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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Electrical and Information Engineering (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Electrical and Information Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Electrical and Information Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรระบบควบคุม วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรสื่อสาร และวิศวกรสารสนเทศ
(2) นักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ
(3) เจ้าของกิจการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ
(4) อาจารย์และนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1. รศ.ดร.โกสินทร์ จานงไทย
D.E.E. (Electrical Engineering)
Keio University (2534)
2. รศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
Ph.D. (Electrical Engineering)
University of Pittsburgh (2544)
3. ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2549)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเร่งพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
เป็นอยูข่ องประชาชน เป็นต้น เพื่อให้ทดั เทียมกับนานาชาติ ในการพัฒนาประเทศดังกล่าว ประชาชนจาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ การยกระดับให้ประชาชนมีความรู้ทางเทคโนโลยี จาเป็นต้องมีระบบการอบรมและระบบการศึกษาให้
ประชาชนได้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา การให้การศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ตลอดเวลา จาเป็นต้องมีคนไทยส่วนหนึ่ง
ที่มีหน้าที่ในการค้นคว้าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันและชีวิตการงาน
นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการ
ค้นหาองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมและสามารถแก้ปัญหาของสังคมได้
ทั้งนี้นักวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ ในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยยัง
ขาดแคลนอยู่มาก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปิดเสรีทางการค้า และการเคลื่อนย้ายการทางาน ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ การสร้างบุคลากรที่มคี วามรู้
ความสามารถที่จะทางานนอกประเทศได้ จะทาให้ประเทศมีความได้เปรียบและแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคและนานาประเทศ
ได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปีการศึกษา จะมีการประเมินหลักสูตรร่วมกัน ระหว่างนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วและไปทางานในหน่วยงานต่างๆ กับ
นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ของภาควิชา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอื่นๆในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินเนื้อหา วิธีการ
เรียนการสอน และการวัดผล เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร
เพื่อสร้างกาลังคนที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศให้สามารถ
ค้นคว้าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนามาใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ปัญหาของสังคมได้ และให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรมโดยการสอดแทรกความรู้ไปพร้อมๆ กับจริยธรรมตามเจตนารมณ์
ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
มุ่งมั่น
เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้
มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย
มุ่งธารง
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
มุ่งสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภมู ิใจของประชาคม
มุ่งก้าว
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
13. ความสัมพันธ์ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
สาหรับนักศึกษาที่มีคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไม่ถึงเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) หรือเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด จะต้องเรียนเพิม่ เติมในวิชา
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ (Foundation English for International Programs)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ (วิชาภาษาอังกฤษ)
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
จัดการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มีปรัชญาในการสร้างมหาบัณฑิตที่
สามารถทาการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อนาเอาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศไปใช้งาน โดยมหาบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และรูจ้ ักปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.2 ความสาคัญ
ในการสร้างประชาชนไทยส่วนหนึ่งให้มคี วามสามารถในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ปรับและหาเทคนิคใหม่ทเี่ หมาะสมกับสภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ การสร้างบุคลากรดังกล่าวต้องอาศัยหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา และต้องอาศัยมหาวิทยาลัยที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และต้องมีบคุ ลากรที่มีศักยภาพและประสบการณ์ในการ
ฝึกบุคลากรและนักศึกษาให้มีฟังก์ชันการทาวิจัย ฟังก์ชันการขุดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ และฟังก์ชันการหาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหาชีวิตประจาวันได้
ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัตศิ าสตร์กว่า 50 ปีในด้านการสร้างฟังก์ชันเทคนิค
และฟังก์ชนั การทาวิจัยและค้นคว้าด้านเทคโนโลยีแก่นักศึกษา โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และ
สารสนเทศ ซึ่งกาเนิดพร้อมกับมหาวิทยาลัย และยังมีประสบการณ์การผลิตบุคลากรเพื่อป้อนให้กบั สังคมไทยในระดับที่สาคัญเป็นจานวน
มากอนึ่งเนื่องจากแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนั้น มุ่งเน้นไปสู่การนาเทคนิคและหลักการของสาขาวิชาหนึ่งไปใช้งานร่วมกับอีก
สาขาวิชาหนึ่ง เพื่อประมวลผลข้อมูลทางวิศวกรรมจากผู้ใช้งาน ให้เป็นสารสนเทศที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ดังนั้นบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและ
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เครื่องมือวัด ตระหนักถึงความสาคัญของการผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และศาสตร์ด้านวิศวกรรมสารสนเทศ จึง
จัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความ
เป็นพหุวิทยาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถสูงในการทางานวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ทเี่ ป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา
(Basic Research) งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันด้วย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต วิศวกร และนักวิชาการ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ และมีทักษะทางภาษาอังกฤษทีด่ ีในระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
ในทุกปีมีการสัมภาษณ์ผลการทางานของศิษย์เก่า รายงานการให้สัมภาษณ์ต่างๆ รายงาน
จากหัวหน้างาน รวมไปถึงการสัมภาษณ์บัณฑิต การประชุมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ประเมินจากภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ภายนอก
ด้วย เพื่อนามาประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 อาจจะมีภาคฤดูร้อน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาใกล้เคียงที่มีประสบการณ์การทางานด้านวิศวกรรม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาทีจ่ ะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร จาเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติทเี่ หมาะสมต่อการเรียนและการทาวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
และสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
2.3.1 นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสารสนเทศ หรือเทียบเท่า
2.3.2 นักศึกษาควรมีทศั นคติทดี่ ีตอ่ การเรียน การทาวิจัย และการทางานร่วมกับผู้อื่น
2.3.3 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 คัดเลือกนักศึกษาจากคุณวุฒทิ างการศึกษาในระดับปริญญาตรีของผู้สมัคร
2.4.2 นักศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และ/หรือสอบข้อเขียน และคณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้รบั เข้า
ศึกษาได้
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2.4.3 มีคะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการประจา
หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้
2.4.4 มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
และตามดุลยพินิจคณะกรรมการประจาหลักสูตร
หมายเหตุ
นักศึกษาที่มคี ะแนนภาษาอังกฤษในการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยไม่ถึงเกณฑ์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) หรือเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด จะต้องเรียนเพิ่มเติมในวิชา
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ (Foundation English for International Programs)
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554 - 2558
2554
2555
2556
2557
2558
แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน ก แผน แผน ก แผน
ก2
ข
ก2
ข
ก2
ข
ก2
ข
2
ข
2
ข
ชั้นปีที่ 1
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
10
40
ชั้นปีที่ 2
2
8
2
8
2
8
2
8
8
32
รวม
2
8
4
16
4
16
4
16
4
16
10
40
คาดว่าจะจบการศึกษา
2
8
2
8
2
8
2
8
8
32
2.6 งบประมาณตามแผน
อัตราค่าเล่าเรียนสาหรับนักศึกษา
ภาคการศึกษา (บาท)
ปีการศึกษา (บาท)
ค่าบารุงการศึกษา
20,000
40,000
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
27,000
54,000
รวม
47,000
94,000
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 188,000 บาทต่อคน
ทั้งนี้อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
งบประมาณสาหรับนักศึกษา ใช้งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณตามปีงบประมาณ (บาท)
รายการ
2554
2555
2556
2557
2558
รายรับ
1. ค่าลงทะเบียน
816,000
856,800
899,640
944,622
991,853
2. ค่าบารุงการศึกษา
680,000
714,000
749,700
787,185
826,544
3. เงินวิจัยภายนอก
600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
รวมรายรับ
2,096,000 2,770,800 2,849,340 2,931,807 3,018,397
รายจ่าย
1. เงินเดือน
1,230,000 1,291,500 1,356,075 1,423,879 1,495,073
2. ค่าดาเนินการ
986,000 1,035,300 1,087,065 1,141,418 1,198,489
3. ค่าบริหารส่วนกลาง มจธ.
510,000
535,500
562,275
590,389
619,908
รวมรายจ่าย
2,726,000 2,862,300 3,005,415 3,155,686 3,315,470
จานวนนักศึกษา
20
20
20
20
20
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
136,300
143,115
150,271
157,784
165,774
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หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประมาณ 150,649 บาทต่อปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่ พิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
36
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
ค. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร
มีความหมายดังต่อไปนี้
EIE
หมายถึง วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษาแต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการประมวลผลสัญญาณและสารสนเทศ
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการสื่อสารและโครงข่าย
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านระบบและการควบคุม
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม
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เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรีอื่นๆ
รหัสตัวเลขหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่างๆ
รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
EIE 500
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Advanced Mathematics for Electrical and Information Engineering)
EIE 501
ทฤษฎีระบบ
3 (3-0-9)
(System Theory)
EIE 502
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-9)
(Probability Theory and Stochastic Processes)
EIE 503
ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-6)
(Research Methodology)
EIE 504
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Algorithms)
EIE 505
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
1 (0-2-3)
(Seminar in Electrical and Information Engineering)
ข. หมวดวิชาเลือก
9 และ 15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้
กลุ่มวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
EIE 610
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังโดยใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
(Computer Analysis of Power Systems)
EIE 611
เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Economic Operation of Power Systems)
EIE 612
ทรานเซียนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Electrical Transients in Power Systems)
EIE 613
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังภายใต้สภาวะฟอลต์
3 (3-0-9)
(Analysis of Faulted Power Systems)
EIE 614
ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Power System Reliability)
EIE 615
การพยากรณ์โหลดและวิธีการด้านความน่าจะเป็น
3 (3-0-9)
(Load Forecasting and Probability Methods)
EIE 616
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Power System Protection)
EIE 617
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-9)
(High Voltage Engineering)
กลุ่มวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power Electronics)
EIE 620
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-9)
(Power Semiconductor Devices)
EIE 621
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าในโมดเรโซแนนต์
3 (3-0-9)
(Resonant Mode Power Converter)
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EIE 622

อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Power Electronics)
EIE 623
การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-9)
(Power Electronic Applications)
EIE 624
การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-9)
(Electrical Drives)
EIE 625
เทคนิคการลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวน 3 (3-0-9)
(EMI and Noise Reduction Techniques)
EIE 626
แบบจาลองและการควบคุมวงจรแปลงผันกาลัง
3 (3-0-9)
(Power Converter Modeling and Coltrol)
EIE 627
แบบจาลองและการควบคุมวงจรแปลงผันกาลังสามเฟส
แบบพีดบั เบิ้ลยูเอ็ม
3 (3-0-9)
(Modeling and Control of Three-Phase PWM Converters)
กลุ่มวิชาด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว (Electronics and Embedded System)
EIE 630
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic and Photonic Devices)
EIE 631
การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic Circuits Design and Analysis)
EIE 632
การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
3 (3-0-9)
(Circuit Synthesis and Design)
EIE 633
วงจรโซลิดสเตท-ไมโครเวฟ
3 (3-0-9)
(Microwave-Solid-State Circuits)
EIE 634
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
3 (3-0-9)
(Semiconductor Technology)
EIE 635
การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-9)
(Integrated Circuit Design)
EIE 636
วิธีการออกแบบระบบบนชิป
3 (3-0-9)
(System-On-Chip (SOC) Design Methodologies)
EIE 637
การออกแบบและสร้างระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
บนชิปวีแอลเอสไอ
3 (3-0-9)
(Design and Implementation of Digital Signal Processing
Systems on VLSI Chips)
กลุ่มวิชาด้านการประมวลผลสัญญาณและสารสนเทศ (Signal and Information Processing)
EIE 640
ทฤษฎีสารสนเทศและเทคนิคการเข้ารหัส
3 (3-0-9)
(Information Theory and Coding Techniques)
EIE 641
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน
3 (3-0-9)
(Image Processing and Computer Vision)
EIE 642
การรู้จารูปแบบ
3 (3-0-9)
(Pattern Recognition)
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EIE 643

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
EIE 644
กระบวนการประมวลสัญญาณพูดแบบดิจทิ ัล
(Digital Speech Processing)
EIE 645
การวิเคราะห์สัญญาณทั้งทางเวลาและความถี่
(Time-Frequency Signal Analysis)
EIE 646
เวฟเล็ทและการประยุกต์ใช้งาน
(Wavelets and Applications)
EIE 647
ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
EIE 648
การประมวลผลภาพถ่ายทางชีวการแพทย์
(Biomedical Image Processing)
กลุ่มวิชาด้านการสื่อสารและโครงข่าย (Communications and Networks)
EIE 650
การสื่อสารด้วยใยแก้วนาแสง
(Fiber Optic Communication)
EIE 651
วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
EIE 652
ระบบสื่อสารดิจทิ ัลขัน้ สูง
(Advanced Digital Communication Systems)
EIE 653
โครงข่ายสื่อสาร
(Communication Networks)
EIE 654
หลักการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง
(Principles of High-speed Communication Networks)
EIE 655
ระบบสื่อสารส่วนบุคคลแบบไร้สาย
(Wireless Personal Communication Systems)
EIE 656
ทฤษฎีการตรวจจับ
(Detection Theory)
EIE 657
โครงข่ายสื่อสารไร้สาย
(Wireless Networks)
กลุ่มวิชาด้านระบบและการควบคุม (Systems and Control)
EIE 660
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และจาลองการทางาน
(System Modeling and Simulation)
EIE 661
การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
(Advanced Process Control)
EIE 662
ระบบควบคุมแบบชาญฉลาด
(Intelligent Control Systems)
EIE 663
ระบบปรับตัวเองได้
(Self-tuning System)
EIE 664
ระบบควบคุมทีเ่ หมาะสมที่สุด
(Optimal Control Systems)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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EIE 665

ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น
3 (3-0-9)
(Nonlinear Control Systems)
EIE 666
ระบบควบคุมหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
(Multivariable Control Systems)
EIE 667
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3-0-9)
(Digital Control Systems)
EIE 668
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (3-0-9)
(System Analysis and Design)
EIE 669
ระบบควบคุมขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Control Systems)
กลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม (Industrial Applications)
EIE 670
อุปกรณ์การวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Instrumentation)
EIE 671
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Computer Applications in Industries)
EIE 672
หุ่นยนต์อตุ สาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Robots)
EIE 673
เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
3 (3-0-9)
(Hard Disk Drive Technology)
EIE 674
วิศวกรรมออดิโอ
3 (3-0-9)
(Audio Engineering)
EIE 675
หลักการถ่ายภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็กเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Principles of Magnetic Resonance Imaging)
กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมัลติมีเดีย (Multimedia Communications Technology)
EIE 680
ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Information Theory)
EIE 681
ระบบสื่อประสม
3 (3-0-9)
(Multimedia Systems)
EIE 682
การบีบอัดข้อมูลสื่อประสม
3 (3-0-9)
(Multimedia Data Conpression)
EIE 683
โครงข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
(Computer Networks)
EIE 684
สถาปัตยกรรมโครงข่ายบรอดแบนด์
3 (3-0-9)
(Broadband Network Architectures)
กลุ่มวิชาอื่นๆ
EIE 690
การศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล
3 (0-6-9)
(Supervised Study)
EIE 691
การเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค
3 (3-0-9)
(Technical Research Writing)
EIE 692-699 หัวข้อพิเศษ 1-8
3 (3-0-9)
(Special Topic I - VIII)
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ค. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
6 และ 12 หน่วยกิต
EIE 701
วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก 2)
12 หน่วยกิต
(Thesis)
EIE 702
การศึกษาปัญหาวิจัย (สาหรับแผน ข)
6 หน่วยกิต
(Research Study)
ง. หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foudation English for International Programs)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 601 หรือได้รบั การยกเว้น ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ และ
เงื่อนไขตามทีค่ ณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 500
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Advanced Mathematics for Electrical and Information Engineering)
EIE 502
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-9)
(Probability Theory and Stochastic Processes)
EIE 503
ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-6)
(Research Methodology)
EIE 505
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
1 (0-2-3)
(Seminar in Electrical and Information Engineering)
นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือได้รบั การยกเว้น
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foundation English for International Programs)
รวม
9 (8-2-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 501
ทฤษฎีระบบ
3 (3-0-9)
(System Theory)
EIE 504
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Algorithms)
EIE xxx
วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Electives I)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36

12
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EIE 701
วิทยานิพนธ์
(Thesis)
EIE xxx
วิชาเลือก 2
(Electives II)
EIE xxx
วิชาเลือก 3
(Electives III)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0-6-12)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รวม
9 (6-6-30)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 42
หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 701
วิทยานิพนธ์
9 (0-18-36)
(Thesis)
รวม
9 (0-18-36)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 54
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 500
คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 3 (3-0-9)
(Advanced Mathematics for Electrical and Information Engineering)
EIE 502
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-9)
(Probability Theory and Stochastic Processes)
EIE 503
ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-6)
(Research Methodology)
EIE 505
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
1 (0-2-3)
(Seminar in Electrical and Information Engineering)
นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หรือได้รบั การยกเว้น
ไม่นับหน่วยกิต
LNG 601
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foundation English for International Programs)
รวม
9 (8-2-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 37
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 501
ทฤษฎีระบบ
3 (3-0-9)
(System Theory)
EIE 504
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Algorithms)
EIE xxx
วิชาเลือก 1
3 (3-0-9)
(Electives II)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
EIE 702
การศึกษาปัญหาวิจัย
(Research Study)
EIE xxx
วิชาเลือก 2
(Electives II)
EIE xxx
วิชาเลือก 3
(Electives III)
EIE xxx
วิชาเลือก 4
(Electives IV)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2 (0-4-8)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

รวม
11 (9-4-35)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 48
หมายเหตุ นักศึกษาควรสอบการนาเสนอโครงร่างปัญหาวิจัย (Proposal Examination)
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
EIE 702
การศึกษาปัญหาวิจัย
4 (0-8-16)
(Research Study)
EIE xxx
วิชาเลือก 5
3 (3-0-9)
(Electives V)
รวม
7 (3-8-25)
ชั่วโมง/สัปดาห์ = 36
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 รศ.ดร.โกสินทร์ จานงไทย D.E.E. (Electrical Engineering),
10
10
10
10
10
Keio University
2 รศ.ดร.เรืองรอง สุลีสถิระ
Ph.D. (Electrical Engineering),
16
16
16
16
16
University of Pittsburgh
3 รศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ Ph.D. (Electrical Engineering),
17
17
17
17
17
University of Auckland
4 ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
Ph.D. (Electrical Engineering),
10
10
10
10
10
Florida Atlantic University
5 ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์),
11
11
11
11
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1

รศ.ดร.ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

2

รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์

3

ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์

4

ผศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์

5

ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย

6

ผศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์

7

ผศ.ดร.พินจิ กาหอม

8

ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข

9

ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรญ
ั

10 ผศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
11 ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต

12 ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ คาวิลัยศักดิ์
13 ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
14 ผศ.ดร.สุเมธ เนติลดั ดานนท์
15 ผศ.ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
16 ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง
17 ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (System Engineering),
Brunel University
Ph.D. (System Science),
Kanazawa University
Ph.D. (System Engineering),
Brunel University
Ph.D. (Electrical Engineering),
Columbia University
Ph.D. (System Engineering),
Nippon Institute of Tech.
Ph.D. (Electrical & Comp. Eng.),
Carnegie Mellon University
Ph.D. (Electrical Engineering),
Drexel University
Ph.D. (Engineering),
Kanazawa University
Ph.D. (Electrical & Comp. Eng.),
The Ohio State University
Ph.D. (Electrical Engineering),
U. of Wisconsin-Madison
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
Ph.D. (Electrical Engineering),
U. of Southern California
Ph.D. (Electrical & Elec. Eng.),
University of Manchester
Ph.D. (Electrical Engineering),
Osaka University
Ph.D. (Electrical Engineering),
Florida Atlantic University
Ph.D. (Electrical & Comp. Eng.),
Drexel University
D.Eng. (Electrical Engineering),
Nippon Institute of Tech.

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
22
22
22
22
22
12

12

12

12

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

18

18

18

18

18

22

22

22

22

22

10

10

10

10

10

14

14

14

14

14

22

22

22

22

22

18

18

18

18

18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

16

16

16

16

16

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

18 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
19 ดร.ไพศาล สนธิกร
20 ดร.ยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล
21 ดร.วันจักรี์ เล่นวารี
22 ดร.ศราวัณ วงษา
23 ดร.อภิชัย ภัทรนันท์
24 ดร.เอกพล ศิวพรเสถียร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Electrical & Elec. Eng.)
Ph.D. (Electrical Engineering),
Carnegie Mellon University
Ph.D. (Electrical Engineering),
Texas A&M University
Ph.D. (Electrical & Elec. Eng.)
University of Nottingham
Ph.D. (Auto. Control & Sys. Eng.),
University of Sheffield
Ph.D. (Electrical Engineering),
Texas A&M University
Ph.D. (Electrical Engineering),
U. of Wisconsin-Madison

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาจะต้อง สอบการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) และนาเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย (Progress
Report) อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense) ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบไปด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) และอาจารย์และ/
หรือผู้เชี่ยวชาญอีกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องเป็นผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ท่าน
วิทยานิพนธ์ที่เสนอต้องแสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ไม่ซ้าซ้อนกับงานที่เคยมีมาแล้ว มีความคิดริเริม่ เป็นประเด็นใหม่ หรือมีการวิจารณ์
ด้วยความคิดใหม่ มีคุณค่าเชิงวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ทัง้ นี้นักศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ หรือผลงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาดาเนินการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และสารสนเทศ ภายใต้การควบคุมและ
แนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้งานวิจัยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า
1. มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ตนทาวิจัยอยู่อย่างลึกซึ้งยิ่ง
2. มีความสามารถในการหาข้อมูล ทาการทดลอง วิเคราะห์วิจารณ์ผล และมีความคิดอย่างเป็นระบบในเวลาที่กาหนด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง
4. มีความสามารถที่จะนาเสนอให้ผอู้ ื่นรับรูค้ วามคิดของตนเองได้
5. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดี
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5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษา แผน ก 2
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษา แผน ข
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาควรปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ การดาเนินการวิจัย การนาเสนอผลงาน การรายงาน
ความก้าวหน้า และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
นักศึกษา ควรนัดหมายเพื่อพบ และขอคาปรึกษา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า และปัญหาต่างๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
5.6 กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะประเมินผลการทาวิจัย ความก้าวหน้า และทักษะในการแก้ไขปัญหาระหว่างการดาเนินงานวิจัย ตั้งแต่
นักศึกษาเริ่มทาการนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยให้รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย กลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐานจะใช้กลไกการได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในการนาเสนองานวิจัยทุกครั้ง
- หาโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทาวิจัยในสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ปัญหา
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการต่างๆ และ
เสนอบทความในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ
- จั ด หาแหล่ ง ข้ อ มู ล ทางวิ ชาการที่ ทั น สมั ย ให้ นั กศึ กษาได้ ค้ น คว้ า ประกอบ
การศึกษาและเปิดโลกทัศน์ด้านความรู้เชิงวิชาการ
มีทักษะการเป็นผู้นาและทางานเป็นทีม
- จัดเข้ากลุ่มวิจัยเพื่อฝึกฝนทักษะและให้เกิดความคุ้นเคยในการทางานวิจัยใน
สาขาเฉพาะทาง ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย
อย่างสม่าเสมอ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดตี ่อจรรยาบรรณทาง - ฝึกให้นักศึกษาใช้ระบบการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรวิจัยร่วมกัน
วิชาชีพ รวมถึงมีจิตสานึกสาธารณะ
- ไม่ลอกเลียนแบบงานวิจัยของคนอื่น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2. เมื่อไม่มขี ้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัย
อยางผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
3. ให้ขอสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่ ที่จะได้รบั ผลกระทบ
4. ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่

17
5. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สร้างสานึกในจรรยาบรรณของนักวิจัย
2. กาหนดให้ใช้ Free open-source software หรือ Free academic software
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากผู้ร่วมงานและอาจารย์
2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอยางถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ และนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2. มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัตทิ างวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
3. มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์
4. มีความเข้าใจถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชา และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
5. ตระหนักในระเบียบข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการต่างๆ และเสนอบทความในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
2. จัดหาแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ทนั สมัยให้นักศึกษาได้คน้ คว้าประกอบการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ดา้ นความรู้เชิงวิชาการ
3. มีการทางานวิจัย นาเสนอผลงานวิจัยของตนเองโดยไม่ลอกเลียนมาจากที่อื่น
4. หาโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
1. ประเมินจากอาจารย์ต่างสถาบัน
2. สอบประมวลความรู้
3. ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
4. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
5. ผลงานทีเ่ ผยแพร่
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
2. สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ โดย
การบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
3. สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
4. สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการที่สาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
5. ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการต่างๆ และเสนอบทความในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
2. ทางานวิจัย
3. หาโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
2. รางวัลผลงาน
3. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
2. สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง
3. สามารถประเมินตนเองได้ รวมทัง้ วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านระดับสูงได้
4. มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อนื่ อย่างเต็มทีใ่ นการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
5. แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผูน้ าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีการนาเสนองาน การตอบคาถาม และการอภิปรายงานเป็นภาษาอังกฤษ
2. จัดเข้ากลุ่มวิจัยเพื่อฝึกฝนทักษะและให้เกิดความคุ้นเคยในการทางานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ และ
แสดงความคิดเห็นต่องานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
3. หาโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิจัยแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
2. ใช้กลไกการประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน และ อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินนักศึกษา
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นควาปัญหา
2. สามารถสรุปปัญหาในด้านต่างๆ
3. สามารถเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
5. สามารถนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เปนทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นควาที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการสอบประมวลความรู้
2. มีการค้นคว้าผ่าน Online Databases ของห้องสมุด มีการนาเสนองานทุกภาคการศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ทวนสอบกระบวนการวางแผนและออกแบบการทดลองเชิงสถิติ
2. สอบประมวลความรู้
3. ประเมินจากการนาเสนองาน และงานวิจัย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
LNG 601 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับ
   
