพนธไมเกิน 15 
หนวยกิตตอภาคการศึกษา   

14.7.3 ในกรณีท่ีหนวยกิตวิทยานิพนธท่ีเหลือมากกวาท่ีกําหนดในขอ 14.7.2 ใหลงทะเบียน
เรียนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดได 

   14.8 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรและประกาศของมหาวิทยาลัย 
    และตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
    14.9 นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากท่ีกําหนดในหลักสูตรและท่ีไมเปนเงื่อนไข 

            ใหทดลองศึกษาตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา พรอมท้ังไดรับความเห็นชอบจาก 
    อาจารยท่ีปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารยผูสอน และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 
            ท้ังนี้การประเมินผลการศึกษาจะเปนระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U เทานั้น และใหนับเปน 
    หนวยกิตเรียนดวย 

14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเปนผูรวมเรียนในบางรายวิชาก็ได โดยตองลงทะเบียนเรียน 
           รายวิชานั้นตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจไดรับอนุญาตจากสภาวิชาการให

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเพื่อนําหนวยกิตและผลการศึกษาไปเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตนสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและสภาวิชาการ
ใหลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวาเอ้ือตอ
การทําวิทยานิพนธ  เพื่อเทียบโอนจํานวนหนวยกิต และผลการศึกษามาเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตร 

14.13 จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาตามขอ 14.12 ตองไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู โดยไมนับรวมหนวยกิตวิทยานิพนธ 

14.14 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาท่ีเปดใหลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามประกาศของ
 มหาวิทยาลัย 

 
 ขอ 15 การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา 
   15.1 การขอเพิ่มรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
   15.2 การขอลดรายวิชา ใหกระทําไดภายใน 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะไมมีการ 
    บันทึกรายวิชาท่ีลดในใบแสดงผลการศึกษา 
   15.3 การขอถอนรายวิชา ใหกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา แตไมเกิน 10 สัปดาห
    แรกของภาคการศึกษา ท้ังนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาท่ีถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
   15.4 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา การขอถอน 
            รายวิชาตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและ 
    อาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
 
 
 
 
 



 

 118

หมวด 6 

ระยะเวลาการศึกษา 

 
 ขอ 16 ระยะเวลาการศึกษา 
   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไมเกิน 9 ภาคการศึกษา 
   16.2 หลักสูตรปริญญาโท ไมเกิน 15 ภาคการศึกษา  
   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไมเกิน  9  ภาคการศึกษา 
   16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไมเกิน 18 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาโท และ             
    ไมเกิน 24 ภาคการศึกษาสําหรับผูท่ีศึกษาตอจากขั้นปริญญาตรี 

16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาใหนับจากภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา ผูท่ียังไมสําเร็จการศึกษาเมื่อ
ครบกําหนดเวลาดังกลาวนี้จะพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ กรณีนักศึกษาไดรับอนุมัติให
ยายสาขาวิชา หรือไดรับอนุมัติใหเปล่ียนระดับการศึกษา  ใหเริ่มนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแตภาค
การศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาหรือในชวงปดภาค
การศึกษา ใหนับภาคการศึกษาถัดไปเปนภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุมัติ แตท้ังนี้ระยะเวลาท่ีศึกษา
รวมท้ังส้ินตองไมเกินกวาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

หมวด 7 

ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
   17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา ใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นเปนดรรชนี

ผลการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร   ผลการประเมินขั้น  แตมระดับคะแนน  
 
     A       ดีเย่ียม 4.00 
     B+      ดีมาก 3.50 
     B       ดี 3.00 
     C+      ดีพอใช 2.50 
     C       พอใช 2.00 
     F       ตก 0 
 
 ในกรณีท่ีไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นดังขางตนได ใหใชระดับคะแนน
ตัวอักษรตอไปนี้ 
 
   ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย 
     I     การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
     M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
     P     การสอนยังไมส้ินสุด (In progress) 
     S     ผลการประเมินเปนท่ีพอใจ (Satisfactory) 
     ST    ผลการประเมินเปนท่ีพอใจสําหรับรายวิชาท่ีเทียบโอน 
          (Satisfactory, Transferred credit) 
     U     ผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ (Unsatisfactory) 
     V     ผูรวมเรียน (Visitor) 
     W    ไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชา (Withdrawal) 
     X     ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
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   17.2 การใหระดับคะแนนตัวอักษร 
    17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปนลําดับขั้น 
(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ท่ีศูนยบริการการศึกษาไดรับแจงการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวกอนส้ินสุด 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป 
(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก P หรือ X 

    17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามขอ 17.2.1 ใหใชกับกรณีตอไปนี้ดวย 
(1) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการลงโทษใหไดระดับคะแนน F ตามขอ 

35.1 
(2) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีท่ีไมไดรับแจงจาก

สํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาถัดไป 
    17.2.3 ระดับคะแนน I ใหใชกับกรณีตอไปนี้ 

(1) นักศึกษาปวย อันเปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบไดโดยไดปฏิบัติถูกตองตามขอ 33  
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัยและไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชา 
(3) นักศึกษาทํางานท่ีเปนสวนประกอบของการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารย

ผูสอนโดยความเห็นชอบของหัวหนาสาขาวิชา เห็นวาสมควรใหชะลอการวัดผล
การศึกษา 

    17.2.4 ระดับคะแนน M ใหใชกับกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบ แตยังไมสามารถแสดงหลักฐาน 
             ท่ีสมบูรณในการขาดสอบได 
    17.2.5 ระดับคะแนน P ใหใชกับรายวิชาท่ีมีการสอน การวิจัย การทําวิทยานิพนธหรือการทํา 
             โครงงานท่ีตอเนื่องลํ้าเขาไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมีความกาวหนาเปนท่ีพอใจ 
             เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น 
    17.2.6 ระดับคะแนน S, U ใหใชกับกรณีท่ีผลการประเมินเปนท่ีพอใจหรือไมพอใจตามลําดับ      

ในรายวิชาตอไปนี้ 
(1) รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนดไววา ใหประเมินผลเปน S, U 
(2) รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามขอ 14.9 
(3) เปนการเปล่ียนระดับคะแนนจาก M, P หรือ X 

17.2.7 ระดับคะแนน ST ใหใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชา 
17.2.8 ระดับคะแนน V ใหใชกับรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน

โดยไดเขาช้ันเรียนเปนเวลารวมท้ังส้ินไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และ
อาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไดเรียนดวยความต้ังใจ 

17.2.9 ระดับคะแนน W จะกระทําไดหลังจาก 5 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาในกรณีตอไปนี้ 
(1) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 15.4 
(2) นักศึกษาปวยจนไมสามารถเขาสอบได โดยไดปฏิบัติถูกตองตามขอ 33 และ

หัวหนาสาขาวิชามีความเห็นรวมกันกับอาจารยผูสอนวาสมควรใหถอนรายวิชานั้น 
(3) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลตามขอ 34.1 หรือ 34.2 
(4) นักศึกษาถูกส่ังใหพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ดวยเหตุผลอ่ืนนอกเหนือจาก

ท่ีระบุไวในขอ 35.1 
(5) หัวหนาสาขาวิชาอนุมัติใหเปล่ียนระดับคะแนนจาก  I  ท่ีไดรับอนุมัติตามขอ

17.2.3 (1) และ (2) เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันพนวิสัยนั้นยังไมส้ินสุด 
(6) รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียนตามขอ 14.10 

และไดเขาเรียนเปนเวลารวมท้ังส้ินนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด หรือ
อาจารยผูสอนวินิจฉัยวาไมไดเรียนดวยความต้ังใจ 

(7) รายวิชาท่ีนักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 
17.2.10 ระดับคะแนน X ใหใชกับเฉพาะรายวิชาท่ีศูนยบริการการศึกษายังไมไดรับรายงานผลการ

ประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกําหนดเวลา 
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หมวด 8 

การควบคุมการศึกษา 

 
 ขอ 18 คณาจารยบัณฑิต 
   18.1 คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมี
ประสบการณดานการสอน 

18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  มีประสบการณ
ดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

18.1.3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

18.1.4 เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ
กัน ในกรณีท่ีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.2 คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังนี้ 
18.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน มีประสบการณ

ดานการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัย
ท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

18.2.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันมาอยางนอย 5 ป ในกรณีท่ีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.3 คณาจารยบัณฑิตยอมสามารถสอนในระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวาระดับการสอนท่ีไดรับอนุมัติใหสอน 
 
 ขอ 19 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไป 

19.1 ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 
19.2 มีหนาท่ีใหคําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการศึกษาของนักศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและ

ระเบียบขอบังคับ 
19.3 มีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจําเปนและความเหมาะสม 
19.4 ใหหัวหนาสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปตอคณบดีเพื่อแตงต้ังโดยเร็ว  

  
 ขอ 20 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
   20.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขั้นปริญญาโท ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารยบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย ณ วันท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจาก
ผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