 
  
    
หลักสูตรนานาชาติ (Foundation English for
International Programs)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้

22
3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 500 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับ
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (Advanced
Mathematics for Electrical and Information
Engineering)
EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและ
กระบวนการสโตแคสติก
(Probability Theory and Stochastic Processes)
EIE 503 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
EIE 504 การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
(Design and Analysis of Algorithms)
EIE 505 สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและ
สารสนเทศ (Seminar in Electrical and
Information Engineering)
EIE 610 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังโดยใช้
คอมพิวเตอร์
(Computer Analysis of Power Systems)
EIE 611 เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลัง
(Economic Operation of Power Systems)





2





2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4

5

1

2
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4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 612 ทรานเซียนต์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า
กาลัง (Electrical Transients in Power
Systems)
EIE 613 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังภายใต้
สภาวะฟอลต์
(Analysis of Faulted Power Systems)
EIE 614 ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Reliability)
EIE 615 การพยากรณ์โหลดและวิธีการด้าน
ความน่าจะเป็น (Load Forecasting and
Probability Methods)
EIE 616 การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
(Power System Reliability)
EIE 617 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
(High Voltage Engineering)
EIE 620 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (Power
Semiconductor Devices)
EIE 621 วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าในโมดเร
โซแนนต์
(Resonant Mode Power Converter)
EIE 622 อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง (Advanced
Power Electronics)

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 623 การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
(Power Electronic Applications)
EIE 624 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electrical
Drives)
EIE 625 เทคนิคการลดการรบกวนทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวน
(EMI and Noise Reduction Techniques)
EIE 626 แบบจาลองและการควบคุมวงจร
แปลงผันกาลัง
(Power Converter Modeling and Coltrol)
EIE 627 แบบจาลองและการควบคุมวงจร
แปลงผันกาลังสามเฟสแบบพีดับเบิ้ลยูเอ็ม
(Modeling and Control of Three-Phase PWM
Converters)
EIE 630 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโฟโต
นิกส์
(Electronic and Photonic Devices)
EIE 631 การออกแบบและวิเคราะห์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Circuits Design
and Analysis)
EIE 632 การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
(Circuit Synthesis and Design)

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4

5

1
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4

5
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4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 633 วงจรโซลิดสเตท-ไมโครเวฟ
(Microwave-Solid-State Circuits)
EIE 634 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
(Semiconductor Technology)
EIE 635 การออกแบบวงจรรวม
(Integrated Circuit Design)
EIE 636 วิธีการออกแบบระบบบนชิป
(System-On-Chip (SOC) Design
Methodologies)
EIE 637 การออกแบบและสร้างระบบ
ประมวลผลสัญญาณดิจิทัลบนชิปวีแอลเอสไอ
(Design and Implementation of Digital Signal
Processing Systems on VLSI Chips)
EIE 640 ทฤษฎีสารสนเทศและเทคนิคการ
เข้ารหัส
(Information Theory and Coding Techniques)
EIE 641 การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์
วิชัน
(Image Processing and Computer Vision)
EIE 642 การรู้จารูปแบบ
(Pattern Recognition)

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4

5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 643 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
(Digital Signal Processing)
EIE 644 การประมวลสัญญาณพูดแบบดิจทิ ัล
(Digital Speech Processing)
EIE 645 การวิเคราะห์สัญญาณทัง้ ทางเวลาและ
ความถี่
(Time-Frequency Signal Analysis)
EIE 646 เวฟเล็ทและการประยุกต์ใช้งาน
(Wavelet and Applications)
EIE 647 ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence)
EIE 648 การประมวลผลภาพถ่ายทางชีว
การแพทย์
(Biomedical Image Processing)
EIE 650 การสื่อสารด้วยใยแก้วนาแสง (Fiber
Optic Communication)
EIE 651 วิศวกรรมสายอากาศ
(Antenna Engineering)
EIE 652 ระบบสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง (Advanced
Digital Communication Systems)

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 653 โครงข่ายสื่อสาร (Communication
Networks)
EIE 654 หลักการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง
(Principles of High-speed Communication
Networks)
EIE 655 ระบบสื่อสารส่วนบุคคลแบบไร้สาย
(Wireless Personal Communication Systems)
EIE 656 ทฤษฎีการตรวจจับ
(Detection Theory)
EIE 657 โครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless
Networks)
EIE 660 การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
และจาลองการทางาน (System Modeling and
Simulation)
EIE 661 การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
(Advanced Process Control)
EIE 662 ระบบควบคุมแบบชาญฉลาด
(Intelligent Control Systems)
EIE 663 ระบบปรับตัวเองได้
(Self-tuning System)
EIE 664 ระบบควบคุมทีเ่ หมาะสมที่สุด
(Optimal Control Systems)

2

3

4

5

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

























































5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 665 ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น (Nonlinear
Control Systems)
EIE 666 ระบบควบคุมหลายตัวแปร
(Multivariable Control Systems)
EIE 667 ระบบควบคุมแบบดิจิทลั (Digital
Control Systems)
EIE 668 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
EIE 669 ระบบควบคุมขั้นสูง
(Advanced Control Systems)
EIE 670 อุปกรณ์การวัดทางอุตสาหกรรม
(Industrial Instrumentation)
EIE 671 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ใน
อุตสาหกรรม
(Computer Applications in Industries)
EIE 672 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
(Industrial Robots)
EIE 673 เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard
Disk Drive Technology)
EIE 674 วิศวกรรมออดิโอ
(Audio Engineering)

2

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

3

4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
EIE 675 หลักการถ่ายภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
เบื้องต้น
(Principles of Magnetic Resonance Imaging)
EIE 680 ทฤษฎีสารสนเทศ
(Information Theory)
EIE 681 ระบบสื่อประสม
(Multimedia Systems)
EIE 682 การบีบอัดข้อมูลสื่อประสม
(Multimedia Data Conpression)
EIE 683 โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer
Networks)
EIE 684 สถาปัตยกรรมโครงข่ายบรอดแบนด์
(Broadband Network Architectures)
EIE 690 การศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล
(Supervised Study)
EIE 691 การเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค
(Technical Research Writing)
EIE 692-699 หัวข้อพิเศษ 1-8
(Special Topic I - VIII)
EIE 701 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
EIE 702 การศึกษาปัญหาวิจัย
(Research Study)

2

3



4

5



2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

















4

5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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1.
2.

3.

1.

2.

1.

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ประเมินจาก
1. การสอบรายวิชา
2. การสอบการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination)
3. การสอบความก้าวหน้าของงานวิจัย (Progress Report) เป็นระยะๆ
4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)
5. จานวนผลงานบทความวิชาการ หรือสิทธิบัตรเกี่ยวกับงานวิจัยระหว่างการเรียน ตามเกณฑ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ชนิด Paper-based หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 500 ก่อนสาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ศึกษา จานวนผลงานบทความวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย หรือสิทธิบตั ร รวมถึงจานวนตาแหน่งการทางานของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. ใช้หลักการอาจารย์พี่เลี้ยง โดยอาจารย์ใหม่จะได้รบั การดูแลทัง้ ด้านวิชาการ วิจัย และสังคม จากอาจารย์อาวุโส อย่างน้อย 2 ท่าน
3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2. มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
3. ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 ท่าน มีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้แนะนาตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ โดยดาเนินการ
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บริหารหลักสูตร ดังนี้
เป้าหมาย
1.พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่
รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
องค์ความรู้ทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ทันสมัย
3.ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มคี ุณภาพและได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สภา
วิศวกร
4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ
1.จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร
ปริญญาโทของ สกอ.และมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรตาม
เกณฑ์ของสภาวิศวกร
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3.จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียน
เป็นแกน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
4.จัดให้มผี ู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/หรือผู้ช่วยสอน เพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
5.กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก
หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6.สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทางวิชาการและ/
หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพวิศวกรหรือในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
7.ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการ
ภายในและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
9.จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น ทั้งในและต่างประเทศและผลงานทางวิชาการ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต

การประเมินผล
1.หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สกอ. และเกณฑ์ของสภา
วิศวกร
2.จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
หรือมีผู้เรียนเป็นแกน
3.จานวนรายชื่ออาจารย์ พร้อม
ประวัติ ประสบการณ์ ผลงานทาง
วิชาการ การพัฒนาและฝึกอบรม
4.จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
5.ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์และการสนับสนุน
การเรียนรู้โดยนักศึกษา
6.ผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการวิชาการของหลักสูตร
7. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกทุกๆ 5 ปี
8.การประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิตทุกปี

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
โดยมีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นรายรับจากค่าหน่วยกิตนักศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดค่าดาเนินการ เช่น ค่าสอน ค่าจ้าง
บุคลากร ค่ากิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าคุรุภัณฑ์
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มีความ
พร้อมด้านหนังสือ ตาราเฉพาะทางทีท่ ันสมัย และเอกสารทางวิชาการสาหรับอ้างอิงในสานักหอสมุดประมาณ 15,000 เล่ม รวมไปถึงการ
สืบค้นผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ภาควิชายังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ดังต่อไปนี้
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ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เครื่องฉายข้ามศีรษะ
24 เครื่อง
1
เครื่องเล่นวีดที ัศน์
3 เครื่อง
2
เครื่องฉายแผ่นทึบแสง
2 เครื่อง
3
เครื่องฉายแอลซีดี
5 เครื่อง
4
เครื่องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
4 เครื่อง
5
เครื่องขยายเสียงและไมโครโฟน
10 เครื่อง
6
เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน และเครือ่ งถ่ายเอกสาร
3 เครื่อง
7
อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและวิจัย
เครื่องคอมพิวเตอร์
65 เครื่อง
8
เครื่องวัดและวิเคราะห์รูปคลื่นระบบดิจิทัล
1 เครื่อง
9
เครื่องวัดความถี่
3 เครื่อง
10
เครื่องวัดค่าแอลซีอาร์
3 เครื่อง
11
เครื่องวิเคราะห์แถบความถี่
2 เครื่อง
12
เครื่องสร้างรอม
1 เครื่อง
13
เครื่องโปรแกรมไอซีดิจทิ ัล
1 เครื่อง
14
เครื่องโปรแกรมไอซีแอนะล็อก
2 เครื่อง
15
ชุดทดลองไมโครเวฟ
1 เครื่อง
16
ชุดทดลองระบบสื่อสาร
10 เครื่อง
17
ชุดทดสอบสัญญาณและวิเคราะห์แถบคลื่น
2 เครื่อง
18
ชุดทดลองทางตรรกะ
10 เครื่อง
19
เครื่องกาเนิดสัญญาณแบบโปรแกรมได้
15 เครื่อง
20
เครื่องวิเคราะห์การกล้าสัญญาณ
1 เครื่อง
21
ออสซิลโลสโคป
38 เครื่อง
22
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ นอกจากนี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่ าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ คือเครื่องมืออุปกรณ์ห้องปฏิบตั ิการ เนื่องจากเป็น
หลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตส่วนใหญ่ในการทางานจริง จึงมีความจาเป็นทีน่ กั ศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งาน
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนสาเร็จรูป เช่น วิดที ัศน์วิชาการ โปรแกรมการคานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จดั เตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น
ภาควิชาจึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพิ่มเติมทุกปี
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
อุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน
- ตรวจสอบอุปกรณ์เดิมอย่างสม่าเสมอ ให้มีความ
- สอบถามความพึงพอใจในการเรียนการ
ต้องมีความพร้อมในการใช้งานอยู่
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สอนจากอาจารย์และนักศึกษา
ตลอดเวลา
และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและวิจยั
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เป้าหมาย
อุปกรณ์ที่มีอยู่ จะต้องมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ
อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการเรียนการ
สอน จะต้องมีอย่างเพียงพอ
มีการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

-

การดาเนินการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีความชารุด พร้อมทั้งจัดซื้อ
อุปกรณ์มาทดแทนกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้
ทาการปรับปรุงอุปกรณ์เดิมให้มคี วามทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
สอบถามความต้องการอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม
จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธีให้กับ
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ทาความสะอาดอุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการอย่าง
สม่าเสมอ

การประเมินผล

- เปรียบเทียบความทันสมัยของอุปกรณ์
ที่มีอยู่กับอุปกรณ์ใหม่ๆ
- สอบถามความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนจากอาจารย์และนักศึกษา
- ผลของการเรียนการสอนจากการใช้
งานอุปกรณ์
- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ต้องตรงตาม
กาหนด