20.1.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ 
20.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก ตองเปนอาจารยประจําและคณาจารยบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัย ณ วันท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง และตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
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20.2.3 เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ 
20.3 หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

20.3.1 ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมท้ังปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ขณะท่ีนักศึกษาดําเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ ท้ังในเชิงวิชาการและ
เชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา และ
รายงานผลการประเมินตอหัวหนาสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาตอหัวหนาสาขาวิชา 
20.3.5 เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 ขอ 21 การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
21.1 อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธจะเปนบุคคลเดียวกันก็ได 
21.2 ใหคณบดีพิจารณาแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ    หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชากอนท่ี
นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ 

21.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมไดอีก
ไมเกิน 4 คน ซ่ึงเปนบุคคลภายใน หรือ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได ในกรณีหลังถือ
เปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนประธานกรรมการ 
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมเปนกรรมการ  

 
 ขอ 22 การรายงานความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธ 

22.1 นักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนวิทยานิพนธแลว หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาหลังลงทะเบียน
วิทยานิพนธหนวยกิตครบถวนแลว ตองรายงานความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธตาม
แบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ กอนส้ินสุดแตละภาค
การศึกษา 

22.2 ใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรายงานผลการประเมินความคืบหนาของการทําวิทยานิพนธ
 ของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษาตอหัวหนาสาขาวิชาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชา  ในกรณีท่ีผลการประเมินไมเปนท่ีพอใจ  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณา
กําหนดใหนักศึกษายุติการศึกษา 

 
 

หมวด 9 

การยายสาขาวิชา การโอนยายและการเทียบโอนรายวิชา 

 
 ขอ 23 การยายสาขาวิชา 

23.1 การยายสาขาวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากท้ังหัวหนาสาขาวิชาท่ีจะยายออกและหัวหนา
สาขาวิชาท่ีจะยายเขา  และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาท่ียายออกและยาย
เขา 

23.2 การย่ืนคํารองขอยายสาขาวิชาจะกระทําไดอยางเร็วท่ีสุดในภาคการศึกษาท่ี 2 นับแตเริ่มเขา
ศึกษาในหลักสูตร และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 

  
 ขอ 24 หลักเกณฑการโอนยายและเทียบโอนรายวิชา 

24.1 กรณียายสาขาวิชาตองโอนยายทุกรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรเดิมท่ีเปนรายวิชาในหลักสูตร
ใหม โดยใหไดระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
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24.2 กรณีนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเขาศึกษาใหม ใหสามารถ
โอนยายรายวิชาท่ีเคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาท่ีขอโอนยายตองเรียนมาแลวไมเกิน 9 
ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนยายตามขอ 24.1 นักศึกษาอาจไดรับการพิจารณาใหเทียบโอนรายวิชาท่ี
เคยเรียนและสอบไดระดับคะแนน S  หรือไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทามาแลว  ท่ีมีเนื้อหาและ
คุณภาพเหมือนหรือคลายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู  เพื่อเปนรายวิชาทดแทน
รายวิชาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู 

24.4 การโอนยายและเทียบโอนรายวิชาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหโอนยายและเทียบ
โอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา  โดยใหดําเนินการโอนยายและ
เทียบโอนใหแลวเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก  ใหกระทําไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
กิตรวมของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา  ซ่ึงไมนับรวมจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธ โดยใหโอนยาย
และเทียบโอนใหแลวเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมจากสถาบัน
เดิมไมนอยกวา 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเทา และรายวิชาท่ีขอเทียบโอนตองมีระดับคะแนน
ตัวอักษร  S  หรือไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทาและตองเรียนมาแลวไมเกิน 3 ปการศึกษา  

24.7 ใหถือวานักศึกษาสอบผานรายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนแลวโดยมีระดับคะแนนตัวอักษรเปน ST 
และใหนับรวมหนวยกิตของรายวิชานั้นเขากับหนวยกิตสอบไดของหลักสูตรท่ีนักศึกษากําลัง
ศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ใหเทียบโอนไดเฉพาะหนวยกิตของรายวิชา แตไมอนุญาตใหเทียบโอน
หนวยกิตวิทยานิพนธ 

24.9 ในการพิจารณาคําขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดใหนักศึกษาทดสอบความรูในรายวิชาท่ีขอ
เทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

24.10 การเทียบโอนรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนยายใหนํามาคิดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมดวย สวนรายวิชาเทียบโอนจะไมนํามา

คํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 
 

หมวด 10 

การเปล่ียนระดับการศึกษา 

 
 ขอ 25 การเปล่ียนระดับการศึกษา 

25.1 การเปล่ียนระดับการศึกษาอาจเปนการเปล่ียนไปสูระดับท่ีสูงขึ้นกวาเดิมหรือเปนการเปล่ียนไปสู
ระดับท่ีตํ่ากวาเดิมก็ได 

25.2 กรณีท่ีอยูในขายท่ีจะเปล่ียนระดับการศึกษาได ไดแก 
25.2.1 นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก ท่ีไดรับทุนใหเขาศึกษาในขั้นปริญญาเอก 
25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติท่ีจัดขึ้นสําหรับนักศึกษาขั้น

ปริญญาเอก 
25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติอาจไดรับการเสนอจาก

สาขาวิชาตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพื่อพิจารณาใหเขาศึกษาในขั้นปริญญาโท
แทนก็ได 

25.3 การเปล่ียนระดับการศึกษา จะกระทําไดแตเฉพาะเมื่อไมมีการเปล่ียนแปลงสาขาวิชา โดย
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติแลวแจงสภาวิชาการเพื่อทักทวง 
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หมวด 11 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
 ขอ 26 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

26.1 การประเมินผลการศึกษาใหกระทําเมื่อส้ินสุดการศึกษาแตละภาคการศึกษา 
26.2 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉล่ีย 

26.2.1 แตมระดับคะแนนเฉล่ียรายภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวาง
หนวยกิตกับแตมระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวต้ังแลวหารดวย
ผลรวมของจํานวนหนวยกิตของรายวิชาเหลานั้น 

26.2.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ใหคํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาท่ีกําลังคิดคํานวณ 
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางหนวยกิตกับแตมระดับคะแนนท่ีนักศึกษาไดรับในแต
ละรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดทายเปนตัวต้ัง แลวหารดวยจํานวนหนวยกิต
สะสม 

 
 ขอ 27 การสอบประมวลความรู (Comprehensive examination)  

27.1 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ตองสอบผานการ
สอบประมวลความรู เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนําหลักวิชาการและ
ประสบการณการเรียนไปประยุกตในการปฏิบัติงานหรือการคนควาวิจัย 

27.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ตองสอบประมวลความรูใหแลวเสร็จสมบูรณภายใน 
4 ภาคการศึกษา นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษาหากมี
เหตุผลและความจําเปนใหขยายเวลาได  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.3 นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงตอง
สอบประมวลความรู เมื่อมีหนวยกิตสอบไดครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและตองสอบไดและ
แลวเสร็จสมบูรณภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาท่ีมีหนวยกิตสอบไดครบถวน
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา หากมีเหตุผลและความจําเปนใหขยาย
เวลาได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.4 การสอบประมวลความรู อาจเปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองอยาง 
27.5 การจัดใหมีการสอบประมวลความรูเปนหนาท่ีของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง  

เปนอยางนอย การสอบแตละครั้งใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งแตงต้ังโดยคณบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.6 คณะกรรมการสอบประมวลความรูประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชา
มอบหมายเปนประธานกรรมการ  และคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโทขึ้นไป จํานวนไมนอย
กวา 3 คน แตไมเกิน 5 คนเปนกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนกรรมการดวยก็ได 

27.7 คณะกรรมการสอบประมวลความรูตองดําเนินการสอบตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชากําหนด และตองรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา ภายใน 1 สัปดาห นับ
จากวันท่ีเสร็จส้ินการสอบ 

27.8 การรายงานผลการสอบประมวลความรู ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร S  เมื่อสอบได และ U เมื่อ
สอบตก 

27.9 ผูท่ีสอบตกในการสอบประมวลความรูครั้งแรก จะสอบใหมไดอีกเพียงหนึ่งครั้ง  การสอบตกเปน
ครั้งท่ีสองจะเปนผลใหผูนั้นพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีท่ีสอบตก ใหบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งท่ีมีผลตอสถานภาพของ
นักศึกษา 
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 ขอ 28 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  

28.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ เพื่อวัดความรูความสามารถในหลัก
วิชาการ และการดําเนินการวิจัยโดยอิสระเพื่อเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอก 

28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ตองสอบวัดคุณสมบัติผานและแลวเสร็จสมบูรณภายใน 6 ภาค
การศึกษา  นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ  
หากมีเหตุผล     และความจําเปนใหขยายเวลาไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
สํานักวิชา  ท้ังนี้ยกเวนผูท่ีสอบวัดคุณสมบัติ ตามขอ 28.3.2  

28.3 ผูมีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติไดแก 
28.3.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ท่ีมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต และได

แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3.50 หรือนักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 ท่ี
มีผลงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธซ่ึงมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับ
ปริญญาเอกได  ในกรณีหลังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาและแจงใหสภาวิชาการเพื่อทักทวง  และท้ัง 2 กรณีนี้  ตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรูแลว  โดยใหถือวาผลการสอบผานวัดคุณสมบัตินี้ เปนการสอบผานวัด
คุณสมบัติขั้นปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเปนการสอบขอเขียน หรือการสอบปากเปลา หรือท้ังสองอยางก็ได 
28.5 การจัดใหมีการสอบวัดคุณสมบัติเปนหนาท่ีของสาขาวิชา  และควรจัดภาคการศึกษาละหนึ่งครั้งเปน

อยางนอย การสอบแตละครั้งใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตงต้ังโดยคณบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

28.6 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชา
 มอบหมาย เปนประธานกรรมการ และคณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอกจํานวนไมนอยกวา 3 คน 
แตไมเกิน 5 คนเปนกรรมการ  จะมีบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไมเกิน 2 คนโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนกรรมการดวยก็ได 

28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติตองดําเนินการสอบตามวันและเวลาท่ีคณะกรรมการ
 ประจําสํานักวิชากําหนด  และตองรายงานผลการสอบตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
 ภายใน 1 สัปดาห นับจากวันท่ีเสร็จส้ินการสอบ 

28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ใหใชระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได  และ U
 เมื่อสอบตก 

28.9 ใหถือวานักศึกษาขั้นปริญญาเอกท่ีสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติเปนนักศึกษาปริญญาเอก ท่ีมี
สิทธิเสนอวิทยานิพนธเพื่อขอรับปริญญาเอก 

28.10 นักศึกษาตามขอ 28.3.1 ท่ีสอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหมไดอีกเพียง
หนึ่งครั้ง  การสอบตกเปนครั้งท่ีสอง จะยังผลใหพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ  เวนแต
ไดรับอนุมัติใหเปล่ียนระดับการศึกษาตามขอ 25.2.3 

28.11 นักศึกษาตามขอ 28.3.2  จะสอบไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
28.12 ในกรณีสอบตก ใหบันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งท่ีมีผลตอสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 29 การขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธ 
   29.1 วิทยานิพนธขั้นปริญญาโท 
    นักศึกษาตองขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธตอสาขาวิชา โดยสาขาวิชาตองเสนอขอ

ความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  
และตองไดรับอนุมัติภายใน  5 ภาคการศึกษา  นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะพน
สถานภาพนักศึกษา  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได
ตามความจําเปน 
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  29.2 วิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก 
    นักศึกษาตองขอความเห็นชอบโครงรางวิทยานิพนธตอสาขาวิชา  โดยสาขาวิชาตองเสนอขอ

ความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําสํานักวิชา  
และตองไดรับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษา  นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา  มิฉะนั้นจะ
พนสถานภาพนักศึกษา  ท้ังนี้ คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได
ตามความจําเปน 

   29.3   คณะกรรมการพิจารณาโครงรางวิทยานิพนธอาจใชโครงสรางและคุณสมบัติเชนเดียวกับ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

29.4    ภาษาท่ีใชในการเขียนวิทยานิพนธอาจเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศก็ได ท้ังนี้ นักศึกษา 
         ตองแสดงความจํานงท่ีชัดเจนวาจะเขียนเปนภาษาใดในคราวเดียวกันกับการขออนุมัติโครงราง 
          วิทยานิพนธ 
 

 ขอ 30 การสอบวิทยานิพนธ 
   30.1 วิทยานิพนธขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซ่ึงคณบดีเปนผูพิจารณาแตงต้ังตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชา
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิอยาง
นอย 1 คนเปนกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา
แบบ ก 1  ตองเปนบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ตองมีคุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ

กัน 
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(3) เปนผูท่ีสภาวิชาการรับรองใหเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธในกรณีไม
สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว  ใหนักศึกษาย่ืน
คํารองขอสอบวิทยานิพนธตอหัวหนาสาขาวิชา  โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ หรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พรอมรางวิทยานิพนธเพื่อ
ขออนุมัติจากคณบดี  กอนวันสอบไมนอยกวา 2 สัปดาห 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองดําเนินการอยางเต็มคณะ  ถา
กรรมการมาไมครบ ใหเล่ือนการสอบออกไปจนกวากรรมการมารวมดําเนินการสอบได
อยางเต็มคณะ 

30.1.6 หากตองมีการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาผลการสอบ  ใหใชเสียงขางมากของ
คณะกรรมการสอบ 