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารยใหม่
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. 2548 และมีความรู้
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กบั นักศึกษา ดังนั้นรายวิชาที่เน้น
ความเชี่ยวชาญจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชา
หรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาเอก
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒขิ ั้นต่าปริญญาเอกทีเ่ กี่ยวข้องกับภาระงานที่รบั ผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ใน ห้อง ปฏิบตั ิการและห้องวิจัย มีการฝึกอบรมเฉพาะ
ทางเพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จาเป็นและเกี่ยวข้องสาหรับการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ในกรณีที่นักศึกษายังไม่เริ่มทาวิทยานิพนธ์จะมีอาจารย์ประจาชั้นปีช่วยวางแผนการเรียนให้ ในกรณีที่ทาวิทยานิพนธ์แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
ช่วยดูแลเรื่องงานวิจัย โดยปกติจะมีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ คะแนน และวิธีการ
ประเมินในแต่ละรายวิชาได้ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้ วามสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม สามารถดาเนินการติดตามและประเมินผล
ความสาเร็จในการทางานของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษา
ข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา และมีการประเมินผลโดย
ใช้ แบบสอบถามบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และการยอมรับขององค์กร บริษทั หรือ สถาบัน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศต่อนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดตี ่อเนื่องทุกปีการศึกษาเพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
รายวิชาที่เป็นการเรียนสอนทั่วไป จะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์กลยุทธ์การสอน
ของอาจารย์ผู้สอน เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมสาหรับอาจารย์แต่ละท่าน
มีการประชุมอาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างอาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับปรุงกลยุทธ์ในการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
รายวิชาที่เป็นการเรียนสอนทั่วไป จะใช้กลไกการประเมินการสอนของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ในทุกปีจะมีการสัมภาษณ์ผลการทางานของศิษย์เก่า จากหัวหน้างาน และสัมภาษณ์บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอก และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ ด้วย เพื่อนามาประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน อยู่ในกลไกการประเมินการประกันคุณภาพภายในแล้ว และอยู่ใน KPI ของภาควิชาด้วย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการประชุมทุกปลายภาคการศึกษาเพื่อทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา
4.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ทุก 5 ปี
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 601
ภาษาอังกฤษพื้นฐานสาหรับหลักสูตรนานาชาติ
3 (2-2-9)
(Foundation English for International Programs)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รายวิชานี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหาวิชามุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามความต้องการที่แท้จริงในหลัก สูตร
นานาชาติ ซึ่งรวมถึงการพูดและการฟัง การจดบันทึกการบรรยาย การอภิปรายในที่ประชุมหรือในกลุ่มย่อ ย การนาเสนอผลงานหรือรายงานด้วย
ปากเปล่า ตลอดจนการเขียนรายงานหรือบทความเชิงเทคนิค
This course aims to develop English language skill necessary for use in international graduate programs. The course is
designed for mature students in engineering and technology. It will be based on preactical skills and focus on real language demands in studying
in an international programs, including: speaking and listening, lecture note taking, conference and group discussion, verbal report and
presentation, report and technical paper writing.
EIE 500
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสาหรับวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Advanced Mathematics for Electrical and Information Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสาหรับฟังก์ชันตัวแปรเดียว สาหรับฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับสาหรับฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ภายใต้ข้อจากัดที่อยู่ในรูปแบบสมการและอสมการ วิธีตัวคูณลากรองจ์ การเขียนชุดคาสั่งแบบเชิงเส้น ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ วิธีการหา
ค่าต่าสุด 1 มิติ เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่มีข้อจากัดสาหรับฟังก์ชันหลายตัวแปร เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบมีข้อจากัด
ระเบียบวิธีการคานวณ หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น และระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาค่าอินทริกรัลเชิงตัวเลข การ
หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
Optimization techniques: Classical optimization techniques, single variable optimization, multivariable optimization with no
constraint, multivariable optimization with equality constraints, multivariable optimization with inequality constraints. Lagrange multiplier,
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linear programming simplex method, one-dimensional minimization methods, unconstrained optimization techniques for multivariable function,
constrained optimization techniques. Computational methods: Solution to system of linear equations, solution to system of nonlinear equation,
numerical interpolation, numerical integration. Numerical solution to ordinary differential equations, numerical solution to partial differential
equations. Applications in Electrical and Information Engineering.
EIE 501
ทฤษฎีระบบ
3 (3-0-9)
(System Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การจาลองระบบ ตัวกระทาแบบลิเนียร์ การอธิบายระบบแบบลิเนียร์ด้วยคณิตศาสตร์ การควบคุมได้ และการสังเกตได้ การสร้าง
ระบบที่ลดทอนไม่ได้ของทรานส์เฟอร์ฟังก์ชันเมทริกซ์ รูปแบบมาตรฐาน การป้อนกลับสถานะ และการประมาณสถานะ และเสถียรภาพของระบบ
System modeling. Linear operators. Mathematical descriptions of linear systems. Controllability and observability.
Irreducible realization of rational transfer-function matrices. Canonical forms, state feedback and state estimators. Stability.
EIE 502
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-9)
(Probability Theory and Stochastic Processes)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีความน่าจะเป็นรวมถึง ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม (โมเมนต์ ฟังก์ชันการกระจาย และฟังก์ชันคุณลักษณะ) ฟังก์ชัน
ของตั วแปรสุ่ มหลายตั ว การแปลงรู ป การกระจายแบบมีเ งื่อ นไข ล าดั บของตั วแปรสุ่ ม และทฤษฎี เซ็ นทรั ลลิ มิต กระบวนการสโตแคสติ ก
กระบวนการเออร์กอร์คิก และการวิเคราะห์สเปกตรัม
Probability theory including random variables, functions of random variables (moments, distribution functions and
characteristic functions), functions of multirandom variables, transformations, conditional distributions, sequence of random variables, and the
central limit theorem. Stochastic process (correlation, covariance, and stationary), ergodic processes, and spectral analysis.
EIE 503
ระเบียบวิธีวิจัย
2 (2-0-6)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเลือกหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมติฐานการแก้ปัญหาในการวิจัย การออกแบบการทดลองและการทดสอบ
สมมติฐานเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์วงจรและจาลองการทางาน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์แ ละ
สรุปผลการทดลอง การนาเสนอและการเขียนวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษาและสัมมนา
Research topic selection. Topic analysis and solution, primary experiment and solution test design. Circuit analysis and
simulation by using computer. Data analysis using statistics. Final analysis solution and circuit test. Final result summarization. Presentation and
paper writing. Case study and seminar.
EIE 504
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม
3 (3-0-9)
(Design and Analysis of Algorithms)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม เครื่องจักรทัวริง ทฤษฎีของปัญหาแบบไม่มีโพลิโนเมียล เทคนิคต่างๆในการออกแบบ
อัลกอริทึม การแบ่งแยกและการจัดการ การบริโภคแบบตะกละ การโปรแกรมแบบพลวัติ การแวะผ่านกราฟ การย้อนรอย และการแบ่งสายและ
ควบคุม การนาไปใช้งานก็จะมีเรื่องของการเรียงลาดับและการค้นหา อัลกอริทึมของกราฟ และการหาคาตอบและวิธีที่ดีที่สุด
Design and Analysis of algorithms. Turing machines: NP-Complete theory. Algorithm techniques: divide-and-conquer,
greedy, dynamic programming, graph traversal, backtracking, and branch-and-bound. Applications include sorting and searching, graph
algorithms, and optimization.
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EIE 505

สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
1 (0-2-3)
(Seminar in Electrical and Information Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การรายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียนเรื่องที่คลอบคลุมด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศปัจจุบัน เรื่องที่จะนาเสนอขึ้นอยู่กับ
ความสนใจของนักศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
Report and oral presentations covering current topics in electrical or information engineering, the selected topics depend on
student’s interests by the consent of his/her academic advisor.
EIE 610
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังโดยใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
(Computer Analysis of Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิธีการคานวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ากาลัง ได้แก่ การไหลของโหลด การลัดวงจร
เสถียรภาพของระบบในสภาวะทรานเซียนต์
Digital Computation methods for load flow, fault and transient stability problem.
EIE 611
เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Economic Operation of Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังไอน้า พลั งน้าและนิวเคลียร์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ สูตรหาพลังงานสูญเปล่าในระบบพลังงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิต และค่าสูญเสียพลังงานที่ถูกหลักเศรษฐศาสตร์ โปรแกรมการทางานอย่างถูกหลักเศรษฐศาสตร์ การทางาน
ร่วมกันของระบบไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้า และพลังน้าให้ถูกหลักเศรษฐศาสตร์
Economic operation of steam plants, hydroelectric plants and nuclear power plants. Transmission loss formula, coordination
of production costs and transmission losses for optimum economy, economic scheduling of generation, economic operation of combined steam
and hydroelectric power plants.
EIE 612
ทรานเซียนต์ทางไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Electrical Transients in Power System)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรานเซียนต์ไฟฟ้า ทรานเซียนต์แบบสวิตช์ชิง ทรานเซียนต์แบบสวิตช์ชิงปกติ ทรานเซียนต์แบบสวิตซ์
ชิงไม่ปกติ ทรานเซียนต์ในวงจรสามเฟส ปรากฎการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าในสภาวะทรานเซียนต์ ผลของฟ้าผ่าที่มีต่อระบบกาลัง คลื่นจรบนสายส่ง ผล
ของแรงดันทรานเซียนต์ที่มีต่อขดลวดหม้อแปลง การป้องกันแรงดันเกิดทรานเซียนต์แก่ระบบและอุปกรณ์ ความสั มพันธ์ของการฉนวน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการคานวณทรานเซียนต์ไฟฟ้า
Introduction to electrical transients: switching transient, normal and abnormal switching transients, transients in three-phase
circuits; transient in conversion equipment, electromagnetic phenomena under transient condition, lightning effects on power systems, traveling
wave on transmission line, effects of transient voltage on transformer winding, protection of systems and equipment against transient over
voltage, insulation coordination, computer based calculation of electrical transients.
EIE 613
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังภายใต้สภาวะฟอลต์
3 (3-0-9)
(Analysis of Faulted Power Systems)
วิชาบังคับก่อน: EIE 610 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากาลังโดยคอมพิวเตอร์
(Computer Analysis of Power System)
การวิ เ คราะห์ ร ะบบไฟฟ้ า ก าลั ง โดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ อ งค์ ป ระกอบสมมาตร การวิ เ คราะห์ ฟ อลต์ แ บบไม่ ส มดุ ล ย์ โ ดยวิ ธี
องค์ประกอบสมมาตร อิมพีแดนซ์อนุกรมของสายส่ง ความจุอนุกรมของสายส่ง อิมพีแดนซ์อนุกรมของเครื่องกลไฟฟ้า อิมพีแดนซ์อนุกรมของ
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หม้อแปลง การเปลี่ยนความสมมาตร การเกิดฟอลต์พร้อมๆ กัน การทาให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาโดยวิธีเมทริกซ์แอดมิต
แตนซ์ และเมทริกซ์อิมพีแดนซ์
Symmetrical components, analysis of unsymmetrical faults by three component method, sequence impedance of transmission
lines. Sequence capacitance of transmission lines. Sequence impedance of machines. Sequence impedance of transformers. Changes in
symmetry. Simultaneous faults. Analytical simplifications. Computer solution methods using matrix. Computer solution methods using
impedance and admittance matrices.
EIE 614
ความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Power System Reliability)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากาลัง ความน่าจะเป็นของการผลิต กาลังไฟฟ้าและโมเดลของโหลด
ความน่าจะเป็นในการสูญเสียโหลด ความน่าเชื่อถือของกาลังการผลิตสารองแบบสถิตย์และแบบสปินนิ่ง ความน่าเชื่อถือของระบบสายส่ง ความ
น่าเชื่อถือของระบบคอมโพซิทและระบบที่ต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน
Basic reliability concepts. Probabilistic generation and load models. LOLP-Loss of load probability. Static and spinning
generating-capacity reliability. Transmission system reliability. Composite system and interconnected system reliability.
EIE 615
การพยากรณ์โหลดและวิธีการด้านความน่าจะเป็น
3 (3-0-9)
(Load Forecasting and Probability Methods)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิธีการทางด้านความน่าจะเป็น วิธีการพยากรณ์โหลด การแบ่งชนิดของโหลดและคุณลักษณะของโหลดการพยากรณ์พลังงาน
และความต้องการกาลังสูงสุดของโหลด การพยากรณ์โหลดที่ไว และไม่ไวต่อสภาพอากาศ การพยากรณ์รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน
Probability methods, forecasting methodologies, load classification and characterization, energy and peak demand
forecasting, weather and non-weather sensitive forecast, annual , monthly, weekly, and daily forecast.
EIE 616
การป้องกันระบบไฟฟ้ากาลัง
3 (3-0-9)
(Power System Protection)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แหล่งจ่ายทางด้านขาเข้าของรีเลย์ การต่อลงดิน การป้องกันกระแสเกิน การป้องกันแบบผลต่าง การป้องบัส การป้องกันหม้อ
แปลง รีแอกเตอร์ และตัวเก็บประจุขนาน การป้องกันเครื่องกาเนิดไฟฟ้า การป้องกันมอเตอร์ การป้องกันสายส่ง การป้องกันแบบสัญญาณนา
Relay input sources. System grounding principles. Overcurrent protection. Differential protection. Bus protection.
Transformer, reactor, and shunt capacitor protection. Generator protection. Motor protection. Line protection. Pilot protection.
EIE 617
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
3 (3-0-9)
(High Voltage Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การสร้างไฟฟ้าแรงดันสูงชนิดกระแสตรง กระแสสลับและอิมพัลส์ การวัดไฟฟ้าแรงดันสูง ลักษณะสมบัติ ของไดอิเล็กทริก การ
ฉนวนและการใช้ประโยชน์ โครงสร้างและการทางานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ ลูกถ้วย สายเคเบิล สวิทช์ แยก
กับดักไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ปลอกฉนวนนาสาย การทดสอบแบบไม่ทาลายของวัสดุฉนวน อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การวัดพาร์เชียลดีสชาร์จ ความจุ
ไฟฟ้าของตัวเก็บประจุและกาลังสูญเปล่าในไดอิเล็กทริก เทคนิคการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
Generation of high voltage DC , AC, and impulse. Measurement of high voltages. Properties of dielectric materials,
insulations and their applications, constructions and performances of high voltage equipment, transformers, circuit breakers, insulators, cables,
isolators, high voltage equipment, partial discharge measurement, design and layout of high voltage power systems.
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EIE 620