30.2 วิทยานิพนธขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ  ซ่ึงคณบดีเปนผูแตงต้ังตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธประกอบดวย หัวหนาสาขาวิชาหรือผูท่ีหัวหนาสาขาวิชา

มอบหมาย เปนประธานกรรมการ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการจํานวนไม
นอยกวา 3 คน  แตไมเกิน  5 คน ในจํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 คน ซ่ึงเลือกสรรโดยวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ ตองมีคุณสมบัติตามขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
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(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย และมีผลงานวิจัยอ่ืน
นอกเหนือจากผลงานวิจัยท่ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

(3) เปนผูท่ีสภาวิชาการใหการรับรองเปนผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกันมาอยางนอย 5 ป ในกรณีท่ีไมสังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.2.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธเสร็จตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว  ใหนักศึกษา
ย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธตอหัวหนาสาขาวิชาโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อพิจารณานําเสนอขอ
อนุมัติจากคณบดีพรอมรางวิทยานิพนธดังกลาว กอนวันสอบไมนอยกวา 3 สัปดาห 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตองดําเนินการอยางเต็มคณะ    
ถากรรมการจํานวนดังกลาวขางตนมาไมครบในวันสอบ ใหเล่ือนการสอบออกไปจนกวา
กรรมการมารวมดําเนินการสอบไดตามท่ีกําหนด และหากตองมีการลงคะแนนเสียงเพื่อ
พิจารณาผลการสอบ ใหใชเสียงขางมากท่ีไมนอยกวา 4 เสียงในทุกกรณี 

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ  ใหเปดโอกาสใหผูไมเก่ียวของท่ีสนใจเขาสังเกตการณดวย  เมื่อการ
ซักถามของคณะกรรมการสอบส้ินสุดลงแลว ประธานกรรมการจะอนุญาตใหผูสังเกตการณ
ซักถามบางก็ได  ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําสํานักวิชาใหความเห็นวาเนื้อหาของวิทยานิพนธไม
สมควรเปดเผยท่ัวไป  อธิการบดีอาจไมอนุมัติใหเปดโอกาสใหผูไมเก่ียวของโดยตรงกับ
วิทยานิพนธเขาสังเกตการณการสอบก็ได 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ ใหใชถอยคําท่ีแสดงระดับคุณภาพของการสอบ ดังนี้ 
(1) “ดีมาก”  ซ่ึงหมายถึงสอบได และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นเปนเอกฉันทวา

ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและการตอบขอซักถามอยูใน
ระดับพอใจย่ิง และเอกสารวิทยานิพนธมีเนื้อหาสาระท่ีถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว 

(2) “ผาน” ซ่ึงหมายถึงสอบได และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นวาความสามารถของ
นักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและการตอบขอซักถามอยูในระดับพอใจ และ
เอกสารวิทยานิพนธมีเนื้อหาสาระท่ีจะตองปรับปรุงเพียงเล็กนอย 

(3) “ไมผาน” ซ่ึงหมายถึงสอบตก และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมีความเห็นวา
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธและ/หรือในการตอบขอซักถามอยู
ในระดับไมพอใจ 

30.5 ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ   ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแจง
นักศึกษาใหดําเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  พรอมกับแจง
กําหนดเวลาท่ีจะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จดวย ท้ังนี้ นักศึกษาตองย่ืนคําขอสอบ
วิทยานิพนธครั้งท่ี 2 เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาว 

30.6 การสอบตกวิทยานิพนธเปนครั้งท่ี 2 ถือเปนการพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนคนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมิได 
30.8 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธตามคําแนะนําของ

สาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 

 ขอ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ การสงวิทยานิพนธ และการตีพิมพวิทยานิพนธ 
31.1 นักศึกษาตองสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจํานวนเลม ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก  ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย

ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
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31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ท่ี
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของมารวมกล่ันกรอง (peer review) 
กอนการตีพิมพและเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

 ขอ 32 การสอบภาษาตางประเทศ  
32.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทุกคนตองสอบภาษาตางประเทศ ใหอยูในระดับผานตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด กรณีท่ีสอบไมผานอาจขอสอบใหมได ท้ังนี้ตองสอบใหผานภายใน 9 ภาคการศึกษา 
นับแตภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

32.2 สภาวิชาการเปนผูกําหนดภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาตองสอบ ซ่ึงจะตองไมใชภาษาท่ีนักศึกษา
ใชส่ือสารเปนประจํา 