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-9)
(Power Semiconductor Devices)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คุณลักษณะ การผลิต และการประยุกต์ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาลัง ได้แก่ บีเจที เฟต ไดโอดกาลัง ไทรีสเตอร์ ทรานซิสเตอร์
แบบเกตลอยและเหนี่ยวนาสถิตย์ ความต้องการของอุปกรณ์ขับ และผลกระทบต่อวงจรกาลัง
Characteristics, fabrication and application of power semiconductor devices which includes BJT, FET, power diodes,
thyristor, insulated gate and static induction transistors. Device drive requirements and power circuit interaction.
EIE 621
วงจรแปลงผันกาลังไฟฟ้าในโมดเรโซแนนต์
3 (3-0-9)
(Resonant Mode Power Converter)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เรโซแนนต์ความถี่สูง เทคนิคการแปลงผันกาลังแบบกึ่งเรโซแนนต์ และเรโซแนนต์หลายจุด เทคนิคการสวิตช์ที่แรงดันศูนย์และ
กระแสศูนย์ในคอนเวิร์ตเตอร์และอินเวิร์ตเตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็ม การมอดูเลตแบบพีดับเบิลยูเอ็มและแบบความถี่ เทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่เป็น
เชิงเส้นสาหรับคอนเวิร์ตเตอร์และอินเวิร์ตเตอร์แบบสวิตช์นุ่มนวล วงจรเรียงกระแสสาหรับการแก้ตัวประกอบกาลัง และระบบกาลังแบบกระจาย
High-frequency resonant, quasi-resonant, and multi-resonant power conversion techniques; zero-voltage and zero-current
switching techniques in pulse-width modulation converters and inverters. Pulse-width modulation and frequency modulation; non-linear analysis
techniques for resonant and soft-switching converters and inverters. Power factor correction recitifiers and distributed power systems.
EIE 622
อิเล็กทรอนิกส์กาลังขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Power Electronics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือที่ใช้อุปกรณ์ไทริสเตอร์และทรานซิสเตอร์กาลังสูงในวงจรคอนเวอร์เตอร์ไซโครคอนเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์และชอปเปอร์ การใส่อุปกรณ์แก้แรงดันทรานเซียนต์ การเลือกฟิวส์เพื่อปกป้องอุปกรณ์ การต่ออนุกรมและการต่อขนานอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
Analysis and design of power electronic apparatus using thyristors and power transistors in converter, cycloconverter, inverter
and chopper circuits. Providing protection angainst transient voltage. Choosing types of fuses for protecting devices. Series and parallel
operation of power semiconductor devices.
EIE 623
การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
3 (3-0-9)
(Power Electronic Applications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ในการควบคุมความเร็วและควบคุมตาแหน่ง การวิเคราะห์ระบบขับเคลื่อนเพื่อ
ใช้งานให้เหมาะสมกับตัวแปลงผันและเครื่องจักรกลไฟฟ้าทั้งแบบกระแสสลับหรือกระแสตรง การเกิดทรานเซียนต์ในระบบ วงจรกาลังสูงด้วยการ
ควบคุมกาลังไฟฟ้าแบบไทริสเตอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลังต่า ที่ใช้งานในระบบจริง รายละเอียดของวงจรเกทและวงจรควบคุมตัวแปลงผัน
แต่ละชนิด
Design of electric motor drives, speed and position control. An analysis of the steady-state operation of drive systems that
permit the specification of suitable converter and machines for the AC and DC system. Some coverage of transient operation is included. Highpower circuits associated with thyrisorised power controllers and low-power electric control circuitry vital to the operation of practical systems.
Detailed presentation of gating and control circuits associated with each type of converter.
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EIE 624

การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
3 (3-0-9)
(Electrical Drives)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คุณลักษณะของโหลดชนิดต่างๆ ภาพรวมของการขับเคลื่อนแบบปรับรอบได้ คุณลักษณะของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุม
มอเตอร์กระแสตรง คุณลักษณะของมอเตอร์เหนี่ยวนา การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนา คุณลักษณะ ของมอเตอร์ซิงโครนัส การควบคุมมอเตอร์
ซิงโครนัส
Load characteristics. Overview of variable speed drives. DC motor characteristic and their speed control. Induction motor
characteristics and their speed control. Synchronous motor characteristic and their speed control.
EIE 625
เทคนิคการลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวน
3 (3-0-9)
(EMI and Noise Reduction Techniques)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเชื่อมโยงสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน การชิลด์ การต่อลงดิน และ
การกรอง การจัดการการรบกวนตามข้อกาหนดของรัฐบาล ปัญหาการรบกวนและการแก้ปัญหาของการประยุกต์ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์ การ
ออกแบบตัวกรอกการรบกวน
Theory and practice of Electromagnetic-noise coupling; Techniques for noise reduction: shielding, grounding and filtering.
Measurement of EMI to comply with government regulation. EMI problems and solutions to switching power supply applications. Design of
EMI filter.
EIE 626
แบบจาลองและการควบคุมวงจรแปลงผันกาลัง
3 (3-0-9)
(Power Converter Modeling and Coltrol)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แบบจาลองแบบไม่เป็นเชิงเส้นของวงจรแปลงผันกาลังโดยใช้เทคนิคการการเฉลี่ยและการแบ่งขั้น การวิเคราะห์และออกแบบ
การควบคุมในโมดแรงดันและโมดกระแส การควบคุมแบบดิจิทัล การขนานโมดูลกาลังและผลกระทบต่อระบบ ระบบกาลังกระจาย การจาลองใน
โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ เทคนิคการวัด
Nonlinear modeling of power conversion circuit using discrete and average techniques analysis and design of voltage mode
and current mode control; digital control; parallel module operation and system interactions; distributed power systems; time domain simulation
and frequency domain measurement techniques.
EIE 627
แบบจาลองและการควบคุมวงจรแปลงผันกาลังสามเฟสแบบพีดับเบิ้ลยูเอ็ม
3 (3-0-9)
(Modeling and Control of Three-Phase PWM Converters)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการแปลงผันกาลังโดยเทคนิคพีดับเบิ้ลยูเอ็ม การควบคุมและตัวแปลงผัน แบบจาลองแบบเฉลี่ยของวงจรเรียงกระแสและตัว
ผกผันสามเฟสในพิกัดคงที่และหมุน แบบจาลองสัญญาณขนาดเล็กในพิกัดการหมุนและการออกแบบการควบคุม เวกเตอร์สถานะของการสวิตช์
และวิธีมอดูเลตแบบอื่นๆ การประยุกต์ใช้งานตัวผกผันและตัวเรียงกระแสสามเฟส ตัวแปลงผันสามเฟสแบบขนานและหลายระดับ
Power conversion principles for three-phase pulse-width modulation techniques, control and converters. Averaged models of
three-phase rectifiers and inverters in stationary and rotating coordinates. Small-signal models in rotating coordinates and control design.
Introduction of switching state vectors and different modulation schemes. Three-phase inverter and rectifier applications. Parallel and multi-level
three-phase converters.
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EIE 630

ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic and Photonic Devices)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
รอยต่อของโลหะ และสารกึ่งตานา ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์สารกึ่งตัวนา อุปกรณ์ตรวจรับแสง เซล แสงอาทิตย์ ใยแสงและ
ระบบสื่อสาร ทรานซิสเตอร์รอยต่อพาหะคู่ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบเจเฟท เมสเฟท และมอสเฟท
Metal-semiconductor junction, light emitting diode, semiconductor laser, photodetector, solar cell, optical fibers and
communication system, bipolar junction transistor (BJT), field effect transistor JFET MESFET and MOSFET.
EIE 631
การออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-9)
(Electronic Circuits Design and Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
วงจรขยาย วงจรกรองสัญญาณแบบแอคทีฟ วงจรกรองสัญญาณแบบสวิทช์ตัวเก็บประจุ วงจรแอนะล็อก แบบไม่เป็นเชิงเส้น
และเฟสล็อกลูป แอนะล็อกสวิตช์ เทคโนโลยีวงจรรวมแบบแอนะล็อก สัญญาณรบกวนในวงจรรวมวิธีการลดสัญญาณรบกวน การต่อลงดินและ
การสร้างเกราะป้องกัน
Amplifier, active filters, switched capacitor filters, nonlinear analog circuits and phase-locked loop, analog switches, analog
integrated circuit technology, noise in integrated circuits, noise reduction techniques, grounding and shielding.
EIE 632
การสังเคราะห์และออกแบบวงจร
3 (3-0-9)
(Circuit Synthesis and Design)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
ฟังก์ชันค่าจริงบวก การสังเคราะห์วงจรหนึ่งช่องทางที่มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันสองชนิ ด การสังเคราะห์วงจรแบบหนึ่ง
ช่องทางที่มีอาร์ซีแอลเอ็มเป็นองค์ประกอบ ทฤษฎีการประมาณเพื่อการออกแบบวงจรกรองสัญญาณ วงจรสองช่องทางแบบลิเนียร์แอกทีฟ
วงจรขยายการทางาน แบบจาลองและการนาไปใช้งาน เงื่อนไขสาหรับการทาให้เป็นจริงได้ การวิเคราะห์ความไวของวงจร วงจรกรองสัญ ญาณ
แบบเวลาต่อเนื่อง การสังเคราะห์วงจรโครงข่ายแบบกระจาย การออกแบบวงจรโดยใช้การหาคาตอบที่ดีที่สุด
Positive real functions. Synthesis of one-port with two kinds of elements. Synthesis of RCLM one-port. Approximation
theories for filter design. Linear active two-port. Operational amplifier: modeling and applications. Realizability conditions. Sensitivity analysis.
Continuous-time active filters. Synthesis of distributed network. Circuit design using optimization.
EIE 633
วงจรโซลิดสเตท-ไมโครเวฟ
3 (3-0-9)
(Microwave-Solid-State Circuits)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ทฤษฎีวงจรไมโครเวฟ และการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวงจรไมโครเวฟ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ออกแบบวงจร
ไมโครเวฟ การออกแบบวงจรขยายไมโครเวฟ แหล่งกาเนิดไมโครเวฟที่เป็นโซลิดสเตท วงจรดีเทคเตอร์ วงจรมิกเซอร์ และการเปลี่ยนความถี่
Microwave circuit theory and analysis characterization, CAD of microwave circuits, solid-state-microwave amplifier design,
solidstate microwave sources: detectors, mixers and frequency conversion.
EIE 634
เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนา
3 (3-0-9)
(Semiconductor Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แหล่งสารกึ่งตัวนาและการทาให้บริสุทธิ์ การปลูกผลึกและการเตรียมแผ่นสารกึ่งตัวนา การทาเอพิแทกซี การสร้างชั้นออกไซด์
การแพร่สารเจือปน การฝังไอออน วิธีการวัดความเข้มข้นสารเจือปน การทา ลิโทกราฟฟี การเคลือบโลหะเชื่อมต่อวงจร การประกอบและเก็บ
บรรจุ สรุปประวัติความเป็นมา สถานภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีการผลิตสารกึ่งตัวนา
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Sources and purification of semiconductor materials, crystal growth and wafer preparation, epitaxy, oxidation, diffusion, ion
implantation, impurity profiling methods, lithography, metallization, assembly and packaging, history, present and future trends of
semiconductor technologies.
EIE 635
การออกแบบวงจรรวม
3 (3-0-9)
(Integrated Circuit Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการสร้างชิป กระบวนการและซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบไอซีซีมอส ลายในการสร้าง และการจาลองการทางาน
อุปกรณ์แฝงในชั้นเวล ชั้นโลหะ และชั้นโพลีซิลิกอน การทางานและอุปกรณ์แฝงของมอสเฟต หลักการพื้นฐานในการออกแบบดิจิทัล การ
ออกแบบบล็อกลอจิกพื้นฐาน
Chip fabrication process. Process and software tools for CMOS IC design, layout, and simulations. Parasitics in well, metal,
and polysilicon layers. MOSFET operations and parasitics. Digital design fundamentals. Design of elementary logic blocks.
EIE 636
วิธีการออกแบบระบบบนชิป
3 (3-0-9)
(System-On-Chip (SOC) Design Methodologies)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนะนาระบบบนชิปและวิธีการออกแบบระบบบนชิป เครือ่ งมือด้านซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบระบบบนชิพ ระบบบนชิปที่
ใช้ตัวประมวลผลหลายตัว และวิธีการออกแบบบนพื้นฐานระบบเครือข่ายบนชิพ ตัวประมวลผลสาหรับการออกแบบบนชิป สมรรถนะและความ
ยืดหยุ่นสาหรับระบบบนชิป การออกแบบระบบบนชิปเพื่อการใช้กาลังต่า การออกแบบซอฟต์แวร์สาหรับระบบบนชิป ตัวอย่างการออกแบบบน
ชิป และหัวข้อที่กาลังได้รับความสนใจ
Introduction to system-on-chip (SoC) and its design methodology. Software tools for system-on-chip design. Multiprocessor
system-on-chip (MPSoC) and its design paradigm based on network-on-chip (NoC). Processors for system-on-chip design. Performance and
flexibility for system-on-chip. System-on-chip design for low power. Software design in system-on-chip. Selected examples of system-on-chip
designs and current topics.
EIE 637
การออกแบบและสร้างระบบประมวลผลดิจิทัลบนชิปวีแอลเอสไอ
3 (3-0-9)
(Design and Implementation of Digital Signal Processing Systems on VLSI Chips)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการออกแบบระบบดิจิทัลและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ แนะนาชิปวีแอลเอสไอ ได้แก่เอสิก เอฟพีจีเอ และซีพี
แอลดี ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์ ข้อจากัดของการทาซ้า เทคนิคการออกแบบพื้นฐานได้แก่ การทางานแบบสายท่อและการประมวลผลแบบขนาน การ
รีไทม์ การอันโฟล์ด และการโฟล์ด การออกแบบสถาปัตยกรรมซิสตอริก การทางานแบบสายท่อแบบซิงโครนัส แบบเวฟ และแบบอะซิงโครนัส
การออกแบบสาหรับการใช้กาลังต่า ตัวอย่างการสร้างฮาร์ดแวร์สาหรับขั้นตอนวิธีดีเอสพี
Digital design methodology and software tools. Introduction to VLSI Chips including ASICs, FPGAs and CPLDs. Hardware
description languages (HDLs). Iteration bounds. Fundamental design techniques including pipeline and parallel processing, retiming, unfolding
and folding. Systolic architecture design. Synchronous, wave, and asynchronous pipelines. Low-power design. Examples of hardware
implementation of DSP algorithms.
EIE 640
ทฤษฎีสารสนเทศและเทคนิคการเข้ารหัส
3 (3-0-9)
(Information Theory and Coding Techniques)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คานิยามและทฤษฎีของการวัดสอบสารสนเทศ และทฤษฎีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการกวน สารสนเทศร่วมแบบจาลองของ
ช่องสัญญาณ ความจุของสัญญาณและการแปลงการเข้ารหัส การเข้ารหัสแหล่งจ่ายที่มีการรบกวนเทคนิคการบีบอัดแหล่งข้อมูล รหัสแบบบล็อกที่
ควบคุมข้อผิดพลาด รหัสแบบคอนโวลูชันและการผสมแบบเข้ารหัสเทรลลิส
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Definition and theories of information measure and the noiseless source coding therem, mutual information, channel models,
channel capacity and converse to the coding theorem, noisy source coding (rate distortion theory), techniques for compression of source data,
error control block codes, convolutional codes, trellis coded modulations.
EIE 641
การประมวลผลภาพและคอมพิวเตอร์วิชัน
3 (3-0-9)
(Image Processing and Computer Vision)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบ 2 มิติ ตัวกรองเอฟไออาร์ 2 มิติ คุณสมบัติของภาพดิจิทัล การปรับปรุงภาพ การกู้คืนและการแปลงภาพ การวิเคราะห์ภาพ
และคอมพิวเตอร์วิชัน การประมวลผลภาพสี การบีบอัดข้อมูลภาพ การออกแบบตัวกรองแอนะล็อก 2 มิติ กระบวนการทาให้เป็นเวลาจริงของระบบ
2 มิติ
Two-dimensional systems. Two-dimensional finite impulse response (FIR) filter. Properties of digital images. Image
enchancement. Image restoration and conversion. Image analysis and computer vision. Color image processing. Image data compression. Design
of 2-D analog filter. Realization of 2-D systems for real-time processing.
EIE 642
การรู้จารูปแบบ
3 (3-0-9)
(Pattern Recognition)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
อธิ บายความสาคั ญและสระของการรู้จ ารู ปแบบโดยแบ่ งเป็น หัวข้อ ย่อ ยดั ง นี้ การแยกกลุ่ ม การเลื อกคุณสมบัติ การสร้ าง
คุณสมบัติ การจับคู่รูปแบบมาตรฐาน การแบ่งกลุ่มและอัลกอริทึมของการแบ่งกลุ่ม
Explaining the structure of pattern recognition. The topics include classifying, feature selection, feature generation, template
matching, clustering.
EIE 643
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
3 (3-0-9)
(Digital Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการประมวลสัญญาณแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง และการแปลงฟูเรียร์อย่างเร็ว การสร้างเอฟ
เอฟที การออกแบบและการพิจารณาเสถียรภาพของตัวกรองแบบเอฟไออาร์และไอไออาร์ , การจาลองแบบต่างๆ ของตัวกรอง และการประมวล
สัญญาณแบบหบายอัตราความเร็ว บทเรียนมีการใช้โปรแกรมแมทแล็บ
Discrete-time signal processing, discrete Fourier transform (DFT) and fast Fourier transform (FFT) FFT implementation,
design and stability considerations of FIR and IIR filters, filter implementation and multi-rate signal processing. Classroom lectures are
supplemented with implementation exercises using MATLAB
EIE 644
การประมวลผลสัญญาณพูดแบบดิจิทัล
3 (3-0-9)
(Digital Speech Processing)
วิชาบังคับก่อน: EIE 502 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก (Probability
Theory and Stochastic Processes) และ EIE 643 การประมวลผล
สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
การประยุกต์ของการประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล ต่อการแทนการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ของสัญญาณพูด แบบจาลองของ
สัญญาณพูด ตัวเข้ารหัสรูปคลื่น วิธีทางเวลาและความถี่ในการประมวลผลสัญญาณพูด การเข้ารหัสแบบการทานายเชิงเส้นของสัญญาณพูด วิจารณ์
ระบบประมวลผลสัญญาณพูดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรผ่านเสียง
The application of digital signal processing techniques in the representation, analysis, and synthesis of speech signals. Topics
include digital modeling of speech signals, waveform coders, time and frequency methods in speech processing, linear predictive coding of
speech, and discussion of speech processing systems in the area of human-machine communication by voice.
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EIE 645

การวิเคราะห์สัญญาณทั้งทางเวลาและความถี่
3 (3-0-9)
(Time-Frequency Signal Analysis)
วิชาบังคับก่อน: EIE 643 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal Processing)
ทฤษฎีและการประยุกต์ของการวิเคราะห์สัญญาณทั้งทางเวลาและความถี่ หัวข้อจะรวมถึงทาไมความถี่ถึงเปลี่ยน รูปแบบจาลอง
สัญญาณแบบเอเอ็ม/เอฟเอ็ม ความถี่และความกว้างของความถี่ขณะใดขณะหนึ่ง ฟังก์ชันความหนาแน่น ของสัญญาณ การเปลี่ยนรูปทางฟูเรียร์ใน
ช่วงเวลาสั้นๆ การกระจายแบบไวน์เนอร์ การกระจายทั้งทางเวลาและความถี่แบบโคนน์ การกระจายแบบขึ้นอยู่กับสัญญาณและสเปกตรัมแบบ
วิวัฒนาการ
This course covers the theory and application of time-varying spectral analysis. Topics include why spectra change, the
AM/FM model of signals. Instantaneous frequency and bandwidth, signal density functions, the short-time Fourier transform, the Wigner
distribution, Cohen’s class of time-frequency distributions, signal-dependent distributions and the evolutionary spectrum.
EIE 646
เวฟเล็ทและการประยุกต์ใช้งาน
3 (3-0-9)
(Wavelets and Applications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักพื้นฐานของการประมวลสัญญาณดิจิทัลแบบหลายอัตรา การสร้างกลับของสัญญาณอย่างสมบูรณ์แถบของตัวกรอง แบบ
ตรงเฟส และมีการผสมแบบโคชายน์ แถบของตัวกรองแบบไม่สม่าเสมอ โครงสร้างเวฟเล็ทและการแทนสัญญาณหลายความละเอียด เวฟเล็ท
แพ็กเกต วิธีการออกแบบ และการนาไปใช้งานเช่นการบีบอัด ทรานส์ มัลติเพล็กเซอร์ การเข้ารหัสแถบย่อย และการตรวจจับทรานเซียน ดีเอสพี
แบบหลายอัตราและหลายมิติ เวฟเล็ทแพ็กเกต และตัวอย่างการนาไปใช้งาน
Multirate digital signal processing fundamentals. Perfect-reconstruction, linear-phase, cosine-modulation filter banks.
Nonuniform filter banks. Lattice structures. Wavelets and multiresolution signal representation. Wavelet packets. Design methods. Applications
include compression, transmultiplexer, subband coding and transient detection. Multidimensional multirate DSP. Wavelet Packet Transform and
its applications.
EIE 647
ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-9)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
ความรู้เบื้ องต้นและความเป็นมาของระบบปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างระบบผู้เชี่ยวชาญแนวความคิดพื้นฐาน
เทคนิคเครื่องมือที่ใช้ในระบบผู้เชี่ยวชาญ ภารกิจในการออกแบบระบบผู้เชี่ยวชาญซอฟท์แวร์ระบบผู้เชี่ยวชาญ และการสร้างฐานความรู้สาหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ
History of Al; computability and predicate calculus, symbolic programming, LISP machine, natural language processing and
machine translation, knowledge representation, knowledge engineering, expert system and applications.
EIE 648
การประมวลผลภาพถ่ายทางชีวการแพทย์
3 (3-0-9)
(Biomedical Image Processing)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
หลักการทางฟิสิกส์ และวิศวกรรมเบื้องต้นสาหรับระบบการถ่ายภาพทางชีวการแพทย์ โครงสร้างของระบบการถ่ายภาพ การ
กาเนิดสัญญาณ การถ่ายทอดพลังงานระหว่างเนื้อเยื่อ การกาเนิดภาพ และตัวอย่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ตลอดจนหลักการเบื้องต้นในการ
ใช้การประมวลผลภาพสาหรับการวิเคราะห์ภาพทางชีวการแพทย์ ระบบถ่ายภาพทางการแพทย์ที่นาเสนอได้แก่ เอกซ์เรย์ ซีที และการถ่ายภาพด้วย
สนามแม่เหล็กเรโซแนนซ์
Introduction to the general concepts of medical imaging systems: the physics and engineering principles, system structure,
source generation, energy tissue interaction, image formation and clinical examples. Introduction of image processing algorithms applied to
biomedical image analysis. Imaging modalities include x-ray computed tomography (X-ray CT) and magnetic resonance imaging (MRI).
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EIE 650

การสื่อสารด้วยใยแก้วนาแสง
3 (3-0-9)
(Fiber Optic Communication)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
การแพร่การกระจายการหักเหของแสงในสายใยแก้ว ส่วนประกอบของสายใยแก้ว การวัดค่า แหล่งกาเนิดสัญญาณ การมอดูเล
ชัน การดีเท็คชัน สมการเรท การมอดูเลชั นทางตรงและทางอ้อมวงจรสมมูลย์ของสัญญาณรบกวน อุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ ทฤษฎี โคฮีเรนท์ การ
นาไปใช้งานต่างๆ ระบบและเทคนิคขั้นสูงของการสื่อสารด้วยสายใยแก้ว
Propagation in optical fibers. Dispersion. Birefringence. Optical components. Measurements. Optical sources. Modulators and
detectors. Rate equation. Direct and indirect modulation. Equivalent circuits. Noise. Optical receivers. Front-end structures. Sensitivity and
dynamic range. Coherent systems. System performance. Advanced systems and techniques.
EIE 651
วิศวกรรมสายอากาศ
3 (3-0-9)
(Antenna Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการเบื้องต้นและคาจากัดความทางวิศวกรรมสายอากาศ ระบบการแพร่กระจายคลื่น หลักปฏิบัติด้านสายอา กาศที่ควร
พิจารณาสายอากาศเป็นสายและผลกระทบเมื่อการต่อลงดินไม่สมบรูณ์ลักษณะเวฟไกด์ ฮอร์น และตัวสะท้อนคลื่นของสายอากาศเป็นช่วงหัวข้อ
พิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีและการออกแบบวิศวกรรมสายอากาศ
Antenna fundamentals and definitions, some simple radiation systems, practical considerations, wire antennas: effects of
imperfects ground, aperture antennas: wave guide, horn and reflector types, selected specialized topics in antenna theory and design.
EIE 652
ระบบสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Digital Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติเพื่อการออกช่องสัญญาณแบบเกาส์ที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สัญญาณในแบนด์ที่มี
ขอบเขตจากัด สัญญาณในช่องสัญญาณเฟดดิง ระบบสเปกตรัมของสัญญาณ
Application of statistical decision theory to optimum receiver design for the Gaussian channel. Efficient signaling for message
sequences. Signaling in bandlimited and fading channels. Spread spectrum systems.
EIE 653
โครงข่ายสื่อสาร
3 (3-0-9)
(Communication Networks)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบโครงข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้นโอเอสไอ
การต่อประสานทางกายภาพ โพรโทคอลการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล เทคนิคการเข้าถึงหลายทาง โพรโทคอลชั้นการ
ขนส่ง โครงข่ายพื้นที่เฉพาะ แนวคิดพื้นฐานของแบบจาลองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Fundamental concepts in the design and analysis of computer communication networks. OSI layered network architecture.
Physical interface. Data link protocol. Routing. Flow control. Multi-access techniques. Transport layer protocols. Local area networks. Basic
concepts in the modeling and performance analysis of computer networks.
EIE 654
หลักการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง
3 (3-0-9)
(Principles of High-speed Communication Networks)
วิชาบังคับก่อน: EIE 653 โครงข่ายสื่อสาร (Communication Networks)
พื้นฐาน หลักการ และเทคนิคการออกแบบโครงข่ายสื่อสาร ข้อจากัดในการออกแบบโครงข่ายสื่อสาร สถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างการเชื่อมโยงของโครงข่ายสื่อสารประเภทต่างๆ การควบคุมและการให้สัญญาณโครงข่าย องค์ประกอบของโครงข่ายสื่อสาร (เช่น สื่อ
เชื่อมโยง สวิตช์ ระบบจัดเส้นทาง) ระบบปลายทาง โพรโทคอลระหว่างระบบปลายทาง โปรแกรมประยุกต์สาหรับโครงข่ายสื่อสาร
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Fundamentals, principles, and techniques of network designs. Network architecture and topology, network control and
signaling, network components (such as links, switches and routers), end systems, end-to-end protocols, networked applications.
EIE 655
ระบบสื่อสารส่วนบุคคลแบบไร้สาย
3 (3-0-9)
(Wireless Personal Communication Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบรังผึ้ง ระบบการแพร่กระจาย แบบจาลองเฟดดิง เทคนิคของไดเวอร์ซิตี้
ระบบการเชื่อมโยงส่วนเผื่อ การวิเคราะห์การมอดดูเลต และสมรรถนะ
Basics of mobile/cellular communication systems. Propagation, fading models, diversity technique, link margins, modulation
and performance analysis.
EIE 656
ทฤษฎีการตรวจจับ
3 (3-0-9)
(Detection Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กระบวนการสุ่มแบบเกาส์ ระบบเชิงเส้นที่เหมาะสมที่สุด การแปลงเชิ งเส้นและไม่เชิงเส้นของกระบวนการสุ่ม และการ
ตรวจวัดของสัญญาณทางสถิติ
Gassian process, optimum linear systems, linear and nonlinear transformation of radar process, and statistical detections of
signals.
EIE 657
โครงข่ายสื่อสารไร้สาย
3 (3-0-9)
(Wireless Networks)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
โครงสร้างเชื่อมโยงสาหรับโครงข่ายเฉพาะที่และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง การควบคุมการเข้าใช้สื่อแบบรวมศูนย์
และแบบกระจายศูนย์ การสื่อสารที่ใช้ความถี่แบบสูงยิ่ง การรับรู้สถานที่โดยใช้คลื่นวิทยุ โครงข่ายนาแสงแบบไร้สาย ระบบและมาตรฐานเช่น
จีเอสเอ็ม จีพีอาร์เอส เอ็ดช์ ซีดีเอ็มเอ เอชดีอาร์ และโครงข่ายไร้สายเฉพาะที่
Topology for local networks and cellular networks. Central/distributed medium access control. Ultrawideband
communication. RF location sensing. Wireless optical networks. Systems and standards such as, GSM, GPRS, EDGE, CDMA, HDR, WLANs.
EIE 660
การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และจาลองการทางาน
3 (3-0-9)
(System Modeling and Simulation)
วิชาบังคับก่อน: EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
วิธีการพื้นฐานในการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทางกายภาพ แบบจาลองพารามิเตอร์แบบแยกส่วนและแบบ
เป็นก้อนเดียว ความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องและความเข้ากันได้ วิธีข่ายงาน วิธีการแปรผันและการปล่อยอิสระเฉพาะที่ เทคนิคการใช้กราฟพันธะ
สาหรับรูปแบบปริภูมิสถานะและการตอบสนองเชิงความถี่ การออกแบบและจาลองการทางานของระบบอย่างง่าย
Basic method for the mathematical modeling of physical systems. Distributed and lumped parameter models. Continuity and
compatibility relations. Network methods. Variational methods and local liberalization. Bond graph techniques for equation formulation in state
space and frequency reponse form. Design and simulation of simple systems.
EIE 661
การควบคุมกระบวนการขั้นสูง
3 (3-0-9)
(Advanced Process Control)
วิชาบังคับก่อน: EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์เชิงมิติของตัวแปรทางธรรมชาติที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาในการควบคุม การตรวจสอบและควบคุมสภาพ
The control system related to the industry and the product. The effect of product dimensionally on the nature of the control
problem. Condition monitoring and control.
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EIE 662

ระบบควบคุมแบบชาญฉลาด
3 (3-0-9)
(Intelligent Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมแบบชาญฉลาด พื้นฐานของระบบฟัซซี ระบบควบคุมแบบฟัซซี กรณีศึกษาของระบบ
ฟัซซี พื้นฐานของโครงข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายนิวรอล กรณีศึกษาของโครงข่ายนิวรอลและระบบนิวโรฟัซซี
Introduction to intelligent systems. Fundamentals of fuzzy systems. Fuzzy control systems. Fuzzy system: case studies.
Fundamentals of neural networks. Applications of neural networks. Neural network: case studies. Neuro-fuzzy systems.
EIE 663
ระบบปรับตัวเองได้
3 (3-0-9)
(Self-tuning System)
วิชาบังคับก่อน: EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
การสร้างแบบจาลองสาหรับการปรับตัวเองได้ การประมาณพารามิเตอร์แบบออนไลน์ การออกแบบตัวควบคุมโดยวิธีวาง
ตาแหน่งโพล การควบคุมที่สามารถปรับเปลี่ยนแบบจาลองอ้างอิงได้ การคาดคะเนที่ปรับเปลี่ยนได้ การควบคุมที่มีความปรวนแปรน้อยที่สุด ตัว
ควบคุมปรับตัวเองแบบโดยปริยายและชัดแจ้ง
System models for self tuning. On-line estimation of parameters. Controller design by pole assignment. Model-reference
adaptive control. Adaptive prediction. Minimum variance control implicit and explicit self-tuning control.
EIE 664
ระบบควบคุมที่เหมาะสมที่สุด
3 (3-0-9)
(Optimal Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: EIE 666 ระบบควบคุมหลายตัวแปร (Multivariable Control Systems)
กฎของความเหมาะสมที่สุ ด สมการแฮมิ ล ตัน จาโคบิ สมการเมทริกซ์ริ ค คาร์ ติ ปัญ หาของตั วควบคุ มที่ เ วลาเป็ น อนั น ต์
เอกลักษณ์ของคามานและคุณสมบัติของตัวควบคุมที่เหมาะสมที่สุด สมการออยเลอร์-ลากรองจ์ การประมาณค่าที่เหมาะสมที่สุดและการป้อนกลับ
ค่าประมาณของสถานะ การสูญเสียความคงทนและวิธีลูปทรานเฟอร์รีโคเวอรี
Principle of Optimality. Hamilton-Jacobi equation. Matrix Riccati equation. Infinite-time regulation problem. Kalman’s
identity and properties of optimal regulators. Euler-Lagrange equations. Optimal estimation and state estimate feedback. Lossof robustness and
Loop Transfer Recovery.
EIE 665
ระบบควบคุมไม่เชิงเส้น
3 (3-0-9)
(Nonlinear Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ระบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ด้วยวิธีเฟสระนาบ การวิเคราะห์ด้วยวิธีพรรณนาฟังก์ชั น ระบบที่เป็นเชิงเส้นบางส่วน การ
ประมาณโดยวิธีแยกเส้น ระบบที่เ บี่ยงเบนแบบมีโครงสร้าง การควบคุมในโหมดสไลด์ดิ้ง การป้อนกลับโดยการประมาณเชิงเส้นฟังก์ชั นลียาปู
นอฟ ความมีเสถียรภาพที่สมบูรณ์ ข้อกาหนดแบบวงกลมและข้อกาหนดของปอปอฟ ทฤษฎีอัตราขยายค่าน้อย
Nonlinear systems: phase plane analysis, describing function analysis. Piecewise-Linear systems: methods of broken-line
approximation. Variable-structure system: Sliding mode control. Feedback linearisation. Lyapunov functions. Absolute stability: circle and
Popov criteria, small gain theorem.
ELE 666
ระบบควบคุมหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
(Multivariable Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: EIE 501 ทฤษฎีระบบ (System Theory)
เป้าหมายในการควบคุม ข้อกาหนดในการออกแบบและโครงสร้างของการควบคุม ระบบหลายตัวแปร และระบบที่สมมูลกัน
ความสามารถในการควบคุมได้ (พีเอส), (เอฟ) และ (แอล) ความสามารถในการสังเกตได้ โพลและศูนย์ออกแบบโดยใช้แถวลาดับของนัยควิซส์
และลักษณะเฉพาะของทางเดินราก การวางตาแหน่งโพลโดยใช้การป้อนกลับตัวแปรสถานะและสัญญาณออก ตัวควบคุมเชิงเส้นกาลังสอง การ
ควบคุมแบบเฮชอนันต์
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Control aims. Design specifications and control structures. Multivariable system representations and equivalent systems.
Controllability (PS), (F) and (L), and observability. Poles and zeros of multivariable systems. Stability, gain space, sensitivity, singular values.
Normalisation. Analysis and design using Nyquist arrays and characteristic loci. Pole placement using state and out put feedback. Linear
quadratic regulators. H-infinity control.
EIE 667
ระบบควบคุมแบบดิจิทัล
3 (3-0-9)
(Digital Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมแบบดิจิทัล สมการความแตกต่างและการแปลงซี การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิทัล
ด้วยสัญนิยมโดยเทคนิคการแปลง ตัวกรองดิจิทัลและการออกแบบตัวชดเชยดิจิทัลการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะของระบบควบคุม
แบบดิจิทัล ผลของควอนไตท์และความคลาดเคลื่อน การออกแบบตัวควบคุมดิจิทัลโดยวิธีปริภูมิสถานะ การควบคุมเชิงเส้นแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
ที่เหมาะสมที่สุด
Introduction to digital control; difference equation and Z-transform, conventional digital control system design via transform
techniques, digital filtering and digital compensator design, sampling, state-space analysis of digital control systems, effects of quantization and
errors, state-space approach to control system design, and linear discrete-time optimal control.
EIE 668
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
3 (3-0-9)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
ความหมายของระบบและการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานวางแผน การวางแผนเชิงกลวิธีและการวางแผนปฏิบัติการ
ขององค์กรงานควบคุม การใช้ระบบข้อสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเ คราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจ การลงทุน การจัดหาและการเปลี่ยน
อุปกรณ์การจัดสรรทรัพยากรและเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้การจัดสรรที่เป็นผลดีที่สุด การจัดการโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การ
วางแผนและควบคุม
Introduction of system analysis and design, system concepts, planning function: strategic, corporate operational planning,
control function: use of management information system, economic analysis in decision making, investment acquisition and replacement
resource allocations, mathematical programming techniques, project management, feasibility, planning and control.
EIE 669
ระบบควบคุมขัน้ สูง
3 (3-0-9)
(Advanced Control Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเขียนแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ระบบโดยการเขียนในรูปแบบปฐมภูมิสเตต ทบทวนความรู้เรื่องพีชคณิต
เชิงเส้นและพื้นฐานของปฐมภูมิสเตต การศึกษาคุณสมบัติของระบบควบคุม: ความมีเสถียรภาพของระบบ การควบคุมและการสังเกต การออกแบบ
ระบบควบคุมย้อนกลับจากคุณสมบัติของระบบควบคุม ตัวควบคุมแบบสเตตย้อนกลับและตัวคุมแบบเอาต์พตุ ย้อนกลับ ความรู้พื้นฐานของระบบ
ฟัซซี่และแบบจาลอง
Modeling and analysis of control systems in terms of state-space models. Review of linear algebra and fundamental of statespace analysis. Study of the structural properties of control systems: stability, controllability, and observability. Feedback system design from
basic properties of feedback: State-feedback controller and output-feedback controller. Basic concepts of fuzzy system and modelling.
EIE 670
อุปกรณ์การวัดทางอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Instrumentation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความคิดหลักด้านองค์ประกอบทั่วไป ลักษณะการทางานทั่วไปและหน้าที่ของอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดการเคลื่อนที่ แรง
แรงบิด กาลังเพลา ความดัน เสียง การไหล อุณหภูมิ ฟลักซ์ความร้อน ระดับของเหลว ระดับของเหลว ความชื้น เวลา ความถี่ และมุมเฟส
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General concepts: generalized configurations and function description of measuring instruments generalized performance
characteristics of instruments, measuring devices for: motion, force, torque, shaft power, pressure, sound, flow, temperature, heat-flux, level,
humidity, time, frequency and phase-angle.
EIE 671
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Computer Applications in industries)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบควบคุมการสั่งการและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วยอุปกรณ์เชิงเลขพื้นฐาน การ
เก็บบันทึกข้อมูล โครงสร้างของระบบสกาดา คอมพิวเตอร์หลักและสถานีย่อย การวัดทางโทรมาตร การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ การ
ประยุกต์ระบบควบคุมแบบกระจายในอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิ เคราะห์และจ าลองแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
โครงสร้างฐานข้ อมูล ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์กราฟิก ตัวอย่างของโปรแกรมสาเร็จรูปในการออกแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ระบบ
ควบคุมเชิงเลขที่ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรม ข้อพิจารณาในการออกแบบ ตัวอย่างระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต
Computer supervisory control and data acquisition: review of digital functional units (e.g. A/D, D/A, Multiplexer) data
logging, data acquisition, SCADA basic system configuration, host computer and station system, telemetering and performance analysis.
Application to distributed control system CAD: computer analysis and simulation techniques, data structures and data base, computer graphics,
example of CAD packages, CAM: computer numerical control, industrial information system, design considerations, example of CAM systems.
EIE 672
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
(Industrial Robots)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
บทนาเกี่ยวกับเมคคาทรอนิกหุ่นยนต์ การรับรู้ตาแหน่งและความเร็ว ระบบแกนหุ่นยนต์ การควบคุมทางและตาแหน่ง การ
ควบคุมแรงของแอคชูเอเตอร์และเซ็นเซอร์ คิเนแมติกส์ คอมพิวเตอร์
วิชัน โปรแกรมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ฉลาด การประยุกต์หุ่นยนต์
Overview of robotics mechatronic: sensing of position and velocity, robot coordinate systems, path and position control,
sensors and actuators force control, kinematics, computer vision; robot programming, intelligent robots, robot applications.
EIE 673
เทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
3 (3-0-9)
(Hard Disk Drive Technology)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และหน้าที่การทางาน เทคโนโลยีการอ่านและการบันทึกข้อมูล กระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนา
เทคโนโลยีฟิล์มบาง ห้องสะอาด สารปนเปื้อน การคายประจุไฟฟ้าและการรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การประมวลผลสัญญาณ วัสดุแม่เหล็ก
เทคนิคการวัดแบบสถิตย์และแบบไดนามิก เทคนิคการวัดฟิล์มบาง สถานภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Hard disk drive components and functions. Read and write technologies. Semiconductor fabrication process. Thin film
technology. Clean room. Contamination. Electrostatic discharges and electromagnetic inteference. Signal processing. Magnetic materials. Static
and dynamic testings. Thin
film metrology. Present and future trends of hard disk drive technology.
EIE 674
วิศวกรรมออดิโอ
3 (3-0-9)
(Audio Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การขยายกาลังแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบลาโพง แบบจาลองการรับฟัง การบันทึกเสียงแบบแอนะล็อกและดิจิทัล เสียง
ความละเอียดสูงและการเข้ารหัส การประยุกต์ใช้โครงข่าย การวัดเสียง การลดสัญญาณรบกวนในระบบเสียง
Analog and digital power amplifications. Loudspeaker systems. Perceptual-modelling. Analog and digital audio recording.
High-resolution audio and coding. Network applications. Audio measurements. Noise reduction in audio system.
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EIE 675