32.3 การสอบภาษาตางประเทศเปนการวัดความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจเปนหลักใหญ แต
อาจมีการวัดความสามารถดานอ่ืน ๆ ประกอบดวยก็ได สภาวิชาการจะกําหนดวิธีวัดความสามารถ
ทางภาษาตางประเทศของนักศึกษาเปนวิธีอ่ืนแทนการสอบก็ได 

32.4 ใหสภาวิชาการและคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผูแทน  จัดใหมีการสอบ
ภาษาตางประเทศตามความตองการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนอยาง
นอยและใหดําเนินการโดยคณะกรรมการ  ซ่ึงอธิการบดีเปนผูแตงต้ังโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ 

32.5 การรายงานผลการสอบภาษาตางประเทศ หรือผลการวัดความสามารถทางภาษาตางประเทศโดย
วิธีอ่ืน ใหใชระดับคะแนน S เมื่อสอบได และ U เมื่อสอบตก  การบันทึกระดับคะแนน U จะกระทํา
ครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพนสถานภาพนักศึกษาเพราะสอบไมผานการสอบภาษาตางประเทศ 

32.6 ในกรณีท่ีภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนักศึกษาตองสอบ นักศึกษาจะขอยกเวนการสอบ
โดยใชคะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนท่ีเทียบเทาแทนตามเกณฑท่ีสภาวิชาการกําหนด
ก็ได 

 
 

หมวด 12 

การลา การลงโทษ และการพนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 33 การลาปวย 

33.1 การลาปวย คือ การลาของนักศึกษาท่ีปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 
33.2 การลาปวยตามขอ 33.1 นักศึกษาตองย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห นับจาก

วันท่ีนักศึกษาเริ่มปวย  พรอมดวยใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
สถานพยาบาลอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

 
 ขอ 34 การลาพักการศึกษา 

34.1 นักศึกษาอาจย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยผานอาจารยท่ีปรึกษา  เพื่อขออนุมัติลาพัก
การศึกษาไดในกรณีตอไปนี้ 
34.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
34.1.2 ไดรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหวางประเทศ  หรือทุนอ่ืนซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
34.1.3 ปวยจนตองพักรักษาตัวตามคําส่ังแพทยเปนเวลานานเกินกวา 3 สัปดาห  โดยมี

ใบรับรองแพทยท่ีถูกตองตามขอ 33.2 
34.1.4 มีความจําเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 1 

ภาคการศึกษา และมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
34.1.5 ไมลงทะเบียนตามขอ 14.3 

34.2 นักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 หรือยังไมมีผลการเรียน แตจําเปนตองลาพัก
การศึกษา ใหย่ืนคํารองตอหัวหนาสาขาวิชาโดยเร็วท่ีสุด และใหคณะกรรมการประจําสํานักวิชา
เปนผูพิจารณาอนุมัติ 
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34.3 การย่ืนคํารองเพื่อขอลาพักตามขอ 34.1 หรือ 34.2  ใหกระทําภายใน 10 วันแรกของภาค
การศึกษา กรณีท่ียังไมลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนแลว 

34.4 การลาพักการศึกษาตามขอ 34.1 และ 34.2 ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน 
ถานักศึกษายังมีความจําเปนตองขอลาพักการศึกษาตอไปอีก ใหย่ืนคํารองใหม 

34.5 ใหถือวาระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาเปนสวนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาของนักศึกษาผูนั้น ยกเวนลาพักตามขอ 34.1.1 และ 34.1.2 

34.6 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา ยกเวนภาคการศึกษาท่ีไดชําระคา
หนวยกิตแลว มิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาท่ีมีความประสงคจะกลับเขาศึกษากอนระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ จะตองย่ืนคํารองขอ
กลับเขาศึกษาตอหัวหนาสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และแจงผลการอนุมัติใหศูนยบริการ
การศึกษาทราบกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะกลับเขาศึกษา ไม
นอยกวา 1 สัปดาห 

34.8 นักศึกษาท่ีกลับเขาศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแลวใหมีสถานภาพนักศึกษาเหมือนกับ
สถานภาพกอนไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 

 ขอ 35 การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด 
35.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดในการสอบ  หรือการทํางานใด ๆ ท่ีเปนสวนประกอบของ

การศึกษา  ใหคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีกระทําผิดระเบียบการสอบตามท่ีสภา
วิชาการแตงต้ังเปนผูพิจารณา แลวรายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษ
และแจงการลงโทษใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ 

35.2 ระยะเวลาท่ีนักศึกษาถูกส่ังพักการศึกษาใหนับรวมในระยะเวลาของการศึกษาดวย 
35.3 นักศึกษาท่ีถูกส่ังพักการศึกษาเมื่อกระทําผิดตามขอ 35.1  ตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 

นักศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีตองพักการศึกษาตามคําส่ัง ยกเวนภาคการศึกษาท่ีชําระ
คาลงทะเบียนแลวมิฉะนั้นจะพนสถานภาพนักศึกษา 

 
 ขอ 36 การพนสถานภาพนักศึกษา  
   นอกจากกรณีท่ีระบุไวในขออ่ืนแลว นักศึกษาจะพนสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้ 

36.1 เมื่อไดศึกษาครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและไดรับปริญญาตามขอ 40 แลว 
36.2 เมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีโดยคําแนะนําของหัวหนาสาขาวิชาและอาจารยท่ีปรึกษาใหลาออก 
36.3 เมื่อส้ินสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียนหรือยังไมชําระคาธรรมเนียมรักษา

สถานภาพนักศึกษา  นักศึกษาท่ีพนสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาภายใน
ภาคการศึกษานั้นได  โดยไดรับอนุมัติจากคณบดี 

36.4 เมื่อเปนนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไมเปนไปตามเงื่อนไขใหทดลองศึกษา 
36.5 เมื่อเปนนักศึกษาสามัญและมีแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 3.00 เปนเวลา 2 ภาค

การศึกษาติดตอกัน 
36.6 มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษใหพนสถานภาพนักศึกษา 
36.7 เสียชีวิต 

 

หมวด 13 

ผลประโยชนจากงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ 

 
 ขอ 37 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ 
   บรรดาลิขสิทธิ์ท่ีเกิดจากวิทยานิพนธและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 ขอ 38 สิทธิบัตร 
   บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชนเชิงพาณิชยใดท่ีเกิดจากงานวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธใหเปนไปตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 14 

การสําเร็จการศึกษา 

 
 ขอ 39 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 

39.1 เปนผูท่ีศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรนั้น  
39.2 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 39.1 และประสงคจะสําเร็จการศึกษาตองย่ืนคํารองแสดงความ

จํานงขอสําเร็จการศึกษา ตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น
จะไมไดรับการเสนอช่ือตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรใน
ภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 ท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ใน
ภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไมขอสําเร็จการศึกษา ตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษา
 ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาตามคําแนะนําของ
อาจารยท่ีปรึกษา 

39.4 ในกรณีท่ีนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 แตมิไดย่ืนคํารองแสดงความจํานงขอรับ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามขอ 39.2 หรือมิไดย่ืนคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมตามขอ 39.3  ศูนยบริการการศึกษาอาจสงรายช่ือใหสํานักวิชาเพื่อดําเนินการเสนอการ
สําเร็จการศึกษาตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา  หรือประกาศนียบัตรในภาค
การศึกษาถัดไปก็ได ท้ังนี้ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไปนั้นดวย 

 
 ขอ 40 การพิจารณาใหปริญญา และประกาศนียบัตร  

40.1 ไมมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
40.2 ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เปนผูเสนอช่ือนักศึกษาตอสภา

วิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให
สําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4 เกณฑการพิจารณาใหสําเร็จการศึกษาเปนดังนี้ 
40.4.1 มีจํานวนหนวยกิตสอบไดครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
40.4.2 ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 3.00  
40.4.3 ผานเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีหลักสูตรและขอบังคับนี้กําหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามขอ 39.1  

 
บทเฉพาะกาล 

 

   ขอ 41 สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนปการศึกษา 2550  และยังคงมีสถานภาพเปนนักศึกษาของ 
             สถาบันในวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใชใหมีระยะเวลาการศึกษาท้ังส้ินและระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติ 
   โครงรางวิทยานิพนธตามขอบังคับเดิม 
   ขอ 42 สําหรับนักศึกษาท่ีเขารับการศึกษากอนปการศึกษา 2550  และไดดําเนินการใด ๆ ไปแลวตามขอบังคับ

 เดิมท่ีไมเปนไปตามขอบังคับนี้  ใหถือวาการดําเนินการนั้น ๆ ส้ินสุด  มิอาจขอเปล่ียนแปลงใหเปนไป 
                       ตามขอบังคับนี้ได 
   ขอ 43 ในกรณีท่ีมีความไมชัดเจนในการเลือกใชขอบังคับเดิม หรือขอบังคับฉบับนี้ ใหใชหลักการในการเอ้ือ 
             ประโยชนตอนักศึกษาเปนท่ีต้ัง 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี 2  มีนาคม  พ.ศ. 2550 

 
 (ศาสตราจารย ดร. วิจิตร  ศรีสอาน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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