หลักการถ่ายภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็กเบื้องต้น
3 (3-0-9)
(Principles of Magnetic Resonance Imaging)
วิชาบังคับก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน
พื้นฐานของระบบการถ่ายภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก การกาเนิดสัญญาณและการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กทางฟิสิกส์
และคณิตศาสตร์เบื้องต้น อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน ความละเอียดของภาพ และกระบวนการความต่า งของภาพ ภาพรวมของ
เครื่องมือระบบการถ่ายภาพ เช่นแม่เหล็ก เกรเดียนแม่เหล็กถ่ายภาพ และระบบคลื่นความถี่วิทยุสาหรับการถ่ายภาพ
Fundamentals of magnetic resonance imaging systems; introduction to physical and mathematical image acquisition and
reconstruction using magnetic resonance; signal-to-noise ratio, resolution, and contrast mechanisms; overview of imaging system hardware,
including magnets, imaging gradients and radio-frequency systems.
EIE 680
ทฤษฎีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
(Information Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวัดทางสารสนเทศ คุณสมบัติการแบ่งกั้นเท่าเชิงเส้นกากับ ทฤษฎีบทการเข้ารหัสแหล่งกาเนิด การเข้ารหัสโดยไม่มีสัญญาณ
รบกวน วิทยาการเข้ารหัสลับ ทฤษฎีบทการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ทฤษฎีการผิดเพี้ยนของอัตราการส่ง ช่องสัญญาณแบบเกาส์ แหล่งกาเนิดแบบ
หลายผู้ใช้ และทฤษฎีช่องสัญญาณ
Information measures. Asymptotic equipartition property. Source coding theorem. Noiseless coding. Cryptography. Channel
coding theorem. Rate distortion theory. Gaussian channels. Multiple user source and channel theory.
EIE 681
ระบบสือ่ ประสม
3 (3-0-9)
(Multimedia Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การส่งและระบบสื่อประสมเบื้องต้น แนวคิดหลักของการประมวลผลภาพ แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลสัญญาณและการ
บีบอัด พิกัดสี การแปลงสี ฮาล์ฟโทนดิจิทัล หลักการบีบอัดภาพ แนวคิดหลักของการประมวลผลวีดีโอ การบีบอัดวีดีโอ การตรวจหาและวิเคราะห์
ฉากวีดีโอ แนวคิดหลักของการเข้ารหัสเสียง การบีบอัดเสียง แนวคิดหลักของการเข้ารหัสเสียงพูด การบีบอัดเสียงพูด การสื่อสารและการส่ง สื่อ
ประสมแบบไร้สายและแบบโครงข่ายสาย
Introduction to multimedia systems and transmission. Fundamental concept of image processing. Basic concept in signal
processing and compression. Color coordination. Color transformation. Digital halftoning. Image compression principle. Fundamental concept of
video processing. Video compression. Video scene change detection and analysis. Fundamental concept of audio coding. Audio compression.
Fundamental concept of speech coding. Speech compression. Multimedia communication and transmission over wireless and wired line network.
EIE 682
การบีบอัดข้อมูลสื่อประสม
3 (3-0-9)
(Multimedia Data Conpression)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การบีบอัดแบบไม่สูญเสีย การเข้ารหัสเสียง/เสียงพูด การแบ่งนับเวกเตอร์ การบีบอัดแฟร็กทัล เจเพ็กและเจเพ็ก-2000 เทคนิคการ
บีบอัดวีดีโอและมาตรฐานเอ็มเพ็ก การส่งวีดีโอผ่านโครงข่ายแบบสายและไร้สาย
Lossless compression. Audio/speech coding. Vector quantization. Fractal compression. JPEG and JPEG-2000. Video
compression techniques and MPEG standards. Video transmission over wired and wireless networks.
EIE 683
โครงข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-9)
(Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
สถาปัตยกรรมโครงข่าย โพรโทคอลแบบชั้น การต่อประสานการให้บริการโครงข่าย โครงข่ายเฉพาะที่ โครงข่ายระยะไกล โพร
โทคอลภายใน โพรโทคอลเชื่อมต่อ การกาหนดตาแหน่ง การจัดเส้นทาง การควบคุมการไหล โพรโทคอลระดับสูงขึ้น
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Network architectures; layered protocols, network service interface; local networks; long-haul networks; internal protocols;
link protocols; addressing; routing; flow control; higher level protocols.
EIE 684
สถาปัตยกรรมโครงข่ายบรอดแบนด์
3 (3-0-9)
(Broadband Network Architectures)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เอทีเอ็มและบีไอเอสดีเอ็น การออกแบบการสลับ โครงข่ายเฉพาะที่ ในวิทยาลัย และในเมือง โครงข่ายโฟโตนิกและไลต์เวฟ
เทคนิคการจัดการโครงข่าย การประยุกต์ใช้งาน และการทดสอบระดับจิกะบิต
ATM and BISDN. Switch designs. High speed local, campus and metropolitan area networks. Lightwave and photonic
networks. Network management techniques. Applications and gigabit testbeds.
EIE 690
การศึกษาภายใต้การควบคุมดูแล
3 (0-6-12)
(Supervised Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การศึ กษาและการท างานเฉพาะบุ ค คลในหั วข้อ ที่สนใจที่ เกี่ย วกับ วิศ วกรรมไฟฟ้ า ระบบควบคุ ม อิเ ล็ กทรอนิ กส์ สื่ อสาร
สารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Individualized study and work depending upon area of interest in electrical engineering, control system, electronics,
communication, information engineering, etc. under supervision of advisor.
EIE 691
การเขียนรายงานวิจัยเชิงเทคนิค
3 (3-0-9)
(Technical Research Writing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ภาพรวมของการเขียนรายงานและรายงานวิจัยเชิงเทคนิค เทคนิค/โครงสร้างด้านสารสนเทศสาหรับการเขียนรายงานเชิงเทคนิค
ชนิดของรายงานเชิงเทคนิค หลักการและกระบวนการของการเขียนรายงานเชิงเทคนิค การสนทนาเพื่อวิเคราะห์ผู้ฟังและวัตถุประสงค์ การจัดการ
สารสนเทศ การใช้รูปภาพประกอบ และการเขียนในรูปแบบเฉพาะ เช่น บทคัดย่อ ขัน้ ตอน และข้อเสนอ
Overview of technical research and report writing. Information structure/techniques in technical writing. Types of technical
report. Principles and procedure of technical writing. Attention to analyzing audience and purpose. Organizing information, designing graphic
aids, and writing such specialized forms as abstracts, instructions, and proposals.
EIE 692 - 699 หัวข้อพิเศษ 1-8
3 (3-0-9)
(Special Topic I - VIII)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
เป็นการบรรยายหัวข้อที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า และสารสนเทศ ที่เป็นความรู้ใหม่ๆ หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
โดยคณาจารย์ผู้สอนมีความพร้อม และเรื่องที่จะสอนก็เป็นที่น่าสนใจของนักศึกษา
Current topics in electrical and information engineering the topics to be offered depending on staff availability and student
interest.
EIE 701
วิทยานิพนธ์
12 (0-24-48)
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ทุกคนจะต้องทาโครงงานค้นคว้าวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ โดยเน้นการนาความรู้
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม ทางการเกษตร การประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์ และอื่นๆ แต่ละ
โครงงานจะใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าประมาณ 2 ภาคการศึกษา

52
The students are required to undertake a research project under supervision of members of the teaching staff. Emphasis will
be on utilizing knowledge of the electrical and information engineering to solve specific and real problems in industry, agriculture, medical
applications etc. Each project generally requires two semester works.
EIE 702
การศึกษาปัญหาวิจัย
6 หน่วยกิต
(Research Study)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาแผน ข ทุกคนจะต้องทาโครงงานค้นคว้าวิจัยภายใต้การ ควบคุมดูแลของอาจารย์โดยเน้นการศึกษา เพื่อนาความรู้
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ และแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านอุสาหกรรม การเกษตร และอื่นๆ
Students are required to take a research project under supervision of teaching staff members. Emphasis will be on utilizing
knowledge of the electrical and information engineering to solve specific and real problems in industry, agriculture, etc.

